
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het ontwerp van een productiebesturingssysteem voor VSM geneesmidddelen

de Kok, R.B.J.

Award date:
1997

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/948296ea-60b4-4c06-9768-cc5092fb0290


ARW 
97 TBM 

BDK AFSTUDEERVERSLAG 

HETONTWERP 
VAN EEN PRODUCTIEBESTURINGSSYSTEEM 

VOOR VSM GENEESMIDDELEN 

Naam : R.B.J. de Kok 
Datum : 13-10-1997 



VOORWOORD 
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afstudeeropdracht bestond uit het ontwerpen van een productiebesturingssysteem. 

De afstudeeropdracht stond onder leiding van: 
ir. dr. S.D.P. Flapper (TUE, vakgroep LBS) en 
dr. ir. H.H. van Mal (TUE, vakgroep ORS) 

De begeleiders binnen VSM geneesmiddelen waren: 
ir. R.H . Uilenbroek (Hoofd Operations) en 
M. van Walsem (Hoofd Logistiek) 

Bovengenoemde personen en de medewerkers van VSM geneesmiddelen wil ik hartelijk 
bedanken voor de ondersteuning tijdens mijn afstuderen. 



SAMENV ATTING 

Dit rapport gaat in op het ontwerp van een productiebesturingssysteem voor VSM 
geneesmiddelen bv. Het ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen : 
- een standaard leveringstermijn van 1,5 uur aan de afdeling Orderafhandeling voor producten 

die voor 14.00 uur besteld zijn, 
- een leveringsbetrouwbaarheid van 99,9%, 
- minimale kosten die voortvloeien uit het gebruik van het productiebesturingssysteem. 

Onder de term 'kosten die voortvloeien uit het gebruik van een productiebesturingssysteem' 
vallen voorraad-, omstel-, bestel-, 'stock out', afschrijvings- en onderhoudskosten van een 
productiebesturingssysteem. 

Voor verschillende families van eindproducten zijn klantenorderontkoppelpunten 
gedefinieerd, die aangeven vanaf welk punt de goederenstroom bestuurd wordt door 
individuele klantenorders. Productfamilies zijn vastgesteld op basis van het productieproces 
en de klantenorders. 

Door de definitie van productieafdelingen is de besturingscomplexiteit van het gehele 
productiesysteem gereduceerd en is de besturing opgedeeld in twee besturingslagen. Het gaat 
dan om de besturing op fabrieks- en afdelingsniveau. De ontworpen besturing op 
fabrieksniveau geeft aan op welke wijze beslissingen moeten worden genomen omtrent het 
accepteren van klantenorders en het afgeven van levertijden aan de klant, het vrijgeven van 
werkorders aan afdelingen en het vaststellen van capaciteitsniveaus van afdelingen. De 
ontworpen besturing op afdelingsniveau geeft aan op welke wijze beslissingen moeten worden 
genomen omtrent het inzetten van capaciteit om de op fabrieksniveau verwachte 
doorlooptijden van werkorders te realiseren. Het ontworpen productiebesturingssysteem geeft 
tevens aan op welke wijze de bovengenoemde logistieke beslissingen met elkaar 
samenhangen. 

De ontwikkelde prestatie-indicatoren moeten weergeven in welke mate het 
productiebesturingssysteem aan de gestelde eisen voldoet. 



ABSTRACT 

In this report a production control system is designed for YSM medicines . The design of a 
production control system must meet the following requirements: 
- a standard delivery time of one and a half hours to the order-picking and dispatch 

department, 
- a delivery reliability of 99.9 per cent, 
- minimal costs arising form the use of the production control system. 



EXTENSIVE SUMMARY 

Introduction 
VSM is a manufacturer of homeopathic and phytotherapeutic medicines and health products 
with a natural origin. The company has an annual turnover of 40 million Netherlands guilders 
before tax. In 1994 the total turnover of homeopathic remedies in the Netherlands amounted 
to 200 million Netherlands guilders [NEHOMA]. This is only three per cent of the annual 
turnover in the total Dutch medicines market. 

Homeopathy is a curative method stimulating man ' s and animal's self-recovering ability. 
Phytotherapy is the treatment of illnesses with vegetable remedies. Homeopathy distinguishes 
itself from phytotherapy by the way it is produced. Contrary to phytotherapeuthic medicines, 
homeopathic ones are always potentated during the production process. Potentating is the 
gradual thinning and shaking of the original substance in a solvent, or the gradual mixing) 
with lactose. 

Formulation of the mission of this report 
Based on the initial problem statement and problem analysis described in chapter two, the 
following mission is formulated. Design a production control system (PCS) for VSM which 
meets the following requirements: 
- a standard delivery time of one and a half hours to the order-picking and dispatch 
department 
(O&D) for products which are ordered before two p.m. , 

- a delivery reliability of 99.9 per cent, 
- minimal costs arising from the use of the PCS. 

'Costs arising from the use of the PCS', include costs of stock-keeping, set-up, ordering, stock 
out, depreciation and maintenance costs of a production control system. 

The constituent process for which a PCS is designed, is shown in figure 1. 
The direct clients of VSM are the wholesaler business, the retail business, and the consumer. 

: ... 
Suppliers 

controlled system 

.......... --+___, Production 1---1---.....-0 & D 

I __ _ _ _________________ 1 

1-----Physical distribution 

Figure 1: The constituent process for which a control system is designed. 
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Project tracing 
The mission of this report is restricted to the design of a production control system. 
The following is not part of the mission : 
* The development of a control system for the physical distribution process . 
* The selection of an existing automated PCS, 

Analysis of the current situation 
The production process is analysed in chapter tree. The production process can be split up into 
the cultivation of plants, the preparation and the packing of end products. 

I developed process flows of the preparation process. A process flow indicates which 
treatments a material has to undergo before it is transformed into starting material. For each 
part of the process it is indicated if an operation has to be carried out automatically or 
manually, and which equipment or machinery with which capacity are needed. At the same 
time the average processing time, the standard deviation of the processing time and the set-up 
time of a process is given. The process flows also indicate the places of inspection in the 
production process. The percentage of the product types which must be inspected, the 
standard and minimal (rush) throughput time in working days and the percentage of products 
which is rejected, are given for every particular inspection. The laboratory is in charge of the 
carrying out of inspections in the production process. 

End products are packed automatically and manually in the packing department. For each 
packing line or machine it is indicated which production room they are in, of which machines 
the line consists and which product types can be packed there. For each machine the function , 
the maximum output (in number of products per minute), the set-up and cleaning times (in 
man-hours) are given. At the same time running-in losses, the average and standard deviation 
of the failure times and time between failures are indicated for each packing line or separate 
machine. 

The laboratory carries out inspections during the production process. The report indicates 
which products must be inspected, what the accompanying throughput and processing times 
of the inspections are, and what the rejection percentages are. 

Chapter 4 describes the current PCS. The following can be concluded from the description of 
the PCS. 

* None of the steering variables in the PCS are determined on the basis of the chosen delivery 
reliability, internal standard delivery time and the costs which arise from the use of the PCS, 
while these tree elements formulate the purpose of a PCS. The values of the different control 
parameters are not determined on quantitative grounds, but on empirical ones. 

* Unlimited production capacity is the point of departure in the design of the current PCS . 

* There is no link whatsoever between the control system for the production of plants and 
primeval tinctures and the control system for the preparation and packing of end products. 

* The algorithm which is used for forecasting the demand of primeval tinctures not only 
makes use of data from a too recent history, is also misled by seasonal fluctuations in the 



demand for primeval tinctures. This will cause the monthly forecasts of the total annual 
demand of primeval tinctures for the current and the coming years to be not only capricious, 
but also inaccurate. Depending on the seasonal pattern of the use of primeval tinctures, this 
will lead to a too low or too high safety stock 

* The minimum stock level is based on the progressive annual sale. If a product is out of stock 
for a long time, the annual sale of that product will fall. The answer of the current PCS is to 
reduce the minimum stock leve l, or in the worst case to no longer produce the product on 
stock, but on order. 

The design of a production control system 
In chapter 5 a production control system is designed for_YSM Geneesmiddelen. With the aid 
of a model I designed, it can be determined how far upstream a customer order disconnection 
point (CODP) for a certain product or product family can be placed. This defines the part of 
the goods flow in which the COOP can be placed. The detailed positioning can be done based 
on the advantages and disadvantages of a more upstream COOP mentioned in paragraph 5.2 . 
In figure 2 the place of the customer order disconnection point in the goods flow is given for 
each product family. Product families are determined based on the production process and 
customer orders. Customer orders can be split up into three types: 
1) Orders that are placed by a retailer or a wholesale dealer, who passes the order on to a 

retailer with the aid of cross docking, 
2) Orders that replenish the wholesale dealer's stock, 
3) Orders that are placed by other manufactures. 
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COOP2 

! COOP4 COOP] 

Preparing end 
Purchasing 

Cultivating 
plants 

primeval Preparing 
tinctures ..............,.---potencies products Packing 

seeds or tom 
mother plants 

Figure 2: The place of the CODP for each product family. 

Product departments must be defined thus that the control complexity of the entire production 
system is reduced. The definition does not only have to be based on logistic arguments. If this 
is the case, a production department (PD) can be defined as an independent unit, which has 
GFC (Goods Flow Control) items as input and output. This independent unit consists of a 
group of processes and capacities and has a certain autonomy with regard to the use of its 
capacities. Critical purchase materials and all end products which the client can order, are 
selected as a GFC item. A product can also be selected as a GFC item if it occurs 
unacceptably often that the production can not follow the demand for a product. This is 
usually the case if the product [4]: 
- has undergone a treatment the capacity of which is a bottleneck, 
- is faced with a great demand or production uncertainty (e.g. falling-out), 
- has a high degree of 'commonality'. 



If the variation in the arrival process of products on a bottleneck capacity is large, those 
products can also be selected as GFC items. The stock point which precedes the bottleneck 
capacity must in that case minimise the waiting time on working orders. The stock point 
which lies after the bottleneck can be used to build up capacity stocks during periods in which 
the demand is higher than the production offer. Building up of capacity stocks in order to be 
ab le to respond to peaks in the demand is effective only if the capacity stock consists of swift 
products . 

The last named point calls for clarification. A product wi th a high degree of 'commonality' is 
in great demand as entrance material for the production of other products. This can cause the 
variation in the demand for the standard product to increase thus that it exceeds the volume 
flexibility of the preceding processing phases. Based on the above, such a product is selected 
as a GFC item. 

Based on the above-mentioned criteria processes and capacities are subdivided into 
production departments. Figure 3 shows the classification chosen. 
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Figure 3: The choice of production departments 
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In paragraph 5.3 the choice of production departments as it is shown in figure 3, and the 
prepotencies to be kept in stock are discussed more in detail. 

O&V 

The control complexity is reduced by the definition of the above production departments. The 
resulting control problems are represented schematically in figure 4. 
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Figure 4: Four important control functions in a production system 
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The definition of the production departments subdivides the control into two control layers: 
the control on plant level and on department level. The production control on plant level 
controls tap 1, 2 and 3 (see figure 4 ). At this level decisions are taken regarding the 
acceptance of client orders and the issuing of delivery times to the client, the release of 
working orders to departments, and the establishment of capacity levels of departments. The 
control at department level means taking decisions which refer to employing capacity to 
realise the expected throughput times of working orders at plant level. See tap 4 from figure 4. 

Production control at plant level co-ordinates the output of different production departments. 
At this level there is also co-ordination between production and sales. At plant level decisions 
are taken regarding: 
1) the establishment of capacity levels, 
2) the acceptance of client orders and issuing delivery times to clients, 
3) the release of working orders to departments. 

Ad 1) 
For the establishment of capacity levels of critical capacity sources in a department, sales 
quantities are forecast at aggregate level for the long term. There is long-term planning 
because the production capacity can often not be changed in the short term. A longer planning 
horizon leads to greater uncertainty of the future demand. This uncertainty can be set off by 
forecasting at aggregate level and by splitting up the forecast horizon into larger 'time 
buckets'. For one or several groups of products which are not produced on client order in a 
PD, an aggregate production plan is derived from the aggregate sales forecasts. Based on the 
aggregate production plan, the aggregate sales forecasts and the standard degrees of utilisation 
of critical capacity sources, the capacity levels of critical capacity sources in a PD are 
determined. If a PD produces on client order only, the aggregate production plans will be 
equal to the aggregate sales forecasts. If, however, a PD does not produce a single product on 
client order, only the aggregate production plan and the standard degrees of capacity 
utilisation are used to determine capacity levels of critical capacity sources in a PD. The 
standard degrees of utilisation of critical capacity sources are established based on throughput 
times in a PD desired, and on the costs connected with underutilisation on critical capacity 
sources. 



The extent to which end products (GFC items) of a PD are aggregated is important for the 
establishment of capacity levels within a PD and must be determined by weighing the 
usefulness of more detailed information against the efforts needed to obtain that infom1ation. 

All plans on aggregate level are rolling plans. In a rolling plan approach a plan for the first T 
periods is drawn up, but only the plan for the first period is implemented. This way, the future 
is taken into account on the one hand, and the most recent information on the other hand. 

Ad 2) 
The acceptance of client orders and the issuing of delivery times to clients must be based on 
the client order itself and on the situation of the constituent production system from the 
COOP. The situation of a ( constituent) production system is recorded by the stock heights of 
the different GFC items and the situations of the different production departments which lie 
within the limits of the (constituent) system. Because a production department is considered a 
'black box' at plant level, it is important that the models of production departments are 
developed, with which the output can be forecast based on the situation and the input of the 
department. The quality of such models and the insight in current stock heights of GFC items 
are determining factors for taking wise decisions with regard to the acceptance of client orders 
and the issuing of delivery times to the client. 

Ad 3) 
For the release of work to departments it is important to know whether the department lies 
before or behind the COOP. In the route behind the COOP decisions regarding the release of 
working orders to a department are taken based on accepted client orders, issued delivery 
times, the situation of the production department and the stock heights of GFC items which 
are input for the production department involved. In the route before the COOP the production 
in a department can be controlled based on the situation of the constituent system up to and 
including the CODP and the sales prognoses of end products. The production plans on 
aggregate level (see point 1) act as standards and restrictions for the planning of individual 
products on retail level. 

Models of production departments 
A model is a simplified representation of a system. The maker of a model will always 
compromise between the extent to which the model looks like reality, and its transparency. 
Models of production departments which are used for logistic purposes at plant level must 
have a forecasting value with regard to throughput times of working orders to be released to 
departments in the future. The throughput time of a working order at the moment of the 
release depends on: 
- the product type and the number which must be produced, 
- the situation of a production department. 

The situation of a production department can be described by : 
- the workload in a department, 
- capacity levels in future periods, 
- the term in which and the extent to which capacity can be adjusted. 

Paragraph 5.4 deals with the control on plant level of various groups of production 
departments . 



For the control of PD 1 and PD2 (see figure 3) I developed a model which not only indicates at 
which moment one must sow, harvest or prepare a primeval tincture, but which also calculates 
the garden area and storage capacity of primeval tinctures needed in the next few years . 

I paid special attention to the ' aggregation-disaggregation' approach for PD3 , PD4, PD5 , 
PD7, and PD8 (see figure 3). The aggregate production volume is established based on the 
aggregate sales forecasts, the expenses as a function of a change in the aggregate production 
volume, and the expenses as a function of the aggregate stock in a certain period. For the 
planning on plant level of individual products (the material co-ordination) the production 
plans on aggregate level act as standards and restrictions. An advantage of the 'aggregation
disaggregation approach' is the reduction of the control complexity. At the same time, this 
approach allows the goods flow in a company to be more in keeping with the capacity 
planning. 

The control rules developed for the material co-ordination are geared to the product types to 
be controlled. For this purpose the assortment based on the 'Distribution by annual dollar 
value' is subdivided into three categories, the so-called ABC classification [10]. In the 
development of control rules for the planning of individual products I weighed the costs of the 
design against the use of a control rule, and against the costs arising from ' not optimal ' 
control decisions. 

Paragraph 5.4 also deals with the way in which products must be purchased and the way in 
which the production of the prepotencies to be kept on stock must be controlled. 

Paragraph 5.5 discusses the production control at department level. Production control at 
department level means taking decisions which refer to the employment of capacity to realise 
the throughput times expected on plant level. 
Decisions are taken regarding: 
1) the decomposition of a working order into smaller sub-working orders ( optional) 
2) the release of (sub-) working orders to the work floor, 
3) the assignment of capacity to (sub-) working orders. 

ad 2) 
A (sub-) working order is released to the work floor based on the order characteristics, the 
capacity available on various capacity sources which the order will use on its routing, and 
orders which have already been released but not yet finished. The moment in which a working 
order at department level is released to the work floor certainly does not have to coincide with 
the moment in which an order at factory level is released to a department. 

ad 3) 
Before capacities are assigned to working orders, it will have to be established first which 
groups of capacities at department level are taken into consideration. Since in the throughput 
of a process step one or more capacities can be used, this boils down to the grouping of 
process steps to processes. The fewer process steps are grouped per process, the greater the 
controllability, but the more complex the control at department level. At department level a 
process is considered a ' black box', which has SFC (Shop Floor Control) items as input and 
output. Each process consists of a group of process steps and capacities. Capacities can be 



assigned to working orders based on detailed plans or priority rul es . The greater the 
uncertainty in a PD, the more priority rules wi II be preferred to detailed plans. 

Upon the request of the company a control at department level was designed for PD4 
('Tablets preparation' , see figure 3 ). 

A working order is released to PD4 at plant level only when the capacity avai lability test 
shown in paragraph 5.5 is passed. At the moment the order is released to PD4, an internal 
order delivery date is issued. Because several inquiries (2] and [7] have shown that the 
spreading in the delivery time is minimal if the average delivery time issued is equal to the 
average throughput time, the internal delivery time is equated with the average throughput 
time of such an order. The throughput time and the internal order delivery date which 
corresponds with it can be determined for each order which is released to PD4, with the aid of 
a model of PD4 which I designed, which generates order-dependent and utilisation-dependent 
throughput times. The external delivery time is the delivery time reckoned with at plant level. 
The difference between the internal and external delivery time is the safety time. The safety 
time and the spreading in the throughput time determine the delivery reliability of a PD (see 
figure 5). 

Probability density 
of the throughput 
time 

1-cp : Delivery reliability 

internal delivery time 

external delivery time .. .. 
safety time 

Throughput 
time 

Figure 5: The relation between internal and external delivery time, the probability density of 
the throughput time and the delivery reliability [5] . 

The delivery reliability ( 1-cp ) is the delivery reliability of a PD as it is measured at plant level 
and is equal to the percentage of the number of order released to a PD, which is ready before 
the accompanying external delivery date and which is approved by the Laboratory. 

The decomposition of an order into suborders is only useful when the order relates to a tablet 
which is the result of a complex trituration. The order then decomposes into suborders for the 
preparation of single triturations of which the complex trituration is composed. 

Paragraph 5.5 deals with the definition of processes in PD4. 

Because the uncertainty in PD4 is relatively high, a control of orders already released to the 
work floor by means of priority rules is opted for. The use of detailed plans is strongly 
advised against because the actual production progress will often deviate from the planning, 
causing the detailed plans to have to be adjusted very frequently. By using the delivery date
oriented priority rule as it is described in paragraph 5.5, one can immediately see by the 
priority number whether an order is ahead of or behind its throughput schedule. As an order is 



further behind, the chance that an order will exceed the internal delivery date, increases. The 
number of orders, the extent to which these orders are ahead of or behind the throughput 
schedules concerned and the reason(s) of their being ahead or behind schedule determine the 
size of the personal capacity of PD4 in the short term. 

The delivery date-oriented priority rule has, in combination with the order-dependent and 
utilisation-dependent delivery date issue rule, a reinforcing effect on the reduction of the 
spreading in the delivery time finishing. 
Paragraph 5.6 briefly discusses the organisational structure which suits the PCS designed best . 
It also explains the place of the different control functions (such as they are set forth in the 
design of the production control system) within the organisational structure chosen. 

Suitable performance indicators for the production control system designed are: 
- delivery time to O&D agreed and realised, 
- delivery reliability vis-a-vis O&D, 
- stock costs, 
- set-up and ordering costs, 
- 'stock out' costs, 
- depreciation costs PCS, 
- maintenance costs PCS 

By measuring the above performance indicators, it can be established whether adjustments of 
the PCS also lead to a higher performance of the PCS. When the PCS designed is operational, 
it can also be established what the performance of the PCS designed is compared with the 
performance of the current PCS and/or PCS es of companies similar to VSM Geneesmiddelen. 

Paragraph 5. 7 indicates the steps the company sti II has to take to come to a successful 
implementation of the production control system designed. 

Conclusions and recommendations 
Contrary to the current PCS, the control variables in the PCS designed are determined based 
on the elements which formulate the purpose of a PCS (= the delivery reliability, the standard 
delivery time and the costs which arise from the use of the PCS). In that respect the values of 
the different control parameters are not determined on empirical grounds, but on quantitative 
ones. 

Contrary to the current PCS, the PCS designed does not assume an unlimited production 
capacity. This gives the PCS designed a more practical value than the current PCS. 

Contrary to the current PCS, the PCS designed indicates how a link must be made between 
the control of the production of plants and primeval tinctures and the control of the 
preparation and packing of end products. 

The PCS designed provides clarity on which logistic decisions must be taken in which 
manner, at which level in the organisation and based on which information. It also clearly 
makes use of the coherence between the different logistic decisions. 



In the design perfom1ance indicators are defined, thanks to which the ' performance' of a PCS 
can be measured. The company thus has a tool with which it can determine whether 
adaptations in the PCS also lead to a higher performance of the PCS. When the PCS designed 
is operational, it can also be determined what the performance of the PCS designed is 
compared with the performance of the current PCS and/or PCSes of companies similar to 
VSM Geneesmiddelen. 

Before the PCS designed is implemented, the production process will have to be scrutinised 
critically first. It is often possible to simplify the control by introducing changes into the 
production process. Before introducing changes into the production process in order to reduce 
the control complexity, one will always have to ask oneself whether the reduction in the 
control complexity justifies the efforts to be made for the introduction of changes into the 
production process. 

Because of the enormous assortment(± 700,000 article possibilities in the single assortment 
alone) and the fact that towards the year 2000 an estimated 0.6%, resp. 6.3% of the assortment 
will account for 88 .2%, resp. 98.8% of the turnover, I think it is wise to examine how the size 
of the assortment can be reduced. It is obvious that a considerable amount of costs can be 
saved if the size of the assortment is reduced before the PCS designed is implemented. 

New products must be developed very rigorously in order to avoid a proliferation of the size 
of the assortment. In the development of complex products, standard single substances will 
have to be used as much as possible. 

The strategic choice of VSM to work with a standard delivery time of 24 hours and a delivery 
reliability of 99.8% is strange when one realises that we missed out on a client like Albert 
Heijn, while at the same time we aim at a much higher delivery performance than our other 
direct clients ask. I think it would be wise to differentiate the delivery time and the delivery 
reliability to different product/market combinations. In this field , too, a considerable amount 
of research will have to be done. 

The Laboratory has a prominent place in the production process, since in many places in the 
production process inspections are carried out which require relatively longer inspection times 
(compared with processing times) . The number of inspections and the accompanying 
inspection times increase the throughput time of packed end products considerably. A longer 
throughput time paralyses the organisation, because it becomes much slower in its response to 
the demand from the market. By selecting only those suppliers who can guarantee that the 
products they sell also meet the quality requirements set by VSM, and by controlling their 
production process both technically and statistically, the part of the Laboratory as inspection 
organ can be driven back, and the total throughput time of the preparation and the packing of 
products can be reduced. 
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HOOFDSTUKl 

INLEIDING 

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de homeopathische geneesmiddelenmarkt en VSM 
geneesmiddelen. 

1.2 Homeopathische geneesmiddelenmarkt 
In 1994 bedroeg in Nederland de totale omzet aan homeopathische geneesmiddelen 200 
miljoen gulden [NEHOMA]. Dit is slechts 3% van de omzet in de totale geneesmiddelen
markt. Uit tabel l blijkt dat de groei in de homeopathische geneesmiddelenmarkt stagneert. 

Tabel 1: Groei in de homeopathische geneesmiddelenmarkt in Nederland in miljoenen 
guldens [NEHOMA] 

Jaar omzet af fabriek groei % 
1990 60 
1991 80 30% 
1992 95 19% 
1993 105 10% 
1994 100 -5% 
1995 100 0% 

Homeopathische geneesmiddelen zijn verkrijgbaar bij drogisterijen, apotheken, reforrnhuizen 
met ontheffing en grootwinkelbedrijven. In onderstaande figuur is het percentage, van de 
totale afzet aan de consument van homeopathische geneesmiddelen in Nederland, per 'outlet' 
weergegeven. 

Apotheek 
29% 

Distributieverdeling 

Overige 
1% 

70% 

Figuur 1: Percentages van de afzet aan de consument per 'outlet'. 
(Selfmedication april 1995, IMS/Nielsen] 



In Nederland wordt de markt geleid door YSM en Biohorma uit Eldburg die, onder licentie 
van het Zwitserse Bioforce, A. Vogel producten maakt. 

1.3 VSM Geneesmiddelen 
De letters YSM staan voor Yoorhoeve-Schwabe-Merkgeneesmiddelen. YSM is een fabrikant 
van homeopathische en fytotherapeutische geneesmiddelen en gezondheidsproducten van 
natuurlijke oorsprong met eenjaarlijkse omzet van circa 40 miljoen gulden voor belasting. De 
organisatie heeft afhankelijk van de bedrij fsdrukte tussen de 150 en 200 werknemers in dienst. 
In bijlage I is het organogram van YSM weergegeven. YSM maakt dee! uit van de Schwabe 
Holding waarvan !eden afkomstig zijn uit Europa, Amerika en Azie. Binnen dit 
overkoepelend orgaan vindt samenwerking plaats op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling. 

Homeopathie en Fytotherapie 
Homeopathie is een geneeswijze dat het zelfgenezend vermogen van mens en dier stimuleert. 
Samuel Hahnemann is de grondlegger van de modeme homeopathie. De door Hahnemann 
ingevoerde behandeling van ziekten berust op twee principes: 
- ' Similia similibus curentur': Het gelijke wordt met het gelijkende genezen. 
- Dosering in zeer kleine concentraties. 

Fytotherapie is de behandeling van ziekten met plantaardige geneesmiddelen. 
De homeopathie onderscheidt zich van de fytotherapie door het bereidingsproces. 
Homeopathische in tegenstelling tot fytotherapeutische geneesmiddelen warden tijdens het 
bereidingsproces altijd gepotentieerd. Potentieren is het stapsgewijs verdunnen en schudden 
van de uitgangsstof in een oplosmiddel of het stapsgewijs verwrijven met lactose. 

Homeopathische geneesmiddelen voor inwendig gebruik kunnen onderverdeeld warden in 
enkelvoudige en complexe middelen. Enkelvoudige middelen bevatten slechts een 
homeopathische stof, hebben een zeer specifieke werking en warden veelal op voorschrift van 
een arts gebruikt. Complexe middelen bevatten twee of meer homeopathische stoffen, hebben 
een meer brede werking en warden veelal gebruikt voor zelfmedicatie. 

2 



HOOFDSTUK2 

PROBLEEMANAL YSE 

2.1 Voorlopige probleemstelling 
YSM is ontevreden over de performance van haar huidige productiebesturingssysteem. Het 
productiebesturingssysteem van YSM is op een aantal punten onvoldoende afgestemd op de 
huidige, maar vooral ook op de toekomstige eisen van de markt . 

2.2 Probleemanalyse 
Het onderstaande systeem wordt in beschouwing genomen. 

r--- ---------------------------- -- -------------------~ 
I I 

- -- - _-j ______ ___ ______ ____ _ 1Logistiek besturingssysteem r ::::::: :.: : i-

Bestuurd systeem 

' I 
I 
I 
I 

• : 

Leveranciers,__~-Productie O&Y 
Directe 

F sieke distributie >-+-~-
afnemers 

I 
I 
I 
I 
I I 

l ------- -- ---- ---------------- ---- ---- --------------- ~ 

0 & V : Orderpicken, verzendklaar maken en factureren 
- - - - - - - : Systeemgrens 

: Informatiestroom 

Figuur 1: Het systeem en haar omgeving 

2.2.1 Het doel van een logistiek besturingssysteem 
Een logistiek besturingssysteem coordineert activiteiten in het primaire proces met als doe! de 
door afnemers gevraagde producten tijdig, in de gewenste hoeveelheid, met de gewenste 
kwaliteit en betrouwbaarheid, tegen minimale kosten te kunnen leveren. Met tijdig wordt hier 
bedoeld : binnen de afgesproken leveringstermijn of op het afgesproken leveringstijdstip . 
Onder kosten worden hier verstaan: alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van het 
logistieke besturingssysteem. Hieronder vallen o.a.: voorraadkosten, omstelkosten, 'stock out' 
kosten, afschrijvingskosten, onderhoudskosten (m.b.t. het opschonen van bestanden) en 
distributiekosten als gevolg van nazendingen. YSM streeft voor zowel de op klantenorder als 
de op voorraad geproduceerde artikelen, naar: 
l) een standaard leveringstermijn van 24 uur voor producten die voor 14.00 uur besteld zijn, 
2) een leveringsbetrouwbaarheid van 99,8% 
naar de directe afnemer (groothandel, detaillist en consument) toe. 
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2.2.2 De performance van het huidige logistieke besturingssysteem 
De performance van een systeem geeft aan in welke mate het bijbehorende doe! gerealiseerd 
wordt. Het is niet altijd mogelijk een scheiding aan te brengen tussen de performance van bet 
besturingssysteem en het bestuurde systeem. Wanneer bijvoorbeeld machinestoringen 
frequenter optreden omdat het machinepark sterk verouderd is, bestaat de mogelijkheid dat de 
leveringsbetrouwbaarheid en daarmee de perfonnance van het logistiek besturingssysteem 
daalt. Het logistieke besturingssysteem is echter in dit geval niet verantwoordelijk voor de 
lagere performance. Alleen daar waar het zinvol is, zal getracht worden een scheiding aan te 
brengen. In de overige gevallen wordt de performance gegeven van het besturingssysteem en 
het bestuurde systeem tezamen. 

Leveringstermijn en leveringsbetrouwbaarheid 
De leveringstermijn is de tijdsduur tussen het moment waarop een klantenorder wordt 
geplaatst en het moment waarop de bestelde hoeveelheid aan een klant wordt afgeleverd. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen de werkelijke en met de klant overeengekomen 
leveringstermijn. De leveringsbetrouwbaarheid wordt gedefinieerd als het percentage 
klantenorders dat tijdig, in de juiste hoeveelheid en met de juiste kwaliteit wordt uitgeleverd 
aan de klant. In praktische termen is leveringsbetrouwbaarheid niets anders dan het percentage 
klantenorders dat geleverd wordt conform afspraak met de klant. In tabel 1 staan de door 
directe afnemers (groothandel en detaillist) gevraagde leveringstermijnen en 
leveringsbetrouwbaarheden. 

Tabel 1: De door directe afnemers gevraagde leverprestatie aan YSM [6] . 

Gevraa2:d aan YSM 
Directe % leverings- leverings- leverings-
Afnemers YSM Omzet termijn termijn betrouw-

complex enkelvoudig baarheid 
product product 

Groothandel 70% 1-2 dgn 1 dag 95% 
Apotheek/Drogist 20% 3-4 dgn 1-2 dgn 95% 
Ketendrogist 9% 18 uur n.v. t. 99,9% 
Albert Heijn 1 % 18 uur n.v.t. 99,9% 
Totaal 100 % 

H. van Schaik en R. Dielemans hebben in Maart '96 onderzoek gedaan naar ontwikkelingen 
in de distributiekanalen van YSM. Zij kwamen o.a. tot de volgende conclusies. 
- Naar verwachting zal de groothandel als directe afnemer van YSM terrein verliezen aan de 

apotheek en drogist. 
- Albert Heijn kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen als directe afnemer van 

YSM. 
- Eisen van directe afnemers t.a.v. leveringstermijn en leveringsbetrouwbaarheid nemen toe. 

De strategische keuze van YSM om een standaard leveringstermijn te hanteren van 24 uur en 
een leveringsbetrouwbaarheid van 99,8% is vreemd wanneer men realiseert dat hiermee 
Albert Heijn als directe afnemer wordt misgelopen, terwijl een veel hogere leverprestatie 
wordt nagestreefd dan er door de overige directe afnemers gevraagd wordt. Het is tevens 
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merkwaardig dat de door YSM gehanteerde standaard leveringstermijn en leveringsbetrouw
baarheid niet gedi fferentieerd worden naar type product en directe afnemer. 

Leveringstermij n 
De door YSM gerealiseerde leveringstermijnen naar de directe afnemers toe worden niet door 
YSM gemeten. De groothandel Brocacef heeft wel de leveringstermijnen van orders gemeten 
die geplaatst zijn bij YSM, zie figuur 2. 

~ 30 ~ 
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Q) 25 -- - - -"O ... 
0 
~ 

iij 20 
~ 
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15 ai 
.r::. 
C: 
<U 10 > 
Q) 
Cl 
<U 5 i: - -
Q) 

~ 
Q) 0 a. 

2 3 4 5 6 > 

6 

Leveringstermijn [werkdagen] 

Figuur 2: Frequentieverdeling van de leveringstermijn. 

Brocacef is een van de grootste afnemers van VSM en was in 1995 verantwoordelijk voor 
19, 1 % van de omzet. Brocacef heeft de leveringstermijnen van 295 orders gemeten in de 
periode van 4-11-'96 t/m 4-4-'97, waarbij zogenaamde termijnorders niet zijn meegenomen. 
Onder een termijnorder wordt een order verstaan waarbij een afwijkende leveringstermijn met 
een klant wordt afgesproken. Het gaat verder alleen om voorraad aanvulorders en niet om 
orders die m.b.v. 'crossdocking' doorgezonden worden naar de detaillist. Bovengenoemde 
periode is representatief voor de afgelopen jaren. Binnengekomen orders worden bij Brocacef 
niet te alien tijde dezelfde dag in het orderverwerkingssysteem geboekt. Er wordt echter na 
binnenkomst van een order nooit !anger dan 1 dag gewacht met het boeken van een order in 
het systeem. Uit de geregistreerde data is niet te destilleren of orders voor of na 14.00 uur zijn 
besteld bij VSM. Het is dus mogelijk dat in het orderverwerkingssysteem van Brocacef een 
order geregistreerd staat met een leveringstermijn van 3 werkdagen, terwijl deze order toch 
door VSM binnen de standaard leveringstermijn is uitgeleverd aan Brocacef. 

De leveringstermijn van het deelsysteem vanaf de leverancier t/m het orderpicken, 
verzendklaar maken en factureren mag, wanneer er vlak voor 14.00 uur besteld wordt, niet 
!anger zijn dan 2,5 uur omdat de externe distributeurs iedere werkdag rond 16.30 uur (tussen 
16.00 en 17.00 uur) arriveren bij VSM. 

In figuur 3 worden de met een klant overeengekomen standaard leveringstermijnen van 
verschillende deelsystemen weergegeven. Voor het bepalen van de spreiding in de standaard 
leveringstermijn die aan de klant is afgegeven, is het van belang te weten dat klantenorders 
pas vanaf 8.30 uur via de telefoon, fax of EDI kunnen binnenkomen. Een order die tussen 
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14.00 en 17.00 uur geplaatst is door een directe afnemer, wordt verschoven naar 8.30 uur (de 
volgende dag) en wordt dan binnen 24 uur uitgeleverd aan de directe afnemer. Een order die 
direct na 14.00 uur geplaatst is bij VSM, moet binnen 42,5 uur (18,5+24) uitgeleverd zijn aan 
de directe afnemer. 

Leveranci er 1-----Prod ucti e 0 & V,___-F sieke distributie t-----Directe 
afnemer 

24 - 42,5 uur 

2,5 - 26,5 uur 16 - 21,5 uur 

Figuur 3: Standaard leveringsterrnijnen van verschillende deelsystemen. 

Leveringsbetrouwbaarheid 
De leveringsbetrouwbaarheid die VSM naar Brocacef heeft gerealiseerd m.b.t. voorraad 
aanvulorders ligt tussen de 26, 7 en 67,9%. De leveringsbetrouwbaarheid van orders, die 
geplaatst zijn door de detaillist of door de groothandel en m.b.v. 'crossdocking' doorgezonden 
warden naar de detaillist, zal waarschijnlijk een stuk hoger liggen dan de leveringsbetrouw
baarheid van voorraad aanvulorders van de groothandel vanwege het feit dat het eerste 
ordertype uit gemiddeld 1,5 regel en het tweede ordertype uit gemiddeld 22 regels bestaat. 

In de periode van 24-02-'97 t/m 25-03-'97 is het percentage van alle orders, die voor 14.00 
uur besteld zijn en nog dezelfde dag afgeleverd zijn aan de exteme distributeurs, gelijk aan 
91,8%. Bovengenoemde periode is representatief voor de afgelopen j aren. 

De leveringsbetrouwbaarheid van Fysieke distributie is niet achterhaald omdat het bedrij f 
uitdrukkelijk te kennen geeft dat het ontwikkelen van een besturingssysteem voor de fysieke 
distributie buiten de afstudeeropdracht valt. 

De leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O&V is niet door VSM gemeten. In bijlage 2 
wordt de leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O& V bepaald op basis het percentage 
orderregels waarbij de klant geen klachten heeft over zaken die onder verantwoordelijkheid 
vallen van de afdeling O&V. Hierbij zijn orders van andere fabricanten buiten beschouwing 
gelaten omdat het gemiddeld aantal regels van een dergelijke order niet gemeten is in het 
bedrijf. Het percentage van alle orders dat geplaatst wordt door andere fabricanten bedraagt 
5%. De leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O&V is gelijk aan 99,5%, wanneer orders 
die geplaatst zijn door andere fabricanten buiten beschouwing warden gelaten. 

In figuur 4 wordt de leveringsbetrouwbaarheid van verschillende deelsystemen weergegeven. 
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Leverancier 1----Productie 
Directe 

0 & V1----F sieke distributie 1--------+1 
afnemer 

26,7% - 67,9% (voorraad aanvulorders van Brocacef) 

91,8% 

92,3% 99,5% 

Figuur 4: Leveringsbetrouwbaarheid van verschillende deelsystemen 

Kosten van bet systeem. 
De kosten in 1996 van de verschillende deelsystemen zijn in figuur 5 weergegeven. 

Leverancier --Productie 
Directe 

0 & V>---F sieke distributie 1----
afnemer 

I 0,5 miljoen 

9,83 miljoen 0,67 miljoen 

9 miljoen 0,83 miljoen 

Figuur 5: Kosten in 1996 van de verschillende deelsystemen [NLG]. 

Onder productiekosten vallen alle kosten die gemaakt moeten worden voor de fabricage van 
eindproducten. Hieronder vallen kosten van benodigde grondstoffen en andere 
inkoopmaterialen, kosten m.b.t. het kweken van planten, het bereiden en verpakken van 
eindproducten. Kosten m.b.t. het orderpicken, verzendklaar maken en factureren vallen onder 
de kosten van O&V. Distributiekosten worden hier gedefinieerd als kosten die gemaakt 
worden om het gerede product aan de klant af te leveren en zijn gelijk aan de transportkosten. 

Om de voorgaande bedragen in hetjuiste perspectiefte kunnen plaatsen wordt hier vermeld 
dat VSM in 1996 een omzet had van 39 miljoen gulden voor belasting. 

Kosten van bet logistieke besturingssysteem 
VSM had in 1996 een gemiddelde voorraad ter waarde van 5 miljoen gulden. In dit bedrag is 
de waarde van het onderhanden werk niet meegenomen. Kosten die voortvloeien uit het 
houden van voorraden zijn ' opportunity costs' (misgelopen rente), risico op incourante 
voorraden, handling kosten en opslag kosten. 

Welk bedrag aan omzet is misgelopen door geannuleerde klantenorders als gevolg van het 
buiten voorraad zijn van VSM, is niet bekend. Wei heeft R.C.M. Wiering van de afdeling 
lnformatiebeheer berekend dat VSM het afgelopen jaar naar schatting 2, 1 miljoen gulden aan 
omzet heeft misgelopen als gevolg van het 'out of stock' zijn van de detaillist. Het 'out of 
stock' zijn van de detaillist is te wijten aan de leverprestatie van de gehele keten, waar VSM 
als producent dee! van uitmaakt. Ohr. Wiering kan niet aangeven in welke mate VSM 
verantwoordelijk is voor het out of stock zijn van de detaillist. Ohr Wiering kan tevens geen 
betrouwbaarheidsinterval voor het geschatte bedrag geven. Bij de berekening is gebruik 
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gemaakt van gegevens omtrent de tijdsduur van het buiten voorraad zijn van producten bij de 
detail list en de gemiddelde vraag naar dat product . Hierbij werd aangenomen dat het out of 
stock zijn van de detaillist in alle gevallen leidde tot het verloren gaan van de vraag. Het 
verlies aan goodwill is echter niet meegenomen. 

Additionele distributiekosten als gevolg van nazendingen bedroegen in 1996 naar schatting 
25.000 gulden (Ohr. H.C.J. Limmen, Inforrnatiebeheer). In dit bedrag zijn de additionele 
transportkosten en kosten ten gevolge van extra administratieve handelingen en orderpick
activiteiten opgenomen. 

2.3 Definitieve probleemstelling 
Op grond van de leverprestatie kan geconcludeerd worden dat het huidige logistieke 
besturingssysteem niet voldoet aan het door VSM gestelde doe!. Omdat het bedrijf 
uitdrukkelijk verzoekt de fysieke distributie buiten beschouwing te laten zal alleen een 
uitspraak gedaan worden over het deelsysteem Productie en O&V. Het grootste verbeterings
potentieel ligt binnen het deelsysteem Productie omdat de leveringsbetrouwbaarheid van 
Productie beduidend lager is dan van de afdeling O&V, terwijl in het eerst genoemde 
deelsysteem de kosten aanzienlijk hoger zijn. 

2.4 Opdrachtformulering 
Ontwerp een productiebesturingssysteem voor het bedrijf VSM, dat voldoet aan de volgende 
e1sen : 
- een standaard leveringsterrnijn van 1,5 uur aan de afdeling O&V voor producten die voor 

14.00 uur besteld zijn, 
- een leveringsbetrouwbaarheid van 99,9% (over 1 jaar gemeten), 
- minimale kosten die voortvloeien uit het gebruik van het productiebesturingssysteem. 

Geef tevens aan in hoeverre het ontworpen besturingssysteem afwijkt van het bestaande. 

De minimale standaard leveringsterrnijn van Productie en O& V aan Fysieke distributie 
bedraagt 2,5 uur (zie figuur 3 ). Een order die vlak voor 14.00 uur door een directe afnemer 
geplaatst wordt bij VSM, moet namelijk om 16.30 uur uitgeleverd worden aan de exteme 
distributeur. Omdat een order binnen 1 uur gepicked, verzendklaar en gefactureerd is, moet 
productie een standaard leveringsterrnijn van 1,5 uur (2,5 - 1 uur) realiseren aan de afdeling 
O&V. Het picken, verzendklaar maken en factureren van een order duurt gemiddeld genomen 
10 minuten. 

In figuur 6 is het deelsysteem weergegeven waarvoor een besturingssysteem ontworpen 
wordt. 
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Projectafbakening 

Directe 
afnemers 

De afstudeeropdracht zal zich beperken tot het ontwerp van een productiebesturingssysteem. 
Niet tot de opdracht behoren: 
- het ontwikkelen van een besturingssysteem voor de fysieke distributie, 
- het selecteren van een bestaand geautomatiseerd productiebesturingssysteem. 
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HOOFDSTUK3 

HET PRODUCTIEPROCES 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het productieproces geanalyseerd. Het productieproces valt uiteen in 
het kweken van planten, het bereiden van en het verpakken van eindproducten, zie figuur I . 

ILeveranciers>-1 --.. jProductie,_I --.. IO&V I 

IP!anten kwekenHBereiden Hverpakken I 

Figuur I: Het productieproces onder de loep genomen. 

De verschillende deelprocessen uit figuur 1 worden behandeld in de paragrafen 3.2 t/m 3.4. 
Het laboratorium dat keuringen uitvoert in het productieproces, zal beschreven worden in 
paragraaf 3.5. 

3.2. Planten kweken 
In de tuin worden planten gekweekt die vervolgens verwerkt worden tot homeopathische en 
fytotherapeutische geneesmiddelen. Van alle homeopathische geneesmiddelen wordt 85% 
bereid uit plantaardige producten. De overige 15% wordt bereid uit mineralen, menselijke of 
dierlijke stoffen. Er worden circa 600 verschillende plantensoorten gebruikt voor de bereiding 
van oertincturen, waarvan 90% verkregen wordt uit de eigen productietuin. 

Voor het kweken van planten worden zaden of gescheurde moederplanten als grondstof 
gebruikt. Van alle benodigde zaden is 1 tot 2% afkomstig van externe leveranciers, de overige 
98 tot 99% wordt verkregen uit de eigen productietuin. Het inkopen van zaden is 
onaantrekkelijk omdat er erg veel varieteiten van een en dezelfde plantensoort bestaan en het 
vaak onduidelijk is uit welk zaad welke varieteit ontkiemt. De meeste zaden die besteld 
worden bij externe leveranciers hebben een leveringsterrnijn van 2 weken, gegeven dat een 
leverancier deze zaden op voorraad heeft. Zaden zijn slechts 2 jaar houdbaar. Er wordt 
gezaaid in de periode van begin maart t/m eind mei . 
De productietuin van VSM heeft een oppervlakte van 2 hectare. Op jaarbasis kan 15 .000 tot 
20.000 kg plantenmateriaal geoogst worden, wat neerkomt op een rendement van maximaal 1 
kg/m2 plantenmateriaal per jaar. Bepaalde planten kunnen meerdere malen per jaar, een maal 
per jaar en eens in de 2 tot 5 jaar geoogst worden. Op grond hiervan wordt onderscheid 
gemaakt tussen een- en meerjarige (2 tot 5 jarige) planten. De oogstperiode ligt voor bepaalde 
planten tussen februari en oktober, maar voor de meeste planten tussen eind mei en half 
augustus. Het niet op het juiste moment oogsten van planten gaat vaak ten koste van het 
oogstrendement uitgedrukt in kg/m2
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3.3 Bereiden 
Binnen de bereidingsafdeling worden oertincturen uit organisch en anorganisch materiaal 
bereid. Oertincturen worden in 99% van de gevallen als halffabrikaat gebruikt voor de 
bereiding van homeopathische en fytotherapeutische producten die in 4 verschillende 
dispenseervormen voorkomen: halfvaste producten (zalven, geleien, emulsies en cremes), 
globuli, diluten en tabletten, zie figuur 2. 

plantaardige stof 

V 
dierlijke, menselijke of 
anorganische stof 

V 
I I 

\jc,ertinctuur 

J 
I l 

vaste hal fvaste 

l 
V V 
diluut globulus 

l l 
V 
halfvast 
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Figuur 2: De relatie tussen een oertinctuur, voorpotentie en eindproduct. 

In wezen zijn er 3 hoofdprocessen: het bereiden van oertincturen, voorpotenties en 
eindproducten, zie figuur 3. 

plantaardige stof 

oertinctuur voorpotentie eindproduct 

V 
dierlijke, menselijke of 

anorganische stof 

Figuur 3: Drie hoofdprocessen binnen het proces Bereiden 

Het hoofdproces 'Bereiden voorpotentie' is op te splitsen in 3 deelprocessen: 'Bereiden vaste, 
halfvaste en vloeibare voorpotentie'. Het hoofdproces 'Bereiden eindproduct' bestaat uit 4 
deelprocessen, waarbij ieder deelproces correspondeert met de bereiding van een eindproduct 
in een bepaalde dispenseervorm. Het bereiden van halfvaste producten is nog verder onder te 
verdelen in het bereiden van zalven, cremes, geleien en emulsies. 
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In bijlage 3 zijn procesflows weergegeven die behoren bij de drie hoofdprocessen uit tiguur 3. 
Procesflows van het bereiden van grondstoffen zijn ook opgenomen in bijlage 3. Een 
procesflow geeft aan welke bewerkingen een ingangsmateriaal moet ondergaan om 
getransformeerd te worden tot uitgangsmateriaal. Voor iedere bewerking is aangegeven of dit 
machinaal of handmatig geschiedt en we Ike apparatuur/machines met welke capaciteit 
gebruikt worden. Tevens is de gemiddelde bewerkingstijd, de spreiding in de bewerkingstijd 
en de omsteltijd per bewerking weergegeven. In de procesflows zijn standtijden en keuringen 
vermeld. Bij iedere keuring is aangegeven welk percentage producttypen gekeurd wordt, de 
standaard en minimale (spoed) keuringstijd in werkdagen en het percentage producten dat 
afgekeurd wordt. 

3.4 Verpakken 
Op de verpakkingsafdeling worden eindproducten handmatig en machinaal verpakt. In bijlage 
4 zijn verschillende verpakkingslijnen en -machines per productieruimte weergegeven. Voor 
iedere lijn is aangegeven uit welke machines zij is opgebouwd en welke producttypen verpakt 
kunnen warden. Per machine is vermeld wat de functie is, hoeveel de maximale output (in 
aantal stuks per minuut) bedraagt en wat de ombouw- en schoonmaaktijden in mensuren zijn. 
Tevens zijn aanloopverliezen, het gemiddelde en de standaarddeviatie van storingstijden en 
tijdsduren tussen storingen per verpakkingslijn of losse machine gegeven. In bijlage 5 is 
onderzocht of het frequenter ombouwen van de verpakkingslijn voor zalven leidt tot het 
frequenter optreden van storingen. 

3.5 Het laboratorium 
Het laboratorium (Lab.) voert keuringen uit in het productieproces. De onderstaande artikelen 
worden door het Lab. gekeurd: 
- Grondstoffen voor productie 
- Oertincturen 
- Halffabrikaten: 

- Eerste bereidingen uit grondstoffen (o.a: 01 trit., verdunde alcohol en zalfbasis) 
- Ingekochte homeopathische halffabrikaten 
- Laatste niet vrij leverbare giftige potentie volgens de lijst: 'Laagst leverbare potenties 

VSM' (=LLP) 
- Eindproducten: 

- Alie bulkpartijen voor specialites (dus geen specialites afkomstig van de 
afdeling Rec/Mag) 

- Enkelvoudige tabletten met een seriegrootte van meer dan 12 kg. 
- Halfvaste bereidingen met een seriegrootte van meer dan 6 kg. (dus geen halfvaste 

bereidingen afkomstig van de afdeling Rec/Mag.) 
- Verpakkingsmaterialen 
- Verpakte eindproducten (o.a: Tabletten/dragees in strips, Rinileen Neus spray en Tussistin 

Ho est siroop) 

Doorlooptijden van keuringen (keuringstijden) en percentages afkeur van keuringen die 
binnen respectievelijk buiten het bereidingsproces vallen worden in bijlage 3 respectievelijk 
tabel 1 gegeven. De bewerkingstijden van keuringen liggen tussen enkele uren en twee 
werkdagen, m.u.v. microbiologische keuringen waarvan de bewerkingstijd 5 werkdagen 
bedraagt. De percentages afkeur zijn bepaald op grand van keuringsresultaten uit de periode 
1-11-'96 t/m 30-04-'97. Deze periode is representatiefvoor de afgelopenjaren. 
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Tabel I: Doorlooptijden van keuringen en percentages afkeur 

keuring keuringstijd keuringstijd % dat afgekeurd wordt 
(normaal) (spoed) 
[werkdagenJ [ werkdagen I 

Grondstoffen 10 5 14% 
Verpakkingsmaterialen 10 5 3% 
Verpakte eindproducten 4 3 onbekend 

Het Lab. kan iedere (dee!-) keuring uitbesteden aan een extern laboratorium, dat op contract 
basis keuringen uitvoert. Doorlooptijden van keuringen die uitbesteed warden aan het 
'contract laboratorium' bedragen standaard 15 werkdagen. In een spoed geval kan 
bovengenoemde doorlooptijd gereduceerd warden tot IO werkdagen en in bepaalde gevallen 
zelfs tot 1 werkdag. 

Wanneer minder dan 10 colli actieve grondstoffen warden ingekocht, wordt iedere collo 
ge"identificeerd. In de overige gevallen wordt een steekproef ter grootte van (✓n)+ 1 genomen 
voor identificatie en 1 collo volledig gekeurd. De steekproefgrootte wordt vreemd genoeg 
onafhankelijk van een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsinterval (= wijdte van het interval 
en een bijbehorende betrouwbaarheidscoefficient) bepaald. 
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HOOFDSTUK4 

HUIDIG PRODUCTIEBESTURINGSSYSTEEM 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het huidige productiebesturingssysteem (PBS) van VSM geanalyseerd. 

4.2 Logistieke afdelingen 
In figuur 1 zijn logistieke afdelingen en klantenorderontkoppelpunten (KOOP) in het 
productieproces weergegeven. 

WIOP. inkoop 
Planten 
kweken 

logistieke afdeling 

Bereiden 
oertinctuur 

·t .... ........... ............... ···· ········· ··· 
Bereiden 
voorpotentie 

Bereiden 
e indproduct Verpakken 

Figuur 1: Logistieke afdelingen en klantenorderontkoppelpunten (KOOP). 

Fabricanten bestellen bij VSM zeer uiteenlopende producten waaronder oertincturen, 
onverpakte en verpakte eindproducten. Orders die door fabricanten geplaatst worden bij VSM, 
leiden in vrijwel alle gevallen tot het op order inkopen van benodigde planten en/of 
verpakkingsmaterialen (K.0.0 .P. 1 ). De leveringstermijn van dergelijke orders wordt in 
overleg tussen VSM en de fabricant die de order geplaatst heeft, bepaald. Het percentage 
orders dat geplaatst wordt door andere fabricanten maakt circa 5% uit van het totaal aantal 
orders dat geplaatst wordt bij VSM. 

Het totale standaard assortiment van verpakte eindproducten is op te delen in producten die 
binnen de standaard leveringstermijn op order (K.0.0.P. 2) en op voorraad (K.0.0.P. 3) 
worden geproduceerd. 

Het huidig PBS valt uiteen in 2 los van elkaar staande besturingssystemen (BS). Het ene BS 
stuurt de productie van planten en oertincturen aan, het andere BS stuurt het bereiden en 
verpakken van eindproducten aan. 

4.3 Het huidige BS voor de productie van planten en oertincturen 
Oertincturen hebben een voorraad die gelijk is aan de verwachte verkoop voor de komende 2 
jaar, waardoor een misoogst kan worden opgevangen. Op grond van de voorspelde vraag voor 
de komende 2 jaar, het werkelijke voorraadniveau en de gewenste voorraad wordt bepaald 
hoeveel liter oertinctuur de komende 2 jaar geproduceerd moet worden. De productie van 
planten voor de komende 2 jaar wordt afgeleid van de productie oertincturen, zie bijlage 6. 
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Het voorspellingsalgoritme van de vraag naar oertincturen 
[edere maand wordt een schatting gegeven van het totale jaarverbruik. Vanaf de maand april 
wordt het jaarverbruik geschat op basis van het verbruik van de voorafgaande maanden van 
hetzelfde jaar. Dit getal en de schattingen van het totale jaarverbruik in de voorafgaande 2 
maanden worden gemiddeld en is een schatting van het jaarverbruik voor dit jaar en het 
volgende jaar. De schatting van het totale jaarverbruik voor het volgende jaar wordt 
vermenigvuldigd met een groeipercentage van het geschatte totale jaarverbruik in deze maand 
in vergelijking tot het werkelijke totale jaarverbruik van het voorgaande jaar. Het 
groeipercentage moet tussen de 1 en 1, 15 liggen. Vanaf januari t/m maart is de schatting van 
het j aarverbruik gelijk aan de schatting van het j aarverbruik in december van het 
voorafgaande jaar. De schattingen van het jaarverbruik vanaf januari t/m maart zijn voor alle 3 
de maanden gelijk. 

4.4 Het huidige BS voor bet bereiden en verpakken van eindproducten 
Eindproducten (± 7.300) worden op voorraad (KOOP 2) geproduceerd indien de afzet en de 
afzetfrequentie van de laatste 12 maanden bepaalde minima overschrijden. Deze minima zij n 
voor verschillende productvorrnen vastgesteld. Een productvorrn wordt bepaald door de 
dispenseervorrn, inhoud, verpakking, inteme houdbaarheid en maakbaarheid van een product. 
Eindproducten worden tevens op voorraad geproduceerd wanneer de bereidingstijd !anger is 
dan de inteme leveringsterrnijn. Deze beslisregel in het ontwerp van het huidige BS is niet 
concreet omdat de bereidingstijd afhankelijk is van het aantal producten dat gevraagd wordt. 
De overige producten (± 20.000 op jaarbasis) worden op klantenorder (KOOP 1) 
geproduceerd, zie bijlage 7. 

4.4.1 BS van op voorraad geproduceerde artikelen 
De op voorraad geproduceerde artikelen worden planmatig (± 300 artikelen) of op basis van 
een minimum voorraadsysteem (± 7000 artikelen) aangestuurd. 

Planmatig aangestuurde artikelen 
Jaarlijks wordt op basis van historische verkoopgegevens en geplande marketing acties een 
verkoopplan opgesteld. Het verkoopplan kan meerdere malen per jaar aangepast worden. Aan 
de hand van het verkoopplan en de economische voorraad wordt een productieplan (PP) 
bepaald. Het PP wordt zodanig opgesteld dat het verwachte voorraadniveau in geen enkele 
maand een negatieve waarde heeft. Bij het opstellen van het PP vinden geen kritische 
capaciteitstoetsen plaats. Het PP wordt uitsluitend als lange terrnijn planning gebruikt voor het 
inkopen van grond- en hulpstoffen. Het verkoopplan en de economische voorraad leiden tot 
een aanmaak- en verpakkingsplanning op lange en korte terrnijn. In tabel 1 is de frequentie 
waarrnee een plan wordt opgesteld, de bijbehorende planningsterrnijn en de grootte van de 
'time bucket' per plan weergegeven. 

Tabel 1 
Plan Frequentie Planningstermijn 'Time bucket' 
Verkoopplan 1 x per jaar 1 jaar 1 maand 

Productieplan* 1 x per maand 1 jaar 1 maand 

Aanmaakplanning 1 x per maand 1 maand 1 maand 

V erpakkingsp Ianni ng 1 x per maand 1 maand 1 maand 

Gedetaill. verp. plan.* 1 x per week 2 weken 1 dag 

* : Rollende plannen. 
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Producten komen op de aanmaak- resp. verpakkingsplanning indien factor 'ka ' resp . ' kv' 
kleiner is dan I. 

ka == Economische voorraad begin huidige maand - verkoopprognose huidige maand 

verkoopprognose volgende maand 

kv == Economische voorraad begin huidige maand 

verkoopprognose huidige maand 

De economische voorraad == De fysiek aanwezige voorraad + openstaande aanvulorders -
toegewezen orders 

In principe worden orders pas ingepland op de gedetailleerde verpakkingsplanning indien 
alle verpakkingsmaterialen aanwezig zijn en alle producten goedgekeurd zijn door het 
Laboratorium. De planningsterrnijn van de gedetailleerde verpakkingsplanning bedraagt 2 
weken waarvan de eerste week vast ligt en de tweede week niet. In deze planning wordt 
gepland op lijn- c.q. machineniveau. Op dit moment ( I 3-06- '97) wordt er gewerkt aan de 
invoering van een gedetailleerde aanrnaakplanning voor de verschillende 
bereidingsafdelingen. 

Minimum voorraad gestuurde artikelen 
Wanneer de voorraad onder een bepaald niveau zakt, wordt een productieopdracht 
gegenereerd. Het minimum voorraadniveau van een productvorrn is een vast percentage van 
de voortschrijdende jaarafzet. 

Seriegroottes 
Yoor alle op voorraad geproduceerde artikelen is een relatie gelegd tussen de productvorrn, de 
seriegrootte en de minimale en maxi male jaarafzet van een productvorrn . 

Seriegroottes van de op voorraad geproduceerd artikelen zijn bepaald o.g.v. : 
- de manier waarop de afdeling O& V de producten opslaat, 
- de productieprocessen en machine capaciteiten, 
- de aanrnaakfrequentie (de aanrnaakfrequentie heeft een een op een relatie met de jaarafzet) 

Bij het bepalen van de aanrnaakfrequentie zijn als uitgangspunten genomen: 
- Producten met een lage jaarafzet (in stuks) worden minder vaak aangemaakt dan producten 

met een hoge afzet, 
- Producten met een lange doorlooptijd op productie worden minder vaak aangemaakt dan 

producten met een korte doorlooptijd. 
- Producten met een korte inteme houdbaarheid worden meerdere malen per jaar aangemaakt. 

4.4.2 BS van op klantenorder geproduceerde artikelen 
Klantenorders die geplaatst zijn door de groothandel of detaillist en die betrekking hebben op 
de niet-voorraad gestuurde artikelen resulteren direct in een aanmaak- en verpakkings
protocol. Klantenorders die geplaatst zijn door andere fabrikanten vallen onder de term 
'loonfabricage ' en worden opgenomen in bovengenoemde verpakkings- en aanrnaakplanning. 
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4.5 Conclusies huidig productiebesturingssysteem 
In deze paragraaf zu llen opmerkingen t.a.v. het huidige productiebesturingssysteem (PBS) 
puntsgewijs aan bod komen. 

* Stuurvariabelen in het huidige PBS 
Geen enkele stuurvariabele in het PBS is bepaald o.g.v. de leveringsbetrouwbaarheid, inteme 
standaard leveringstermijn of kosten die voortvloeien uit het gebruik van het PBS terwijl deze 
3 elementen het doe) van een PBS formuleren. De waarden van de verschillende stuur
parameters zijn niet op kwantitatieve maar op empirische gronden bepaald. 

* Productiecapaciteit 
In het huidige PBS wordt uitgegaan van een onbeperkte productiecapaciteit. Omdat de 
toekomstige vraag onzeker is, bestaat er ook onzekerheid omtrent de verhouding tussen de 
benodigde en beschikbare capaciteit. Een PBS dat geen rekening houdt met het 
capaciteitsaspect, kan geen invloed uitoefenen op de verhouding tussen de benodigde en 
beschikbare capaciteit en kan derhalve geen garantie geven dat de ten doel gestelde 
leveringsbetrouwbaarheid gerealiseerd wordt. Dat VSM in de huidige situatie niet uit kan 
gaan van een onbeperkte productiecapaciteit blijkt uit het feit dat een product soms !anger 
buiten voorraad is dan de voorraad aanvultijd van het product. 

* Het accepteren van klantenorders en bet afgeven van leveringstermijnen 
Het accepteren van klantenorders (incl. klantenorders van andere fabrikanten) die betrekking 
hebben op niet-voorraad gestuurde artikelen, is niet gebaseerd op de toestand van het 
deelproductiesysteem vanaf KOOP 1 tot aan KOOP 2, zie figuur 1. De toestand van een 
( deel-)productiesysteem wordt vastgelegd door de voorraadhoogtes van de verschillende 
GFC(Goods Flow Control)-items en de toestanden van de verschillende productieafdelingen 
die binnen de grenzen van het deelsysteem liggen. De toestand van een productieafdeling kan 
worden beschreven door de werklast in een afdeling, capaciteitsniveaus in toekomstige 
perioden en de termijn waarop en de mate waarin capaciteit kan worden aangepast. 

Klantenorders die betrekking hebben op voorraad gestuurde artikelen en die binnen de 
standaard leveringstermijn moeten worden uitgeleverd, worden alleen geaccepteerd indien de 
gevraagde producten voorradig zijn. Indien producten niet voorradig zijn, is men vaak niet in 
staat aan te geven wanneer de order we! kan worden uitgeleverd aan een klant. 

* De koppeling tussen twee besturingssystemen 
Er is geen enkele koppeling tussen het besturingssysteem dat de productie van planten en 
oertincturen aanstuurt en het besturingssysteem dat het bereiden en verpakken van 
eindproducten aanstuurt, terwijl er we! een relatie bestaat tussen het productieplan van 
verpakte eindproducten (zie bijlage 7) en het voorspelde jaarverbruik van oertincturen (zie 
bijlage 6). Uitgaande van het huidige besturingssysteem is het niet vreemd dat het 
productieplan van verpakte eindproducten ontkoppeld is van het voorspelde jaarverbruik van 
oertincturen omdat een oertinctuur vaak ook als grondstof gebruikt wordt voor de bereiding 
van niet-planmatig gestuurde artikelen en het productieplan slechts gebruikt wordt als lange 
termijn planning voor het inkopen van grond- en hulpstoffen. 
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* Het huidige BS voor de productie van planten en oertincturen 
Het algoritme dat gebruikt wordt voor het voorspellen van de vraag naar oertincturen maakt 
ni et alleen gebruik van gegevens uit een te recente historie, maar laat zich ook misleiden door 
seizoenspatronen in het werkelijke verbruik van oertincturen. Hierdoor zullen de maandelijkse 
schattingen van het totale jaarverbruik van oertincturen voor het huidige en het volgende jaar 
niet alleen grillig maar ook onnauwkeurig zijn. Afhankelijk van het seizoenspatroon van het 
verbruik van oertincturen leidt dit tot een te lage of hoge voorraad van oertincturen. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden ter verduidelijking van bovengenoemde opmerkingen. 
Wanneer er voor het kweken van een bepaalde plant in maart gezaaid moet worden en het 
werkelijke verbruik van een oertinctuur die uit de plant verkregen wordt sterk seizoens
afhankelijk is met een groot verbruik in de maanden juni t/m september en vrijwel geen 
verbruik in de overige maanden van het jaar, dan zal er veel minder gezaaid worden dan nodig 
was geweest om aan de jaarlijkse vraag naar het oertinctuur te kunnen voldoen. Wanneer de 
piek van het seizoensverbruik van een oertinctuur in december ligt, dan wordt er in maart veel 
meer gezaaid dan er in juli geoogst zal worden. Een te hoge schatting in maart van het to tale 
jaarverbruik heeft een extra groot effect op de hoeveelheid die gezaaid wordt omdat het 
groeipercentage m.b .t. het geschatte jaarverbruik van volgend jaar niet kleiner dan I is. 

Het middelen van de schattingen van de huidige maand en de afgelopen 2 maanden heeft een 
dempend effect op de schattingen en zal bovengenoemde kritiek enigszins verzachten. 

Met het voorspellingsalgoritme kan tevens geen betrouwbaarheidsinterval van het geschatte 
jaarverbruik gegeven worden. 

De gewenste voorraad en het voorspelde jaarverbruik van een oertinctuur versterken elkaar bij 
het bepalen van de hoeveelheid te produceren oertinctuur per jaar, omdat de gewenste 
voorraad gerelateerd is aan het geschatte jaarverbruik. 

* Het huidige BS voor bet bereiden en verpakken van eindproducten 
De keuze van het wel of niet op voorraad produceren van artikelen is alleen gebaseerd op de 
jaarlijkse afzet en afzetfrequentie van een artikel. Hierdoor kan niet aannemelijk gemaakt 
worden of de gewenste leveringsbetrouwbaarheid tegen mini male kosten wordt gerealiseerd. 

Planmatig aangestuurde artikelen 
Bij het opstellen van het productieplan (PP) vinden geen kritische capaciteitstoetsen plaats . 
Het PP dient slechts als lange termijn planning voor het inkopen van grond- en hulpstoffen. 
De werkelijke productie wordt bepaald door de factoren 'ka' en 'kv' (zie biz. 15) en 
klantenorders van andere fabrikanten (loonfabricage) . De factoren 'ka' en 'kv' zijn op een 
consequente manier gedefinieerd, maar kijken slechts 2 resp. I maand vooruit. Dit heeft tot 
gevolg dat er slecht geanticipeerd kan worden op seizoenspieken in de vraag naar een bepaald 
product. Indien de productiecapaciteit niet flexibel genoeg is om de vraag te kunnen volgen, 
leidt dit tot hoge voorraad- of productiekosten als gevolg van een overtollige 
productiecapaciteit of een lage leveringsbetrouwbaarheid. 

Minimum voorraad gestuurde artikelen 
De minimum voorraad zou niet gebaseerd moeten zijn op de voortschrijdende jaarafzet van 
een artikel. Wanneer een product voor een langere tijd buiten voorraad is, daalt de jaarafzet 

18 



van dat product. Het huidige productiebesturingssysteem reageert hier vreemd genoeg op door 
de minimum voorraad te verlagen of in het ergste geval door het product niet meer op 
voo1Taad maar op klantenorder te produceren . 

Seriegroottes 
Bij het bepalen van seriegroottes is geen rekening gehouden met voorraad-, omstel-, 
administratiekosten en kosten verbonden aan keuringen. Indien deze kosten we! meegenomen 
worden bij het bepalen van de optimale seriegrootte en daarrnee de optimale 
aanmaakfrequentie, dan is de correctheid van het uitgangspunt dat producten met een !age 
jaarafzet minder vaak aangemaakt moeten worden dan producten met een hoge jaarafzet, 
afhankelijk van de vraag- en productiesnelheid van een artikel (zie bijlage 8). Het 
uitgangspunt dat producten met een lange doorlooptijd op productie minder vaak aangemaakt 
moeten worden dan producten met een korte doorlooptijd is correct indien uitgegaan wordt 
van het model voor het berekenen van de optimale aanmaakfrequentie dat beschreven is in 
bijlage 8. 
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HOOFDSTUKS 

ONTWERP PRODUCTIEBESTURINGSSYSTEEM 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een productiebesturingssysteem (PBS) voor VSM Geneesmiddelen 
ontworpen. Het ontworpen PBS moet voldoen aan de volgende eisen (zie paragraaf 2.4): 
- een standaard leveringstermijn van 1,5 uur aan de afdeling O& V voor producten die voor 

14.00 uur besteld zijn, 
- een leveringsbetrouwbaarheid van 99,9%, 
- minimale kosten die voortvloeien uit het gebruik van het productiebesturingssysteem 

Onder de term ' kosten die voortvloeien uit het gebruik van het PBS' vallen: voorraadkosten, 
omstelkosten, 'stock out' kosten, enz .. In paragraaf 5. 7 zal op deze term nader word en 
mgegaan. 

5.2 Het K.O.O.P. 
Een klantenorderontkoppelpunt (K.O.O.P.) gee ft aan vanaf welk punt de goederenstroom 
bestuurd wordt door individuele klantenorders. Het K.O.O.P. kan voor verschillende (families 
van) eindproducten in verschillende op fabrieksniveau beheerste voorraadpunten liggen. Met 
behulp van het model dat in bijlage 9 is beschreven kan worden bepaald hoever het K.O.O.P. 
van een bepaald product cq. productfamilie stroomopwaarts kan worden gelegd. Hiermee ligt 
het dee) van de goederenstroom vast waarbinnen het K.O.O.P. geplaatst moet worden. 
De detailpositionering vindt plaats op basis van onderstaande voor- en nadelen van een meer 
stroomopwaarts gelegen K.O.O.P. 

Een K.O.O.P. dat verder stroomopwaarts in de goederenstroom ligt, heeft in het algemeen de 
onderstaande voordelen : 
- lagere voorraadkosten, 
- een kleiner risico op incourante voorraden, 
- een grotere mix-flexibiliteit, 
- een kortere voorspellingshorizon m.b.t. de toekomstige vraag naar eindproducten en daarmee 

een kleinere vraagonzekerheid in het PBS, 

en onderstaande nadelen: 
- een langere leveringstermijn naar klanten toe, 
- een complexere functie van klantenorderacceptatie en leveringstermijn afgifte, 
- hogere omstelkosten. 

De voordelen van een K.O.O.P. dat verder stroomopwaarts in de goederenstroom ligt, zijn 
meer prominent aanwezig als de materiaalstroom na het K.O.O.P. een divergente structuur 
heeft. Indien de materiaalstroom een convergente structuur heeft en onderdelen en 
halffabrikaten die samengesteld worden tot verschillende producten geen gebruik maken van 
dezelfde bewerkingscapaciteiten kan de mix-flexibiliteit niet verhoogd worden door het 
K.O.O.P . verder stroomopwaarts te leggen. 
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lk wil het aan het bedrijf over laten om met behulp van bijlage 9 en bovengenoemde voor- en 
nadelen van een verder stroomopwaarts gelegen K.O.O.P., de optimale plaats van het 
K.O.O.P. in de goederenstroom per product cq. productfamilie te bepalen. Omdat ik niet over 
gegevens beschik die nodig zijn om het model dat in bijlage 9 is beschreven te gebruiken, kan 
ik slechts op een grove wijze de plaats van het K.O.O.P. per product cq . productfamilie 
bepalen. 

Grove aanpak 
Uit pragmatische overwegingen wordt het K.O.O.P. niet per product maar per produktfamilie 
bepaald. Productfamilies worden vastgesteld op basis van het productieproces en de 
klantenorders. Het productieproces is uitvoerig behandeld in hoofdstuk 3. Klantenorders zijn 
onder te verdelen in 3 typen: 
1) Orders die geplaatst warden door de detaillist of door de groothandel en m.b.v. 

crossdocking doorgezonden warden naar de detaillist. 
2) Voorraadaanvulorders van de groothandel. 
3) Orders van andere fabricanten (loonfabricage) . 

Het percentage orders <lat geplaatst wordt door andere fabricanten maakt circa 5% uit van het 
totaal aantal orders <lat geplaatst wordt bij VSM. De leveringstermijn van dergelijke orders 
wordt in overleg tussen VSM en de fabricant die de order geplaatst heeft, bepaald. Fabricanten 
bestellen zeer uiteenlopende producten bij VSM waaronder oertincturen, onverpakte en 
verpakte eindproducten. Een orders die geplaatst wordt door een andere fabricant leidt in de 
meeste gevallen tot het op order inkopen van plan ten- en/of verpakkingsmaterialen (zie 
K.O.O.P . 1 uit figuur 1 ). 

Er geldt een standaard leveringstermijn voor orders van type 1 en 2. Met behulp van deze 
orders warden tevens alleen verpakte eindproducten besteld. In <lit geval is het zinnig de 
optimale plaats van het K.O.O.P. te bepalen. Onderstaande tabel geeft de kenmerken van 
beide type ordes weer. 

Tabel 1: Orderkenrnerken per type order 
Type Gemiddeld aantal Gemiddelde bestelhoeveelheid 
order orderregels per orderregel 
1 1,5 2,5 [ verpakkingseenheden] 
2 22 450 [ verpakkingseenheden] 

Alleen bij orders van het type 2 bestaat een groat verschil in de gemiddelde bestelhoeveelheid 
van verpakte eindproducten per orderregel per dispenseervorm. De gemiddelde 
bestelhoeveelheid per orderregel voor halfvaste producten, diluten en tabletten is 
respectievelijk 1000, 200 en 150 verpakkingseenheden. Type 2 orders hebben vrijwel alleen 
betrekking op specialites. Type 1 orders hebben zowel betrekking op specialites als op niet
specialites. Een specialite wordt gedefinieerd als een product met een voorbedrukte secundaire 
verpakking. 

In tabel 2 wordt op een grove wijze het totale assortiment opgedeeld in productfamilies op 
basis van het productieproces en de klantenorders . 
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Tabel 2: Een grove opdeling van het assortiment in productfamilies 

Specialites Niet-specialites 
Zalf / Creme I Gelei X 
Emulsie X 
Tablet X X 
Diluut X X 
Globulus X 

Bij het bepalen van de optimale plaats van het K.O.O.P. per productfamilie wordt gebruik 
gemaakt van de procesflows in bijlage 3. 

* De doorlooptijd van het bereiden en/of verpakken van specialites is !anger dan de standaard 
leveringstermijn van 1,5 uur aan de afdeling O& V. Specialites zullen dus op voorraad 
geproduceerd moeten worden, zie K.O.O.P. 3 uit figuur 1. 

* De niet-specialite tabletten kunnen op order verpakt worden, zolang de tabletten niet in 
strips gaan. Tabletten kunnen namelijk alleen op Iijn 1 (zie bijlage 4) verpakt worden in strips. 
Lijn 1 kent echter lange omsteltijden en het is dan ook niet efficient om op lijn 1 in zulke 
kleine series te produceren. Het K.O.O.P. van niet-specialite tabletten die in strips verpakt 
worden, ligt na het verpakken (zie K.O.O.P. 3 uit figuur 1). Het verpakken van tabletten in 
flessen gebeurt voor kleine series (< 1200 tlessen) handmatig. De 'optimale' plaats van het 
K.O.O.P. van niet-specialite tabletten in flessen Iigt direct v66r het verpakken (zie K.O.O.P. 4 
uit figuur 1 ). Er zijn in dit geval geen nadelen verbonden aan een meer stroomopwaarts 
gelegen K.O.O.P. terwijl er wel duidelijk voordelen zijn vanwege de divergente structuur van 
de materiaalstroom na het verpakken. Een tablet kan namelijk verpakt worden in een 15 en 25 
ml. fles. 

* De niet-specialite diluten worden op order bereid en verpakt (zie K.O.O.P 2 uit figuur 1 ). 
Het is daarbij wel zaak dat het bereiden kan starten vanuit bepaalde voorpotenties omdat 
anders de doorlooptijd van het bereiden en verpakken !anger is dan de standaard 
leveringstermijn van 1,5 uur aan de afdeling O&V. In tabel 3 wordt een eerste aanzet gegeven 
welke voorpotenties op voorraad moeten worden gehouden. Diluten met een K potentie 
worden we! op order bereid en verpakt maar starten niet uit bepaalde voorpotenties. De prijs 
en de leveringstermijn van een K potentie moet afhangen van de potentie die gevraagd wordt 
door een klant. Diluten met een 6K, 12K, 30K of 200K potentie kunnen we! binnen de 
standaard leveringstermijn van 1,5 uur bereid en verpakt worden. Voor de overige standaard 
K potenties (MK, 1 0MK, 50MK en CMK) zou een langere leveringstermijn moeten gelden. 
Het is ondoenlijk de laatst genoemde K potenties op voorraad te leggen. Er zijn namelijk 
slechts 2 Quinn schudmachines beschikbaar, die beiden 175 uur onafgebroken moeten 
potentieren om 2 flesjes van 5 gram met een CMK diluut als inhoud, op voorraad te leggen 
(zie bijlage 3). 
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Tabel 3: Voorpotenties die op voorraad moeten worden gehouden . 
Product Potentie Op voorraad houden 
Trituratie D D4,D6 (indien deze gebruikt wordt 

voor de bereiding van een diluut) 

C CJ (indien deze gebruikt wordt voor de 
bereiding van een diluut) 

Globulus (nr. l) LM LMl t/m LM29 
Diluut D,C,K EVLGP 

D D l 5,D55,D95,D l 95,D395,D495,D995 

C Cl5,C57,C97,Cl97 
EVLGP=Eerst vrij leverbare giftige voorpotentie 

Van alle niet-specialite complexe diluten die niet binnen de standaard leveringstermijn van 1,5 
uur kunnen worden bereid, moet bepaald worden welke voorpotenties toegevoegd moeten 
worden aan bovengenoemde op voorraad te houden voorpotenties. 

Bij de in tabel 3 opgesomde voorpotenties die op voorraad moeten worden gehouden, is 
rekening gehouden met de standaard voorpotenties die vermeld zijn in bijlage 3, de benodigde 
bereidingstijden van de verschillende potenties (zie ook bijlage 3), de standaard inteme 
leveringstermijn, voorraad-, registratie- en bereidingskosten. Het drukken van voorraad- en 
registratiekosten gaat hand in hand. In beide gevallen komt het neer op zo min mogelijk 
verschillende voorpotenties op voorraad te houden. Bij het drukken van de voorraadkosten is 
het tevens van belang dat zo laag mogelijke voorpotenties op voorraad worden gehouden. De 
bereidingstijd, de standaard leveringstermijn en procestechnische beperkingen bepalen 
hoeveel potenties lager dan de standaard gevraagde voorpotentie op voorraad mag liggen. De 
bereidingskosten en de protocolleringskosten duwen de op voorraad te houden voorpotenties 
richting de standaard gevraagde potenties. Omstelkosten (m.u.v . de protocolleringskosten, zie 
paragraaf 5. 7) spelen geen rol bij het bereiden en verpakken van diluten wanneer deze in zu lke 
kleine hoeveelheden (enkele stuks) worden geproduceerd. 

Om de voorraadkosten te drukken wordt de volgende ' zachte constraint' opgelegd aan Den C 
potenties hoger dan DJ0 resp. CJ0: Met een 25 ml. flesje moet minstens een 1000 liter tank 
gevuld kunnen worden met hetzelfde werkzame bestanddeel maar in een hogere potentie. Dit 
betekent dat de niet-specialites diluten met een D resp. C potentie hoger dan DJ0 resp. CJ0, 
minstens 5 ( 10log(l000/0,025)) resp. 3 (100log(l000/0,025)) potenties lager dan de standaard 
gevraagde potenties (zie bijlage 3) op voorraad moeten liggen. Omdat ook rekening wordt 
gehouden met de bereidingskosten, de bereidingstijd en de standaard leveringstermijn is er in 
tabel 3 voor gekozen om D en C potenties hoger dan DJ0 resp. CJ0, 5 resp. 3 potenties lager 
dan de standaard gevraagde potenties op voorraad te houden. De protocolleringskosten nemen 
hierbij niet toe wanneer in een bereidingsprotocol 5 resp. 3 potentieer-stappen worden 
beschreven. Dit is goed mogelijk omdat voor iedere potentieerstap dezelfde handelingen 
nodig zijn . 

* Globuli kunnen op order bereid en verpakt worden (zie K.O.O.P. 2 uit figuur 1). Ook hier is 
het zaak dat het bereiden kan starten vanuit bepaalde voorpotenties omdat anders de 
doorlooptijd van het bereiden en verpakken !anger is dan de standaard leveringstermijn van 
1,5 uur aan de afdeling O& V. De op voorraad te houden voorpotenties zij n dezelfde als 
degene die in tabel 3 zijn vermeld. 
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In figuur I wordt de plaats van het K.O.O.P. in de goederenstroom per productfamilie 
weergegeven. 
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Figuur l: De plaats van het K.O.O.P. per productfamilie 

5.3 Het definieren van productieafdelingen 

Bereiden 
eindproduct 

KOO P-I 

Verpakken 

Het definieren van productieafdelingen moet zodanig geschieden dat de besturings
complexiteit van het gehele productiesysteem gereduceerd wordt. De definitie hoeft daarbij 
niet alleen gebaseerd te zijn op logistieke argumenten. Indien dit wel gebeurt, kan een 
productieafdeling (PA) worden gedefinieerd als een zelfstandige eenheid, die GFC(Goods 
Flow Control)-items als input en output heeft. Deze zelfstandige eenheid bestaat uit een 
verzameling bewerkingen en capaciteiten en heeft een bepaalde autonomie met betrekking tot 
het gebruik van haar capaciteiten. GFC-items zijn producten die op fabrieksniveau beheerst 
worden. 

De keuze van GFC-items 
Kritische inkoopmaterialen en alle eindproducten die door de klant besteld kunnen worden, 
worden geselecteerd als GFC-item. Een product kan ook als GFC-item geselecteerd worden, 
wanneer het onacceptabel vaak voorkomt dat de productie de vraag naar het product niet kan 
volgen. Dit is meestal het geval als het product [4]: 
- een bewerking heeft ondergaan waarvan de capaciteit een bottleneck is, 
- geconfronteerd wordt met een grote vraag- of productieonzekerheid (bv. uitval), 
- een hoge ' commonality' heeft. 

Indien de variatie in het aankomstproces van producten op een bottleneck capaciteit groot is, 
dan worden die producten eveneens geselecteerd als GFC-items. Het voorraadpunt dat vooraf 
gaat aan de bottleneck capaciteit dient dan de wachttijd op werkorders te minimaliseren. Het 
voorraadpunt dat na de bottleneck ligt kan gebruikt worden om capaciteitsvoorraden aan te 
leggen gedurende perioden dat de vraag kleiner is dan het productieaanbod. De capaciteits
voorraden worden afgebouwd in perioden dat de vraag groter is dan het productieaanbod. Het 
aanleggen van capaciteitsvoorraden om pieken in de vraag op te kunnen vangen is alleen 
effectief indien de capaciteitsvoorraad bestaat uit snellopende producten . De bottleneck is de 
capaciteitsbron met de hoogste bezettingsgraad. De bezettingsgraad wordt hierbij gedefinieerd 
als de benodigde capaciteit gedeeld door de beschikbare capaciteit. In bijlage IO is voor 
verschillende capaciteitsbronnen de gemiddelde bezettingsgraad en het percentage van de tijd 
dat er werkelijk geproduceerd wordt, weergegeven. De bezettingsgraad van 
productiepersoneel in de verschillende afdelingen is in bijlage 10 niet weergegeven omdat de 
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menscapaciteit van all e afdelingen m.u .v. het laboratoriurn , bijzonder flexibel is. Het bedrij f 
werkt namelijk met al ingewerkte medewerkers, die op afroep (veelal de vo lgende dag) 
besch ikbaar zijn . 

Het laatst genoemde punt verdient enige toelichting. Een product met een hoge 'commonali ty' 
wordt voor de productie van veel verschillende producten als ingangsmateriaal gebruikt. De 
variatie in de vraag naar het standaard product kan hierdoor zodanig toenemen dat deze de 
volume flexibiliteit van de voorafgaande bewerkingsfasen overschrijdt. Op grond van het 
bovenstaande wordt een dergelijk product geselecteerd als GFC-item. 

Aan de hand van bovengenoemde criteria zijn bewerkingen en capaciteiten opgedee ld in 
productieafdelingen. Figuur 2 geeft de gekozen opdeling weer. 
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Figuur 2: De keuze van productieafdelingen 

O&V 

In het hiemavolgende wordt ingegaan op de keuze van productieafdelingen zoals die in figuur 
2 zijn weergegeven. Eindproducten die door de klant besteld kunnen worden en oertincturen 
(die een zeer hoge 'commonality' hebben), worden als eerste geselecteerd als GFC-item. Door 
deze selectie ontstaan twee grote productieafdelingen. Een PA waarin planten worden 
gekweekt en oertincturen worden bereid en een PA waarin eindproducten worden bereid en 
verpakt. 

De eerst genoemde PA wordt in productieafdeling PA I en P A2 opgedeeld omdat beide 
productieafdelingen zelfstandige eenheden zijn, die uit verzamelingen van wezenlijk 
verschillende bewerkingen en capaciteiten bestaan. In het GFC-punt tussen PA l en PA2 kan 
in de toekomst geen voorraad worden opgebouwd. Het bedrijf wil namelijk afstappen van het 
invriezen van plantenmateriaal. Dit GFC-punt heeft daarom een duidelijk andere functie dan 
de overig gekozen GFC-punten in de goederenstroom. Het GFC-punt tussen PA l en P A2 
dient alleen als scheidingspunt tussen de twee afdelingen en als meetpunt. Door de keuze van 
dit GFC-punt wordt op fabrieksniveau zo snel mogelijk feedback verkregen over geoogste 
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hoeveelheden plantenmateriaal, waardoor in een zo vroeg mogelijk stadium correctieve acties 
ondemomen kunnen worden. Het gebruik van het GFC-punt als meetpunt is waardevol omdat 
na het oogsten de productieonzekerheid sterk gereduceerd is. Een oogst kan namelijk 
gedeeltelijk of in zijn geheel verloren gaan. 

Het verpakken van grote partijen producten gebeurt op verpakkingsmachines en -lijnen waar 
relatief grote omsteltijden gelden (zie bijlage 4). Het inplannen van producten op deze 
verpakkingsmachines en -lijnen moet zodanig geschieden dat een zo hoog mogelijke 
operationele efficiency kan worden bereikt. Dit is alleen mogelijk wanneer op het juiste 
tijdstip de juiste producten worden aangeboden om verpakt te worden. Indien het bereiden en 
verpakken in een afdeling is ondergebracht, wordt de ordervrijgave op fabrieksniveau een 
complexe zaak. Daarbij komt nog dat productieseries vertraging op kunnen !open tijdens het 
bereiden of zelfs afgekeurd kunnen worden. Producten die verpakt moeten worden op 
verpakkingsmachines en/of -lijnen waar relatief grote omsteltijden gelden, worden 
geselecteerd als GFC-item. Op fabrieksniveau zijn we nu beter in staat om een meer stabiele 
omgeving voor PA 7 (zie figuur 2) te creeren, waardoor een hogere operationele efficiency kan 
worden bereikt. Een ander voordeel is dat de keuze met betrekking tot welk product in welke 
verpakking moet, kan worden uitgesteld. Hierdoor wordt de voorspellingshorizon van de 
toekomstige vraag naar verpakte eindproducten korter en daarmee de vraagonzekerheid in het 
productiesysteem kleiner. Producten die op order geproduceerd worden, worden niet verpakt 
op verpakkingsmachines en -lijnen waar relatief grote omsteltijden gelden. Deze producten 
worden dan ook niet geselecteerd als GFC-itcms. Bovengenoemde keuze van GFC-items leidt 
tot de definitie van PA6 en PA 7. Het op voorraad bereiden van producten wordt 
ondergebracht in 3 verschillende productieafdelingen: PA3 , PA4 en PA5. Alie drie de 
productieafdelingen (PA3,PA4,PA5) zijn namelijk zelfstandige eenheden, die uit 
verzamelingen van wezenlijk verschillende bewerkingen en capaciteiten bestaan. 

Omdat emulsies op dezelfde lijn (Lijn 3, zie bijlage 4) als diluten verpakt worden, wordt het 
bereiden en verpakken van halfvaste producten niet in een PA ondergebracht. 

Binnen PA4 bevinden zich 4 capaciteitsbronnen met een hoge bezettingsgraad (zie bijlage 
10): de Retsches (klein en groot), de Russell trilzeef, de Bolz en de Memmert UL30 
droogkasten . Er valt dus iets voor te zeggen om alle enkelvoudige trituraties te selecteren als 
GFC-items en PA4 op t:e delen in twee productieafdelingen: Een PA voor het bereiden van 
enkelvoudige trituraties en een PA voor het bereiden van tabletten. De doorsnede van de 2 
verzamelingen van bewerkingen en capaciteiten van de productieafdelingen is te groot 
waardoor de autonomie met betrekking tot het gebruik van capaciteiten teveel wordt verdeeld. 
Het is dus verstandiger PA4 niet op te delen in 2 productieafdelingen, maar we! de trituraties 
die verkregen worden uit een niet in water, alcohol of glycerol oplosbare grondstof, te 
selecteren als GFC-items. Tevens worden enkelvoudige trituraties als GFC-item geselecteerd 
indien zij verkregen worden door een diluut te drenken op lactose fijnkristal , een rel atief lange 
of slecht te voorspellen bewerkingstijd hebben bij het drogen en/of zeven en veel gevraagd 
worden voor de bereiding van tabletten. Door bovengenoemde trituraties te selecteren als 
GFC-item, worden de volgende voordelen behaald: 
- De productieonzeker eid in P A4 is sterk gereduceerd, 
- de doorlooptijd van P A4 kan drastisch worden gereduceerd en is beter voorspelbaar 

op fabrieksniveau, 
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- seizoenspieken in de vraag kunnen worden opgevangen met een relatief goedkope 
capaciteitsvoorraad en 

- de werklast van het laboratorium kan beter worden beheerst. 

Op veel plaatsen in het productieproces worden keuringen door het Laboratorium (Lab.) 
uitgevoerd . Daarbij zijn de keuringstijden t.o .v. de bewerkingstijden van producten erg lang. 
Naar mijn inziens kunnen deze keuringstijden aanzienlijk verkort worden. De bewerkingstijd 
van een keuring (zie paragraaf 3.5) maakt slechts een klein dee! uit van de keuringstijd . Het 
verschil bestaat uit wacht- en veiligheidstijd. Door de bezettingsgraad van de personele 
capaciteit van het Lab. te beheersen kan zowel de wacht- als veiligheidstijd gereduceerd 
worden. Omdat de volume flexibiliteit van het Lab. op korte terrnijn (~ 1 maand) relatief laag 
is, komt het beheersen van de bezettingsgraad neer op het beheersen van de werklast. Het Lab. 
wordt als productieafdeling gedefinieerd zodat een goede beheersing van de werklast mogelijk 
is. Dit zal leiden tot korte en betrouwbare keuringstijden. 

Figuur 2 maakt duidelijk dat er nogal wat relaties zijn tussen PA3, PA4, PAS en PA6. Deze 
relaties maken de ordervrijgave op fabrieksniveau complexer. Dit kan opgevangen worden 
door bepaalde producten op voorraad te houden. Tabel 4 geeft de potenties weer die een 
bereidingsafdeling op voorraad moet houden. 

Tabel 4: Op voorraad te houden voorpotenties 
Productieafdeling Product Voorpotentie 
PA3 Diluut Geen 
PA4 Trituratie Enkelvoudige trituraties verkregen uit een niet in water, 

alcohol of glycerol oplosbare grondstof. 

Enkelvoudige trituraties die verkregen worden door een 
diluut te drenken op lactose fijnkristal, een relatief lange of 
slecht te voorspellen bewerkingstijd hebben bij het drogen 
en/of zeven en veel gevraagd worden voor de bereiding van 
tabletten. 

PAS Diluut EVLGP 
Diluut D15,D55,D95,D195,D395,D495,D995 
Diluut Cl5,C57,C97,C197 

PA6 Globulus LMl t/m LM29 
Diluut EVLGP 
Diluut D15,D55 ,D95,D195,D395,D495,D995 
Diluut C15,C57,C97,C197 

EVLGP=Eerst vrij leverbare giftige voorpotentie 

P A3 maakt gebruik van een D2 diluut als voorpotentie. Deze wordt echter niet op voorraad 
genomen omdat deze voorpotentie slechts bij de bereiding van een gelei (Spiroflor/SRL gelei) 
gebruikt wordt. Tevens is een D2 diluut eenvoudig te verkrijgen indien de benodigde 
oertinctuur op voorraad ligt. De in tabel 4 genoemde D en C potenties die PAS en P A6 op 
voorraad moet houden vorrnen een en dezelfde voorraad. 
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De besturingscomplexiteit is gereduceerd door de definitie van bovenstaande 
producti eafdelingen. De resulterende besturingsproblematiek is schematisch weergegeven in 
figuur 3. 
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Figuur 3: Vier belangrijke besturingsfuncties in een productiesysteem [ 4]. 

Door de definitie van productieafdelingen wordt de besturing opgedeeld in twee besturings
lagen. Het gaat dan om de besturing op fabrieks- en afdelingsniveau. De productiebesturing 
op fabrieksniveau stuurt kraan 1,2 en 3 aan (zie figuur 3). Op dit niveau worden beslissingen 
genomen omtrent het accepteren van klantenorders en het afgeven van leveringstermijnen aan 
de klant, het vrijgeven van werkorders aan afdelingen en het vaststellen van capaciteitsniveaus 
van kritische capaciteitsbronnen in een afdeling. Onder de besturing op afdelingsniveau wordt 
het nemen van beslissingen verstaan, die betrekking hebben op het inzetten van capaciteit om 
de op fabrieksniveau verwachte doorlooptijden van werkorders te realiseren. Zie kraan 4 uit 
figuur 3. 

5.4 Productiebesturing op fabrieksniveau 
Productiebesturing op fabrieksniveau coordineert de output van verschillende productie 
afdelingen. Tevens vindt er op dit niveau coordinatie plaats tussen productie en verkoop. 
Op fabrieksniveau worden beslissingen genomen omtrent: 
1) het vaststellen van capaciteitsniveaus, 
2) het accepteren van klantenorders en het afgeven van leveringstermijnen aan klanten, 
3) het vrijgeven van werkorders aan afdelingen. 

ad 1) 
Voor het vaststellen van capaciteitsniveaus van kritische capaciteitsbronnen in een afdeling 
worden voor lange termijn op aggregaatniveau verkoophoeveelheden voorspeld. Er wordt op 
langere termijn gepland omdat de productiecapaciteit vaak niet op kortere termijn verander
baar is . Een langere planningshorizon leidt tot een grotere onzekerheid van de toekomstige 
vraag. Deze onzekerheid kan worden opgevangen door te voorspellen op aggregaatniveau en 
door de voorspellingshorizon op te delen in grotere 'time buckets' . Voor een of meerdere 
verzamelingen van producten die niet op klantenorder geproduceerd worden in een PA, wordt 
uit de aggregaat verkoopvoorspellingen een aggregaat produktieplan afgeleid. Op basis van 
het aggregaat productieplan, de aggregaat verkoopvoorspellingen en de norm 
bezettingsgraden van kritische capaciteitsbronnen worden de capaciteitsniveaus van kritische 
capaciteitsbronnen in een PA bepaald. lndien een PA uitsluitend op klantenorder produceert, 
zullen de aggregaat productieplannen gelijk zijn aan de aggregaat verkoopvoorspellingen. 
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Wanneer een PA echter geen enkel product op klantenorder produceert, worden alleen het 
aggregaat productieplan en de norm bezettingsgraden gebruikt voor het bepalen van 
capaciteitsniveaus van kritische capaciteitsbronnen in een PA. De norm bezettingsgraden van 
kritische capaciteitsbronnen worden vastgesteld op grand van gewenste doorlooptijden in een 
PA en kosten verbonden aan leegloop op kritische capaciteitsbronnen. 
De mate waarin eindproducten (GFC-items) van een PA geaggregeerd worden is van belang 
bij het vaststellen van capaciteitsniveaus binnen een PA en moet bepaald worden door een 
afweging te maken tussen het nut van meer gedetailleerde inforrnatie en de inspanningen di e 
nodig zijn voor het verkrijgen van die inforrnatie. 

Alie plannen op aggregaatniveau zijn rollende plannen. Bij een rollend plan aanpak wordt een 
plan voor de eerste T perioden opgesteld, maar alleen het plan voor de eerste periode wordt 
ge"implementeerd. Op deze manier wordt aan de ene kant rekening gehouden met de toekomst 
en aan de andere kant met de meest recente inforrnatie. 

ad 2) 
Het accepteren van klantenorders en het afgeven van leveringsterrnijnen aan klanten moet 
gebaseerd zijn op de klantenorder zelf en de toestand van het deei-productiesysteem vanaf het 
K.0 .0 .P .. De toestand van een (deel-)productiesysteem wordt vastgelegd door de 
voorraadhoogtes van de verschillende GFC-items en de toestanden van de verschillende 
productie afdelingen die binnen de grenzen van het (deel)systeem liggen. Omdat een 
productieafdeling gezien wordt als een 'black box' op fabrieksniveau is het zaak dat modellen 
ontwikkeld worden van productie afdelingen, waarrnee op grond van de toestand en de input 
van de afdeling de output kan worden voorspeld. De kwaliteit van dergelijke modellen en het 
inzicht in actuele voorraadhoogtes van GFC-items bepalen de mogelijkheid tot het nemen van 
verstandige beslissingen met betrekking tot het accepteren van kiantenorders en het afgeven 
van leveringsterrnijnen aan de klant. 

ad 3) 
Voor het vrijgeven van werk aan afdelingen is het van belang of de afdeling voor of na het 
K.0.0.P . ligt. In het traject na het K.0 .0.P. worden beslissingen m.b.t. het vrijgeven van 
werkorders aan een afdeling genomen op grand van geaccepteerde klantenorders, afgegeven 
leveringsterrnijnen, de toestand van de produktieafdeling en de vo01Taadhoogtes van GFC
items die input zijn voor de betreffende produktieafdeling. In het traject voor het K.0.0.P. 
kan de productie in een afdeling worden aangestuurd op basis van de toestand van het 
deelsysteem tot en met het K.0.0.P. en de verkoopprognoses van eindproducten. De 
produktieplannen op aggregaatniveau (zie punt 1) fungeren als norrnen en restricties voor het 
plannen van individuele produkten op detailniveau. 

Modellen van productie afdelingen 
Een model is een vereenvoudigde weergave van een systeem. Bij de modelbouw zal men 
steeds schipperen tussen de mate waarin het model lijkt op de werkelijkheid en de 
doorzichtigheid ervan. Modellen van productieafdelingen die gebruikt warden voor logistieke 
doeleinden op fabrieksniveau moeten een voorspellende waarde hebben met betrekking tot 
doorlooptijden van in de toekomst vrij te geven werkorders aan afdelingen. De doorlooptijd 
van een werkorder op het moment van vrijgave hangt af van: 
- het type product en het aantal dat geproduceerd moet warden, 
- de toestand van een productie afdeling. 
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De toestand van een productie afdeling kan worden beschreven door: 
- de werklast in een afdeling, 
- capaciteitsniveaus in toekomstige perioden, 
- de termijn waarop en de mate waarin capaciteit kan worden aangepast. 

In het hiemavolgende zullen de drie genoemde beslissingen (op fabrieksniveau) voor 
verschillende verzamelingen van productieafdelingen behandeld worden. 

PAI en PA2 
PA I en P A2 worden tezamen behandeld omdat de productiehoeveelheid van PA I 
(hoeveelheid geoogst plantenmateriaal) een directe rel atie heeft met de productiehoeveelheid 
van PA2 . Deze relatie wordt in de toekomst ( 1998) nog sterker omdat dan het invriezen van 
plantenmateriaal niet meer geoorloofd is. In het hiemavolgende wordt uitgegaan van de 
toekomstige situatie waarin het invriezen van plantenmateriaal niet meer is toegestaan. 

Het vaststellen van het capaciteitsniveau voor PA 1 en PA2 zal 'bottum up' gebeuren. De som 
van de productiehoeveelheden per jaar van individuele producten bepaalt het benodigde 
capaciteitsniveau, zie BPCI(t), BPC2(t), BOC(t) en BTO(t) uit het onderstaande model. 

De besturing op fabrieksniveau geeft twee typen orders aan PA 1: Een productieorder die 
aangeeft wanneer en hoeveel er gezaaid moet worden en een order die aangeeft wanneer en 
hoeveel er geoogst moet worden van ieder type plant. Omdat een oogst kan mislukken en 
omdat een geproduceerde hoeveelheid oertinctuur afgekeurd kan worden, wordt de volgende 
eis opgelegd aan een voorraad oertinctuur: Een voorraad oertinctuur moet groot genoeg zijn 
om een misoogst of afkeur te kunnen opvangen. Productiehoeveelheden en -vrijgave 
momenten worden voor beide typen orders bepaald op basis van onderstaand model. 

Model: 
De planningsperiode (=' time bucket') bedraagt voor ieder product I jaar en start vlak na de 
oogstperiode van een bepaalde plant. Een planningsperiode loopt bijvoorbeeld van begin 
augustus t/m eind juli. 

T 
V(t) 

D(t) 
PO(t) 
PP(t) 
PZ(t) 

BPCl(t) 
BPC2(t) 
BOC(t) 

BTO(t) 
z(a) 

J 

: Kweektijd van een plant [perioden], TE {0, 1,2,3,4} . 
: De economische voorraad van een bepaald oertinctuur aan het begin van periode t 

[liters]. 
: Vraag naar een bepaald oertinctuur in periode t [liters]. 
: De productiehoeveelheid van een bepaald oertinctuur in periode t [liters]. 
: De te oogsten hoeveelheid van een bepaald type plant in periode t [kg]. 
: De te zaaien hoeveelheid in periode t voor het kweken van een bepaald type 

plant [g]. 
: Benodigde productiecapaciteit van PA 1 in periode t [kg/periode]. 
: Benodigde productiecapaciteit van PA2 in periode t [liters/periode]. 
: Benodigde opslagcapaciteit van oertincturen in het GFC-punt na PA2 in periode 

t [m3
]. 

: Benodigde tuinoppervlakte in periode t [m2
]. 

: De standaard normale variabele z, die correspondeert met een 
leveringsbetrouwbaarheid a . 

: een type plant . 
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np : aantal typen planten 
no : aantal typen oertincturen 

De functies F en G warden geYntroduceerd, waarbij: 

G(j,PZ(t))=PP(t+ T) 
F(j,PP(t))=PO(t+ 1) 
Het bepalen van de te zaaien hoeveelheid in periode t (PZ(t)) voor het kweken van een 
bepaald type plant, komt neer op het bepalen van de hoeveelheid oert inctuur die in periode 
t+T+l geproduceerd moet warden (PO(t+T+l)). PO(t+T+l) be"invloedt V(t+T+2). V(t+T+2) 
moet groat genoeg zijn om een misoogst of afkeur van een oertinctuur te kunnen opvangen. 
We zijn nu in staat een vergelijking op te stellen waaruit de waarde van PO(t+ T + l) vol gt. 

T + I 

v ct + T + 2) = v ct) + I (Poet + i - 1) - oc t + i - 1) )+ Poet + T + 1) - oc t + T + 1) 
i = l 

V(t+T+2)=D(t+T+2)+z(a)·cr(i::) 

met i::(t) = D(t)- D(t) waarbij E -NID(0,cr(i::)) en D(t) is de voorspelling van D(t) 

T + J T + I 

PO(t + T + 1) = L D(t + i - l) - L PO(t + i - 1) - {V(t) - z(a) · cr (E)) 
i = I i = I 

PZ(t) = G inv (Fnv (PO(t + T + l) )) 

De te oogsten hoeveelheid van een bepaald type plant in periode t (PP(t)), komt neer op het 

bepalen van de te produceren hoeveelheid oertinctuur in periode t + l (PO(t + 1 )). 
3 

PO(t + 1) = L D(t + i - l) - PO(t) - {V(t) - z(a) · cr ( E)) 
i= l 

PP(t) = Finv (PO(t + l)) 

Wanneer een plant n maal per jaar kan warden geoogst dan bedraagt de te zaaien resp. de te 
oogsten hoeveelheid per keer in periode t: PZ(t)/n resp. PP(t)/n. 

In het onderstaande warden de benodigde capaciteitsniveaus per plaimingsperiode (1 jaar) van 
PA 1 en P A2 berekend. 

np 

BPCl(t) = IPP(t,p) 
p= I 

no 

BPC2(t) = L PO(t,o) 
o= l 

l no 

BOC(t) = - · L {V(t,o) + PO(t,o)) 
1000 o= I 

np TP 

BTO(t) = LLPP(t + i,p) / n(p) 
p= I i= O 

(n(p) ~ l) 
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De uitdrukking BTO(t) verdient enige uitleg. Het oogstrendement bedraagt globaal genomen 
1 kg/n/. Omdat er planten zijn die ni et in dezelfde periode geoogst kunnen warden als dat ze 
gezaaid zijn (Tp:::: l), is BTO(t) niet gelijk aan het totaal aantal kg dat in periode t geoogst 
wordt . Planten met een kweektijd van 1 periode die in periode t gezaaid warden, warden niet 
in periode t geoogst maar leggen wel beslag op een dee) van het totale tuinoppervlak in 
periode t. Planten di e n maal per periode kunnen warden geoogst, leggen bes lag op slechts 
PP(t,p)/n n/ tuin in periode t (n is :::::1). De ondergrens van n (nrnl. 1) wordt verklaart doordat 
plan ten met een kweektijd van een of meerdere perioden ook 1 maal per jaar kunnen warden 
geoogst, wanneer deze planten ook ieder jaar warden ingezaaid. 

De jaarlijkse vraag naar een oertinctuur kan geschat warden door de vraag naar individuele 
verpakte eindproducten te schatten die bereid warden uit een bepaalde oertinctuur. Aan deze 
methode kleven de volgende nadelen: 
- Yoor ieder individueel verpakt eindproduct moet minstens de vraag voor de komende 2 jaar 

geschat warden. Bij het bepalen van de te zaaien en de te oogsten hoeveelheid van een 
eenjarige plant (T=0) moet zelfs de vraag voor de komende 2 jaar geschat warden omdat de 
voorraad oertinctuur verkregen uit een bepaalde plant groat genoeg moet zijn om een 
misoogst of afkeur van een oertinctuur op te kunnen opvangen (zie het model op biz 30). 

- Voor ieder eindproduct moet bekend zijn in welke mate het gebruik maakt van een bepaalde 
oertinctuur. 

De vraag naar een oertinctuur wordt met behulp van een univariaat voorspelmodel (zie bijlage 
12) geschat wanneer: 

11 

cr ; (o) ~ I(k(i))2 -cr ; (i) (zie bijlage 11) 
i - 1 

waarbij: 

cr ; ( o) : Varian tie van de voorspelfout van de vraag naar een bepaald oertinctuur, waarbij de 

voorspellingen alleen gebaseerd zijn op realisaties van de vraag naar oertincturen uit 

het verleden. 

Het gaat dus om voorspelligen die verkregen zijn m. b. v. een univariaat voorspelmodel. 

cr ~ (i) : Variantie van de voorspelfout van de vraag naar een verpakt eindproduct i. 

n : Aantal typen verpakte eindproducten dat bereid wordt uit een bepaalde oertinctuur. 
k(i) : De benodigde hoeveelheid oertinctuur voor de bereiding van 1 eenheid verpakt 

eindproduct i. 

Indien bovengenoemde ongelijkheid niet opgaat dan kan overwogen warden de jaarlijkse 
vraag naar een oertinctuur te schatten op grand van de vraag naar individueel verpakte 
eindproducten, die bereid zijn uit een bepaalde oertinctuur. 

Een oertinctuur wordt niet ingekocht maar door YSM zelf geproduceerd indien : 

V · kp·r 
kp + _ ~ ikp 

D 
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waarbij: 
kp : kostprijs van een bepaald oertinctuur. 
ikp : inkoopprijs van een bepaald oertinctuur. 
r : kosten verbonden aan geld dat ge'investeerd is in voorraden 

[gu I dens/ gulden/tij dseenheid] . 

V : Gemiddelde voorraad van een bepaald oertinctuur. 

D : Gemiddelde jaarlijkse vraag naar een bepaald oertinctuur. 

Omdat we bij het Laboratorium streven naar een nivellering van de benodigde capaciteit 
willen we de te keuren oertincturen zo gelijkmatig mogelijk over het jaar aanbieden aan het 
Lab. Een oertinctuur moet echter gekeurd zijn voordat er opnieuw gezaaid wordt. PZ(t) is 
immers afuankelijk van PO(t), die pas bekend is als een oertinctuur gekeurd is. 

Goedgekeurde oertincturen verkregen uit plantaardig materiaal dat in verschillende 
jaargangen geoogst is, kunnen het beste met elkaar gemengd worden zodat een meer uniforrne 
kwaliteit wordt verkregen. 

Chemische oertincturen warden niet verkregen uit plantaardige maar uit dierlijke, menselijke 
en anorganische stoffen (zie bijlage 3). Bij het bepalen van de optimale productiehoeveelheid 
van chemische oertincturen spelen uitsluitend voorraad- en keuringskosten een rol. De 
keuringskosten zijn onafuankelijk van de hoeveelheid chemische oertinctuur die wordt 
aangeboden aan het Lab. Het gaat dus om het bepalen van de optimale lengte van een 
planningsperiode. De optimale lengte van een planningsperiode (LPP) wordt bepaald op basis 
van voorraad- en keuringskosten maar moet tevens Jang genoeg zijn om een goedgekeurde 
chemische oertinctuur te verkrijgen. 

LLP = Q opl 

D 
, waarbij: 

-✓2-0K·D 
Q opl -

V · r 

Q0P1 : optimale seriegrootte [ stuks] 
D : vraagsnelheid [stuks/tijdseenheid] 
OK : keuringskosten [guldens] 
v : kostprijs [guldens/stuk] 
r : kosten verbonden aan geld dat ge'investeerd is in voorraden. 

[guldens/ gu I den/tij dseenheid] 

LLP moet Jang genoeg zijn om een goedgekeurde chemische oertinctuur te verkrijgen. De 
minimale waarde van LLP wordt op de volgende wijze berekend. 

Bepaal de minimale waarde van n (nmin) waarvoor onderstaande ongelijkheid opgaat. 
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P(X ~ n) 2: GK , waarbij: P(X = n) = (l-a)-a 11
-

1 ⇒ 
11 

(1-a) -Iai-i 2: GK 
i = I 

Voor de minimale waarde van LLP (LLPmin) geldt dat: 

LLPmin = 11 min · (BT+ KT) 

BT : Bereidingstijd van een chemische oertinctuur 
KT : Keuringstijd van een chemische oertinctuur 
X : Het aantal maal dat een chemische oertinctuur bereid en gekeurd moet worden 

voordat een goedgekeurde chemische oertinctuur wordt verkregen 
a : Kans dat een chemische oertinctuur afgekeurd wordt door het Lab (O~a~l) 
GK : Gewenste kans dat binnen l planningsperiode een goedgekeurde chemische 

oertinctuur wordt verkregen 

Omdat een bepaald percentage (18 % ) van de chemische oertincturen afgekeurd wordt, bestaat 
er onzekerheid omtrent het tijdstip waarop een goedgekeurde chemische oertinctuur binnen 
een planningsperiode ter beschikking komt. Om deze onzekerheid op te vangen wordt de te 
produceren hoeveelheid van een chemische oertinctuur in planningsperiode t (P(t)) op 
onderstaande wijze bepaald. 

2 

P(t) = L D(t + i -1)- V(t) + VY , waarbij: 
i = I 

vv : veiligheidsvoorraad 

Op biz 36 wordt aangegeven op welke wijze de veiligheidsvoorraad moet worden berekend. 

Het voordeel van bovenstaande besturingsregel t.o.v. een (s,Q)-systeem (zie biz 39) is het feit 
dat het Lab. al ver van tevoren weet wanneer een keuringsopdracht binnen komt. 

De vraag naar chemische oertincturen kan voorspeld worden door een univariaat 
voorspelmodel (zie bijlage 12) of door een voorspelmodel dat een relatie legt tussen de vraag 
naar verpakte eindproducten en de vraag naar chemische oertincturen. 

PA3, PA4, PAS, PA7 en PAS 
De aggregaat productieplannen van PA3, PA4, PAS, PA 7 en PAS zullen op elkaar moeten 
worden afgestemd. Wat op P A3, P A4 en PAS wordt geproduceerd moet immers op PA 7 
worden verpakt. De productie op PA3, PA4, PAS en PA 7 leidt tot keuringsopdrachten voor 
PAS. 

Het is mogelijk om een aggregaat productieplan voor P A3 , P A4, PAS, PA 7 en P A8 tezamen 
te ontwikkelen en deze te decomponeren in vijf afzonderlijke aggregaat productieplannen. Het 
is echter verstandiger voor PA3, PA4 en PAS afzonderlijke aggregaat productieplannen op te 
stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het Lab. en de capaciteitsbronnen waarop 
eindproducten van de 3 genoemde PA's verpakt worden. De aggregaat productieplannen van 
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PA3 , PA4 en PAS vom1en tezamen het aggregaat productieplan voor PA 7. Het aggregaat 
productieplan voor PAS bestaat uit een dee) dat afhankelijk is van de aggregaat 
productieplannen voor PA3, P A4, PAS en PA 7 en uit een dee I dat afhankelijk is van de 
jaarlijkse oerproductie en de jaarlijkse vraag naar giftige potenties. Het voordeel van deze 
aanpak is dat slechts 4 i.p.v. 6 aggregaatproductieplannen opgesteld hoeven te worden . Voor 
het vaststellen van een aggregaat productieplannen van PA3, PA4 of PAS kan van het 
onderstaande model gebruik worden gemaakt. 

Model: 

D(t) = De aggregaat vraag in periode t. 

P(t) = De aggregaat productie die wordt vrijgegeven in periode t. 

Cmin (t) = Minimaal te gebruiken capaciteit in periode t. 

Cmax (t) = Maximaal te gebruiken capaciteit in periode t. 

I(t) = De aggregaat voorraad aan het begin van periode t. 

L = De gemiddelde levertijd van een werkorder 

T = Planningshorizon 

T 

Min.I {F(P(t)- P(t -1)) + G(/(t))} 
1- 1 

waarbij: 

I(t + 1) = I(t) + P(t - L)- D(t) 

Cmin (t)::; P(t)::; Cmax (t) 

P(t), D(t);;:: 0 

Voorwaarden voor het gebruik van het model: 
- De aggregaat vraag moet redelijk voorspelbaar zijn over de gehele planningshorizon (T) . 
- De aggregaat vraag, productievolume en voorraad moeten uitgedrukt kunnen worden in een 

en dezelfde dimensie (bv: kg zalf, kg tablet of liters diluut). 
- Kosten functies moeten kunnen worden opgesteld. 

Er is bij de aggregaat productieplanning niet altijd sprake van echte kosten in 
bedrijfseconomische zin. De term 'kosten' wordt in deze context ook wel gebruikt om de mate 
van gewenstheid of ongewenstheid van de mogelijke toestanden uit te drukken. 

De functie F in bovengenoemd model geeft de kosten als functie van een verandering in het 
aggregaat productievolume. Dergelijke kosten hebben o.a. te maken met: 
- Het aantrekken van extra werknemers. 
- Trainingskosten van nieuw aangenomen werknemers. 
- Kosten van een verlaagde productiviteit omdat nieuw aangetrokken werknemers ingewerkt 

moeten worden of omdat er zoveel werknemers zijn dat deze elkaar voor de voeten gaan 
)open. 

- Kosten verbonden aan de aanschaf van extra machinecapaciteit. 
- Kosten verbonden aan opstartproblemen van extra aangetrokken machinecapaciteit. 
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- Kosten verbonden aan leegloop op capaciteitsbronnen. 
- Kosten verbonden aan het ontslaan van werknemers . 

De functie G geeft de kosten als functie van de aggregaat voorraad. Dev iaties van de optimale 
aggregaat voorraad brengen kosten met zich mee. Een te hoge resp. !age voorraad leidt tot 
extra voorraadkosten resp. stock out kosten . Omdat het realiseren van de gewenste 
leveringsbetrouwbaarheid een hogere prioriteit heeft dan het minimaliseren van de kosten die 
voortvloeien uit het gebruik van het PBS (zie paragraaf 5.1 ), moet aan een negati eve 
afwijking van de optimale aggregaat voorraad Oort) hogere kosten verbonden zijn dan aan een 
positieve afwijking. 

Om van het model gebruik te kunnen maken moet aan bovengenoemde voorwaarden voldaan 
zijn en moeten de volgende variabelen geschat worden: D(t), Iopt en L. 

Yoor het schatten van de aggregaat vraag D(t) over de planningshorizon T moet een 
voorspellingsmodel ontwikkeld worden, zie bijlage 12. 
De optimale aggregaat voorraad Oopt) wordt ' bottum up' bepaald. Iopt is de som van alle 
veiligheidsvoorraden van verpakte eindproducten die op de betreffende PA worden bereid. De 
veiligheidsvoorraad van een individueel verpakt eindproduct bedraagt: 

Zie bijlage 13 voor de afleiding van deze forrnule. 

vv : veiligheidsvoorraad 
z(a) : de waarde van de standaard norrnale variabele z, die correspondeert met een 

leveringsbetrouwbaarheid a. 
x : de vraag naar een verpakt eindproduct per periode. 
L : voorraadaanvultijd (bereiden + verpakken + keuren) 
R : review periode 

Er worden geen veiligheidsvoorraden aangehouden van onverpakte eindproducten die bereid 
zijn op PA3 , PA4 of PAS . De voorraadaanvultijd L van een product is gelijk aan de som van 
de exteme leveringsterrnijnen van het laboratorium (indien bet product gekeurd moet 
worden), de bereidingsafdeling en de verpakkingsafdeling waarin een product bereid en 
verpakt wordt. R is de review periode en geeft de tijdsperiode aan waarin geen werkorders van 
een bepaald product kunnen worden gestart. Bijvoorbeeld: Wanneer werkorders I maal per 
week worden vrijgegeven aan een PA, dan is R gelijk aan I week. 

2 2 
Aanname: x~N(µ(x) ,cr (x)), L~N(µ(L),cr (L)) 

Indien de vraag naar een product niet bovenstaande verdeling volgt en geschat wordt met 
behulp van een voorspellingsmodel, dan kan de volgende forrnule voor het bepalen van de 
veiligheidsvoorraad gebruikt worden: 
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vv(t) : veiligheidsvoorraad aan het begin van periode t. 
2 a (£) : de variantie van de schattingsfout van de vraag x. 

x (t) : de voorspelling van de vraag in periode t. 
x(t) : de vraag in periode t. 
i:: (t) : de voorspelfout in periode t (x(t)- x(t)). 

2 Aanname: i::~NID(O,(a (i::)) 

Bovengenoemde eis dat de voorspellingsfout ' Normally Independently Distributed ' is met een 
gemiddelde Oen een vaste variantie a2ci::), is geen strenge eis. Sterker nog: Een 
voorspellingsmodel dat voorspelfouten genereert die niet deze eigenschappen hebben, is een 
incorrect model voor het te voorspellen proces. 

Een constante waarde van L betekent dat a2cL)=O en leidt dus tot een constante en lagere 
veiligheidsvoorraad dan in het geval dat L varieert [ a2cL)>O]. Een kleinere en meer constante 
waarde van L kan verkregen worden door de werklast van een productieafdeling te beheersen. 

Materiaalcoordinatie PA3, PA4, PAS en PA 7 
Voor het op fabrieksniveau plannen van de productie van individuele producten, fungeren de 
productieplannen op aggregaatniveau als nom1en en restricties . Productieplannen van 
individuele producten zijn rollende plannen. 

In 1992 is een schatting gemaakt voor het j aar 2000 van de omzet versus aantal producttypen. 
Er werd geschat dat 0,6% van het totaal aantal producttypen verantwoordelijk zou zijn voor 
88,2% van de totale omzet. Het is dus gerechtvaardigd de inspanningen die gemoeid zijn met 
een bepaalde besturingsregel af te stemmen op het te besturen producttype. Het gehele 
assortiment van verpakte eindproducten zal in drie categorieen warden opgedeeld, de zgn. 
ABC-classificatie. Een ABC-classificatie gebeurt op basis van de D*V Uaarlijkse omzet tegen 
kostprijs) waarde per producttype. Hierbij is: 
D: jaarlijkse vraag naar verpakte eindproducten (aantal eenheden). 
V: kostprijs van een eenheid product. 

Een handig hulpmiddel voor het komen tot een ABC-indeling van het assortiment, is het 
cumulatieve percentage van de totale jaarlijkse D*v waarde uit te zetten tegen het cumulatieve 
percentage van het totaal aantal producttypen. A-items hebben de hoogste D*V waarde en zijn 
daarmee de belangrijkste producten, terwijl C-items de laagste D*V waarde hebben en dus de 
minst belangrijke producten zijn . Het management moet zich vrij voelen om op basis van 
andere criteria producttypen onder te verdelen in de drie categorieen. 

Bij het ontwikkelen van besturingsregels voor het plannen van individuele producten moet 
een afweging gemaakt worden tussen kosten van het ontwerp en het gebruik van een 
besturingsregel en kosten die voortvloeien uit ' niet-optimale' besturingsbeslissingen. 

Verpakte eindproducten die verkregen zijn uit hetzelfde onverpakte eindproduct, nagenoeg 
dezelfde vraag in toekomstige perioden hebben en tot dezelfde categorie (A,B of C) behoren 
worden gegroepeerd. De besturing van de productie van een productgroep op een 
bereidingsafdeling (PA3, PA4 of PAS) maakt gebruik van geaggregeerde parameters (bv: de 
aggregaat vraag in toekomstige perioden en de aggregaat voorraad) van een productgroep. Een 
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voordeel van het groeperen van producten di e verkregen zijn uit hetzelfde onverpakte 
eindproduct is dat de keuze met betrekking tot welk product in welke verpakking moet, kan 
worden uitgesteld . Hierdoor wordt de voorspellingshorizon van de toekomstige vraag naar 
verpakte eindproducten korter en daarmee de vraagonzekerheid in het productiesysteem 
kleiner. De besturingsinspanning neemt tevens af omdat niet ieder individueel product apart 
aangestuurd hoeft te worden. Indien ook producten gegroepeerd worden die niet nagenoeg 
dezelfde vraag in toekomstige perioden hebben, dan kan het voorkomen dater geen 
productieorder gegenereerd wordt voor een bereidingsafdeling omdat de aggregaat parameters 
van een productgroep hiertoe geen aanleiding geven, terwijl de parameters van een 
individueel product wel aanleiding geven een productieorder te starten. In dit geval zal een 
besturing die gebruik maakt van geaggregeerde parameters van een productgroep, de 
verkeerde beslissing nemen. 

PA3, PA4 en PAS 
Omdat de besturing van de productie op de bereidingsafdelingen (PA3, PA4 en PAS) gebruik 
maakt van informatie van verpakte eindproducten, wordt bij het ontwerp van de besturing van 
de drie bereidingsafdelingen rekening gehouden met de verpakkingsafdeling (PA 7). Dit geldt 
niet voor de bereiding van niet-specialite tabletten op PA4, die verpakt worden in flessen op 
PA6. 

De besturing van A-items 
Een wiskundig model dat in bijlage 14 is beschreven, bepaalt welk A-item op welk tijdstip en 
in welke hoeveelheid moet worden geproduceerd zodat omstel-, voorraad- en 'stock out ' -
kosten worden geminimaliseerd over een vooraf gedefinieerde planningshorizon. 

Indien de vraag naar een A-item bij benadering constant is, dan kan de vraag worden geschat 
met behulp van een Exponential Smoothing (ES) voorspellingsmodel. 

Een vraag is bij benadering constant wanneer de variatiecoefficient (VC) kleiner is dan 0,2. 

VC=(a(D)/E(D))2 , waarbij: 

a(D) : Standaarddeviatie van de vraag naar een verpakt eindproduct 
E(D) : De verwachtingswaarde van de vraag naar een verpakt eindproduct 

(=gemiddelde vraag). 

Wanneer de vraag naar een A-item niet constant is, dan kan voor het voorspellen van de vraag 
zowel een ARIMA als een regressie voorspelmodel gebruikt worden. 

De besturing van B-items 
Indien de vraag naar een B-item bij benadering constant is, dan wordt de productie 
aangestuurd door een (s,Q)-systeem. lndien de economische voorraad van een verpakt 
eindproduct kleiner is dan het bestelniveau s, wordt een productieopdracht gegenereerd 
waarbij de te produceren hoeveelheid Q bedraagt . De parameters warden op de volgende 
wijze bepaald. 
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Q=~ 

s =VY + D. L 

Q : seriegrootte [stuks] 
OK : omstelkosten(bereiden + verpakken+keuren) [guldens] 
D : vraagsnelheid naar een verpakt eindproduct [stuks/tijdseenheid] 
vv : veiligheidsvoorraad (verpakt eindproduct) [stuks] 
v : kostprijs [guldens/stuk] 
r : kosten verbonden aan geld dat ge'investeerd is in voorraden. 

[guldens/gulden/tijdseenheid] 
L : voorraadaanvultijd (bereiden +verpakken+keuren)[tijdseenheid] 

Q moet groter zijn dan s. Indien dit niet het geval is, moet Q opgehoogd worden tot een 
waarde groter dan s. In bovenstaande formule wordt bij de berekening van het bestelniveau s 
geen rekening gehouden met 'undershoots'. Een 'undershoot' geeft aan in welke mate de 
voorraad onder het bestelniveau s zakt, op het moment dat een productieopdracht gegenereerd 
wordt. Voor B-items wordt de berekening vans te complex indien ook met 'undershoots' 
rekening wordt gehouden. 

Een constante vraag naar een B-item kan worden geschat met behulp van ES. 

De besturing van B-items met een niet-constante vraag maakt gebruik van de 'Silver-Meal' 
heuristiek. In deze heuristiek worden de totale relevante kosten per tijdseenheid (TRCUT) 
geminimaliseerd over een planningshorizon T. 

T 

OK+ v · r · L (i - L- 1) · D(i) 
TRCUT(T) = i= L+I 

T-L 
met T 2: L + 1 

Met behulp van onderstaand model wordt de optimale waarde van T gekozen. 

T=L+l 

r 
Deze waarde van T minimaliseert 
TRCUT over de lannin shorizon T 

De te produceren hoeveelheid bedraagt: 
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T 

Q = ID(i) 
i=L • I 

Q : seriegrootte 
OK : omstelkosten (bereiden +verpakken+keuren) 
D(t) : vraag naar een verpakt eindproduct in periode t 
v : kostprijs 
r : kosten verbonden aan geld dat ge"investeerd is in voorraden voor de duur van I 

periode 
T : Planningshorizon 
L : Voorraadaanvultijd (bereiden+verpakken+keuren) 

Deze methode garandeert alleen een lokaal minimum. Het is namelijk mogelijk dat een 
grotere waarde van T een lagere TRCUT heeft. Men kan zich hiertegen wapenen door 
TRCUT(T) te berekenen voor nog grotere waarden van T. 

De vraag naar B-items met een niet-constante vraag, kan geschat worden met behulp van een 
regressie model. 

De besturing van C-items 
Van het aggregaat productieplan van een PA voor de komende periode wordt de som van het 
aggregaat productievolume van A- en B-items en het benodigde productievolume voor de 
reeds bekende orders die geplaatst zijn door andere fabricanten (loonfabricage) afgetrokken. 
Het resterende aggregaat productievolume (RAPV) van een PA wordt verdeeld over de 
individuele C-items indien dergelijke items een ROT(t) hebben kleiner of gelijk aan 2. Het 
aggregaat productievolume wordt zodanig verdeeld over de individuele producten, dat de 'run 
out' -tijden (ROT) van de individuele producten na deze planningsperiode gelijk zijn. De ROT 
van een individueel product aan het begin van periode t+ I is gelijk aan: 

(Y(t)- vv)+ P(t)- D(t) 
ROT(t +I)= ---A----

D(t + 1) 

ROT(t) : 'Run out time ' aan het begin van periode t. 

Aanname: de inteme leveringstermijn (bereiden +verpakken+keuren) is kleiner of gelijk aan 
een planningsperiode. 

. [ t (v(i, t) - vv(i) - D(i, t) )+ RAPV(t) A A 

P(1, t) = ,- , 
11 

• D(i, t + 1) - V(i, t) + vv(i) + D(i, t) 

L D(i, t + 1) 
,= I 

P(i,t) : De te produceren hoeveelheid van een verpakt eindproduct i in periode t. 
n : Aantal items waarvoor geldt dat ROT(t)::::2 
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Voor PA4 moet van het aggregaat producti evolume naast bovengenoemde zaken tevens het 
benodigde productievolume voor de bereiding van enkelvoudige trituraties afgetrokken 
worden om het resterende aggregaat productievo lume (RAPV) van PA4 te verkrijgen. 

Wanneer een PA geen C-items produceert, dan moet de beschikbare capaciteit op kritische 
capaciteitsbronnen voor de productie van A-items (zie bijlage 14) een dusdanige waarde 
krijgen dat de som van de productievolumina van A en B items en het benodigde 
productievolume voor de reeds bekende orders die geplaatst zijn door andere fabricanten , in 
een periode gelijk is aan het aggregaat productievolume van de desbetreffende PA in die 
periode. Eenzelfde redenering gaat op voor een PA die alleen A-items produceert. 

PA7 
De productie in PA 7 wordt aangestuurd op basis van de voorraadhoogtes van onverpakte 
eindproducten, productieorders die in het verleden zijn vrijgegeven aan PA3, PA4 of PAS en 
waarvan verwacht wordt dat deze in de nabije toekomst gereed zullen komen, de toestand van 
PA 7 en de voorraadhoogtes van verpakte eindproducten. Ook voor de besturing van deze 
afdeling geldt dat het realiseren van de gewenste leveringsbetrouwbaarheid een hogere 
prioriteit heeft dan het minimaliseren van de kosten . Productieorders van verpakte 
eindproducten die buiten voorraad dreigen te raken moeten indien mogelijk direct vrijgegeven 
worden aan PA 7 ook al gaat dit ten koste van de operationele efficiency. Het minimaliseren 
van de kosten wordt gerealiseerd door zo min mogelijk onverpakte eindproducten op voorraad 
te houden en een zo hoog mogelijke operationele efficiency te bereiken voor PA 7. De 
operationele efficiency kan worden verhoogd door productieorders in die volgorde vrij te 
geven aan PA 7 zodat de totaal benodigde omsteltijd geminimaliseerd wordt. Het verhogen 
van de operationele efficiency en het verlagen van de voorraadhoogtes van onverpakte 
eindproducten bijten elkaar. 
De besturing van de productie op PA 7 bepaalt niet alleen de volgorde waarin gereed gemelde 
orders van PA3, PA4 of PAS worden vrijgegeven aan PA7, maar splits ook orders van 
productgroepen op in kleinere orders. Dit opsplitsen gebeurt zodanig dat de 'run out' tijden 
van de individuele producten uit een groep gelijk zijn . 

PA6 
Het vaststellen van capaciteitsniveaus voor PA6 gebeurt zoals beschreven is onder punt 1 op 
biz 28, waarbij de aggregaat verkoopplannen direct vertaald worden in de benodigde 
capaciteitsniveaus per periode. Het opstellen van aggregaat productieplannen heeft geen zin 
omdat producten op order geproduceerd worden. Ook voor P A6 is de mate van aggregatie van 
belang m.b.t. het op aggregaatniveau voorspellen van verkoophoeveelheden. De mate van 
aggregatie moet bepaald worden door een afweging te maken tussen het nut van 
gedetailleerde informatie en de inspanningen die nodig zijn voor het verkrijgen van die 
informatie. Omdat globuli, diluten en niet-specialite tabletten in flessen (zie paragraaf 5.2) 
gebruik maken van verschillende verpakkingscapaciteitsbronnen (zie bijlage 4) stel ik voor op 
aggregaatniveau onderscheid te maken tussen globuli, diluten en niet-specialite tabletten in 
flessen . 

Het accepteren van een klantenorder gebeurt op basis van de klantenorder zelf, de toestand 
van PA6 en de voorraadhoogtes van de benodigde materialen (incl. de op voorraad te houden 
voorpotenties, zie tabel 4 op biz. 27). Voordat een klantenorder geaccepteerd wordt kan het al 
duidelijk zijn dat een standaard leveringstermijn van 1,5 uur niet gehaald kan worden. Er kan 
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dan overleg met O&Y plaatsvinden over een afwijkende leveringstem1ijn van PA6 aan O&Y. 
[ndien O&Y niet instemt met een afwijkende leveringstem1ijn wordt de klantenorder niet 
geaccepteerd tegen de standaard leveringstermijn van 1,5 uur. 

Op voorraad te houden voorpotenties 
Alie eerst vrij leverbare giftige potenties (EVLGP), worden op dezelfde wijze aangestuurd als 
chemische oertincturen. 

Enkelvoudige trituraties die verkregen worden door een diluut te drenken op lactose 
fijnkristal, een relatief lange of slecht te voorspellen bewerkingstijd hebben bij het drogen 
en/of het zeven en veel gevraagd worden voor de bereiding van tabletten en enkelvoudige 
trituraties die verkregen worden uit een niet in water, alcohol of glycerol oplosbare grondstof 
maken gebruik van onderstaande besturingsregel. 

( 
2 T 2 ) 

P(t) = max T ~ D(t + i -1)- V(t) + vv, ~ D(t + i -1)- V(t) + vv 

Waarbij: 
D(t) : de vraag naar een enkelvoudige trituratie in periode t 
Y(t) : de economische voorraad van een enkelvoudige trituratie 
vv : de veiligheidsvoorraad van een enkelvoudige trituratie 

(zie bijlage 15) 

Omdat de Bolz, de Russell trilzeef en de kleine en grote Retsch een hoge bezettingsgraad 
hebben is het van belang <lat deze besturingsregel een zo gelijkmatig mogelijk 
capaciteitsbeslag garandeert. De lengte van een planningsperiode wordt bepaald op basis van 
keurings- (i.g.v. een enkelvoudige trituratie die verkregen wordt uit een niet in water, alcohol 
of glycerol oplosbare grondstof), voorraad- en omstelkosten maar moet tevens lang genoeg 
zijn om de gewenste trituratie te verkrijgen (zie de besturing van chemische oertincturen). De 
productie van trituraties in verschillende potenties maar verkregen uit dezelfde niet oplosbare 
grondstof, wordt altijd op hetzelfde moment gestart door een en dezelfde productieorder en 
wordt indien nodig als een keuringsopdracht aangeboden aan het Laboratorium. De 
productiehoeveelheid van een bepaalde potentie is daarbij gelijk aan de som van de 
productiehoeveelheden van die en hogere potenties atkomstig van dezelfde niet oplosbare 
grondstof. Wanneer bijvoorbeeld een 04 en D6 potentie, die verkregen worden uit dezelfde 
niet oplosbare grondstof, geproduceerd moeten worden, dan wordt eerst een productieorder op 
fabrieksniveau vrijgegeven aan PA4 voor de productie van een DI. De productiehoeveelheid 
is hierbij gelijk aan de som van de benodigde productiehoeveelheden voor de bereiding van de 
04 en D6. De verkregen D1 wordt op fabrieksniveau als een keuringsopdracht aangeboden 
aan het Laboratorium. Nadat deze D1 goedgekeurd is door het Laboratorium geeft de 
besturing op fabrieksniveau een order aan PA4 voor de bereiding van een D4 waarbij gestart 
moet worden vanuit een goedgekeurde DI. Yervolgens geeft de besturing op fabrieksniveau 
een productieorder aan PA4 voor de bereiding van een D6 waarbij gestart moet worden vanuit 
een D4. 

Indien mogelijk wordt de vraag naar enkelvoudige trituraties voor de komende twee perioden 
afgeleid uit de productieplannen van A-items en B-items met een variabele vraag. 
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LM globuli worden aangestuurd op basis van een simpel (s,S)-systeem. Yoor iedere LM 
potentie (p) wordt op empirische gronden de waarden van s(p) en S(p) bepaald. lndien een 
enkele LM po ten tie (p) onder s(p) zakt dan worden de voorraden van alle LM potenties 
aangevuld tot de bijbehorende S(p) waarden. Yoor deze voorraad aanvullingen is een 
hoeveelheid C3 trituratie nodig ter grootte P(t) , waarbij: 

S(p) : Voorraadaanvulniveau S van potentie p. 
V(p) : Economische voorraad van potentie p. 
s(p) : Bestelniveau van potentie p 

F is een functie die de totaal benodigde hoeveelheid globuli omrekent in de benodigde 
hoeveelheid C3 trituratie. 

Yoorpotenties van diluten in Den C potenties worden doormiddel van afzonderlijke (s,S)
systemen aangestuurd. Afhankelijk van het belang van een voorpotentie, worden de waarden 
vans en Sop empirische gronden bepaald of berekend. Het belang van een voorpotentie 
wordt bepaald door de categorieen (A en/of B en/of C) van verpakte eindproducten die bij de 
bereiding gebruik maken van deze voorpotentie. De waarde van s kan op dezelfde manier 
berekend worden als in het geval van een (s,Q)-systeem. De waarde van S kan gelijk gesteld 
worden aan s+Q. Het verschil tussen beide systemen is dat een (s,Q)-systeem constante en een 
(s,S)-systeem variabele seriegroottes genereert. Bij zowel een (s,S) als een (s,Q)-systeem 
bestaat er een kans dat de voorraadaanvulling na een ' leadtime' L onvoldoende is om de 
voorraad boven het niveau s te brengen. Deze kans is echter bij een (s,S)-systeem kleiner. 

Seriegroottes 
Bij het bepalen van productie seriegroottes is rekening gehouden met voorraad-, omstel- en 
'stock out' kosten. Seriegroottes moeten echter ook afgestemd worden op: 
- de capaciteitsbronnen waarop producten bereid en verpakt worden, 
- de inteme houdbaarheid van producten, 
- opslag capaciteiten. 

Loonfabricage 
Het accepteren van orders die geplaatst worden door andere fabricanten (loonfabricage) en het 
afgeven van leveringstermijnen gebeurt zoals onder punt twee van paragraaf 5.4 is 
beschreven. Een geaccepteerde order die geplaatst is door een andere fabricant kan leiden tot 
nu!, een of meerdere werkorders die aan een of meerdere productieafdelingen worden 
vnJgegeven. 

Inkoop 
Bij het ontwikkelen van besturingsregels voor het inkopen van producten moet een afweging 
gemaakt worden tussen kosten van het ontwerp en het gebruik van een besturingsregel en 
kosten die voortvloeien uit ' niet-optimale' besturingsbeslissingen. 
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Het inkopen van producten die benodigd zijn voor de productie van planmatig aangestuurde 
artikelen kunnen worden ingekocht door gebruik te maken van een ' Silver-Meal' heuristi ek of 
een MRP-achtig algoritme. Wanneer men de onzekerheid m.b.t. het aantal in te kopen 
materialen wil reduceren, kan in het productieplan gebruik worden gemaakt van een 'time 
fence' . Een 'time fence' is de termijn waarin het productieplan niet mag worden gewijzigd . 
De lengte van een 'time fence' kan hierbij gelijk gesteld worden aan de som van de maximale 
(exteme) leveringstermijn van de benodigde inkoopmaterialen en de lengte van de ' time 
bucket' die gehanteerd wordt in het productieplan, die naar boven toe wordt afgerond op een 
geheel aantal 'time buckets '. 

Inkoopmaterialen die benodigd zijn voor de productie van producten die worden aangestuurd 
door een (s,Q) systeem, moeten op een zodanige wijze worden ingekocht dat opslinger 
effecten vermeden worden. Opslinger effecten worden vermeden door bij het inkopen van 
materialen uit te gaan van de vraag naar verpakte eindproducten (zie onderstaand model) . 

Model: 
Bepaal de minimale waarde van cp met cp E { 0, 1,2, .... }, zodat geldt: 

(( cp + l) · Q) 
----- > Link 

Dmax 

, waarbij: Dmax = D + z(a). CT D 

Als op tijdstip t geldt dat: 

yinkmat ( t) = <p . Q prod 

dan wordt op tijdstip t+vt een hoeveelheid B besteld. 

vt = ( ( cp + l) . Q) -L 
D mk 

max 

Rond B af zodat geldt: 

B = k · Qprod waarbij k = integer en k E { 1,2,3, .... } 

Qprod : benodigde hoeveelheid inkoopmateriaal voor de productie van een seriegrootte Q. 
Q : productie seriegrootte. 
D : vraag naar verpakte eindproducten per tijdseenheid. 
Link : Leveringstermijn van een inkoopmateriaal + keuringstijd. 
z(a) : standaard normale variabele als functie van de leveringsbetrouwbaarheid a naar een 

PA toe. 
v : kostprijs van een inkoopmateriaal 
r : kosten verbonden aan geld dat gei"nvesteerd is in voorraden voor de duur van 1 

periode 
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BK : de vaste bestel- en keuringskosten 
B : Bestelgrootte inkoopmateriaal 

De bestel- en keuringskosten BK zijn onafhankelijk van de beste lde hoeveelheid . 

: De economische voorraad van een inkoopmateriaal op tijdstip t. 

Indien een inkoopmateriaal alleen benodigd is voor het verpakken van producten, dan moet op 
bovenstaande ongelijkheden de volgende transformatie plaatsvinden: 

Lber : Leveringstermijn van een bereidingsafdeling. 

Voorraad 
verpakt 
eindproduct 

s 

VY 

t+vt 

Q 

Q/D 

Q/Prnax Lber+Lvcrp 
... ..... ... 

vt Link 

Figuur 4: Een voorbeeld ter illustratie van bovengenoemd model. 

Tijd 

Voor alle overige producten kan het inkopen van de benodigde materialen aangestuurd 
warden door een (s,Q) of een (s,S) systeem. 

5.5 Productiebesturing op afdelingsniveau 
Onder productiebesturing op afdelingsniveau wordt het nemen van beslissingen verstaan die 
betrekking hebben op het inzetten van capaciteit om de op fabrieksniveau verwachte 
doorlooptijden te realiseren . Beslissingen warden genomen omtrent: 
- het decomponeren van een werkorder in kleinere sub-werkorders (facultatief), 
- het vrijgeven van (sub-)werkorders aan de werkvloer, 
- het toewijzen van capaciteit aan werkorders. 

Op afdelingsniveau wordt het moment bepaald, waarop een werkorder wordt vrijgegeven aan 
de werkvloer. Dit moment hoeft beslist niet samen te vallen met het moment dat een order op 
fabrieksniveau wordt vrijgegeven aan een afdeling. 
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Yoordat capaciteiten aan werkorders warden toegewezen, zal eerst vastgesteld moeten warden 
welke verzamelingen van capaciteiten op afdelingsniveau in beschouwing warden genomen. 
Omdat bij het doorlopen van een bewerkingsstap van een of meerdere capaciteiten gebruik 
kan warden gemaakt, komt dit neer op het groeperen van bewerkingsstappen tot bewerkingen . 
Hoe minder bewerkingsstappen warden gegroepeerd per bewerking, hoe grater de 
bestuurbaarheid maar hoe complexer de besturing op afdelingsniveau. Op afdelingsniveau 
wordt een bewerking gezien als een 'black box', die SFC(Shop Floor Control)-items als input 
en output heeft. Iedere bewerking bestaat daarbij uit een verzameling bewerkingsstappen en 
capaciteiten. Het toewijzen van capac iteiten aan werkorders kan gebeuren op basis van 
gedetailleerde plannen of prioriteitsregels. Hoe grater de onzekerheid in een PA hoe meer de 
voorkeur uit zal gaan naar prioriteitsregels boven gedetailleerde plannen. 

Op verzoek van het bedrijfwordt voor PA4 (Bereiden tabletten) een besturing op 
afdelingsniveau ontworpen. 

Besturing van PA4 
De besturing op fabrieksniveau geeft de volgende type productieorders aan PA4: 
I) Een productieorder voor de bereiding van een (ongekeurde) tablet. 
2) Een productieorder voor de bereiding van een enkelvoudige trituratie. 

Onder punt twee vallen: 
- Enkelvoudige trituraties die verkregen warden door een diluut te drenken op lactose 

fijnkristal, een relatief lange of slecht te voorspellen bewerkingstijd hebben bij het drogen 
en/of het zeven en veel gevraagd warden voor de bereiding van tabletten. 

- Enkelvoudige trituraties die verkregen zijn uit een niet in water, alcohol of glycerol 
oplosbare grondstof (waaronder een ongekeurde DI en D4, D6 en C3 trituraties die gebruikt 
warden voor de bereiding van een D of C diluut). 

Een order wordt pas vrijgegeven aan PA4 wanneer aan de volgende 
capaciteitsbeschikbaarheidstoets is voldaan. 

, waarbij: 

k : Kritische capaciteitsbron 
RWk : Werkelijk resterende werklast op capaciteitsbron k 
Wk : De benodigde capaciteit op capaciteitsbron k voor de nieuw vrij te geven order 
RWNk : Resterende werklastnorm op capaciteitsbron k 

P k,nonn 

Waarbij: 

ck : De beschikbare capaciteit per periode [Aantal tijdseenheden per periode] . 
Pk, norm : De norm bezettingsgraad van capaciteitsbron k. 
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gj ,k : Het aantal bewerkingen in de routing van producttypej op capaciteitsbron k. 
vi ,j : De nomiatieve voorlooptijd van bewerking i van producttypej [Tijdseenheden]. 
Pi,j,k : De gemiddelde bewerkingstijd voor bewerking i op capaciteitsbron k van 

producttype j [Tijdseenheden]. 
\ : Ordervrijgave frequentie van producttype j [Aantal orders per periode]. 
N : Aantal producttypen 

In bijlage 16 wordt bovenstaande formule (5.5 . l) afgeleid voor de berekening van de 
resterende werklastnorm op kritische capaciteitsbron k (R WNk). Kritische capaciteitsbronnen 
hebben een hoge bezettingsgraad, een niet flexibele capaciteit en kunnen zowel betrekking 
hebben op mens- als machinecapaciteit. In PA4 zijn dit de: 
- Memmert UL 30 droogkasten 
- Bolz en Memmert UL 80 droogkasten 
- Russell trilzeef 
- Retsches 

De Bolz en de Memmert UL 80 droogkasten vormen de droogcapaciteit voor de relatief grote 
series(> 12 kg) en worden daarom tezamen genoemd als capaciteitsbron. 

De normatieve voorlooptijd is de tijd die mag verstrijken tussen het moment van vrijgave van 
de order en het moment waarop de betreffende bewerking gereed is. De normatieve 
voorlooptijden zijn afhankelijk van de vewachte gemiddelde bezettingsgraad (pk) en kunnen 
bepaald worden m.b.v . het model dat in bijlage 17 is beschreven. 

De parameter ck is op aggregaatniveau bepaald (zie paragraaf 5.4, ad l ). 

De doorlooptijd en daarmee de inteme orderleverdatum kan voor iedere order di e wordt 
vrijgegeven aan PA4 worden bepaald m.b.v . een model dat in bijlage 17 is beschreven. 
Eenvoudigere modellen voor het voorspellen van de doorlooptijd van een order dan het model 
dat in bijlage 17 is beschreven, kunnen ook goed bruikbaar zijn. Het is echter wel zaak dat 
dergelijke modellen orderafhankelijke en bezettingsafhankelijke doorlooptijden genereren 
wanneer gestreefd wordt naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid van PA4 en een zo kort 
mogelijke exteme leveringstermijn. 

Uit verschillende onderzoeken [2] en [7] is gebleken dat de spreiding in de 
leveringstermijnafwijking minimaal is als de gemiddeld afgegeven (inteme) leveringstermijn 
gelijk is aan de gemiddelde doorlooptijd. Het heeft dus geen zin extra weinig of extra veel 
speling mee te geven aan orders ( druk op- of afbouwen). Het realiseren van een bepaalde 
leveringsbetrouwbaarheid van een PA, waarbij een zo kort mogelijke ( exteme) 
leveringstermijn wordt nagestreefd, wordt verkregen door onderscheid te maken tussen de 
inteme en exteme leveringstermijn van een PA. De inteme leveringstermijn van een order 
voor de productie van een bepaald producttype is hierbij gelijk aan de gemiddelde 
doorlooptijd van een dergelijke order. De gemiddelde leveringstermijnafwijking is nu gelijk 
aan nul. Door de bank genomen (afhankelijk van de verdeling van de doorlooptijd) zal 
ongeveer de helft van de orders te laat zijn ten opzichte van hun inteme orderleverdatum. De 
exteme leveringstermijn is de leveringstermijn waarmee op fabrieksniveau gerekend wordt. 
Het verschil tussen de inteme en exteme leveringstermijn is de veiligheidstijd. De 
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veiligheidstijd en de spreiding in de doorlooptijd bepalen de leveringsbetrouwbaarheid van 
een PA (zie figuur 5). 

Kansdichtheid van 
de doorlooptijd 

111 eme evenngs erm1Jn 
Doorlooptijd 

ex eme evenngs erm1Jn 
.. .. 

1-cp : Leveringsbetrouwbaarheid 
vei ligheidstijd 

Figuur 5: De relatie tussen inteme en exteme leveringstermijn, de kansdichtheid van de 
doorlooptijd en de leveringsbetrouwbaarheid [5]. 

De leveringsbetrouwbaarheid (1-cp) is de leveringsbetrouwbaarheid van een PA zoals deze op 
fabrieksniveau wordt gemeten en is gelijk aan het percentage van het aantal vrijgegeven 
orders aan een PA, dat v66r de bijbehorende exteme leverdatum gereed is en goedgekeurd 
wordt door het Laboratorium, indien een order gekeurd moet warden. 

Het decomponeren van een order in suborders heeft alleen nut wanneer de order betrekking 
heeft op een tablet die verkregen wordt uit een complexe trituratie. De order valt dan uiteen in 
suborders voor de bereiding van enkelvoudige trituraties waaruit de complexe trituratie is 
samengesteld. 

Een (sub)order wordt vrijgegeven aan de werkvloer o.g.v. de orderkenmerken, de beschikbare 
capaciteit op verschillende capaciteitsbronnen waarvan de order op zijn routing gebruik zal 
maken en reeds eerder vrijgegeven maar nog niet afgewerkte orders. Wanneer bijvoorbeeld 
een enorme wachtrij is ontstaan voor een P 1000 tabletteermachine waarop 9 mm tabletten 
warden geslagen, is het waarschijnlijk verstandiger om een order te starten voor de productie 
van een 6 mm dan voor een 9 mm tablet. 

Omdat met name de bewerkingstijden van het zeven en drogen een grote spreiding hebben en 
moeilijk te voorspellen zijn, is de onzekerheid in PA4 relatief groot. Voor PA4 wordt dan ook 
gekozen voor een besturing d.m.v. prioriteitsregels. Het gebruik van gedetailleerde plannen is 
sterk af te raden omdat de werkelijke productievoortgang vaak zal afwijken van de planning 
waardoor de gedetailleerde plannen zeer frequent moeten warden bijgesteld. 

Wanneer een order eenmaal is vrijgegeven aan de werkvloer dan wordt de order aangestuurd 
door de volgende prioriteitsregel: 
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bpd .. ,. = r . + v . . , - p -. k , waarbiJ·: I .J.S J I .J.• I .J. 

bpd i.j. k: Bewerkingsplandatum van bewerking i van praducttype j op capaciteitsbran k 

ri : Het moment dat een order voor de praductie van praducttype j op fabrieksniveau 

wordt vrijgegeven aan PA4 

vi.j.k : De normatieve voorlooptijd van bewerking i van praducttype j op capaciteitsbran k 

Pi.i.k : Bewerkingstijd van bewerking i van praducttype j op capaciteitsbran k 

Het prioriteitsgetal van een order in de wachtrij is de bewerkingsplandatum van de 
eerstvolgende uit te voeren bewerking aan die order. Hoe kleiner het prioriteitsgetal des te 
grater is de prioriteit van een order in de wachtrij voorafgaand aan een capaciteitsbran. 
In bijlage 18 wordt aangegeven welke bewerkingen op afdelingsniveau in beschouwing 
worden genomen. 

Door gebruik te maken van bovenstaande prioriteitsregel kan direct aan het prioriteitsgetal 
worden gezien of een order v66r of achter ligt op haar doorloopschema. Naarmate een order 
verder achter ligt is de kans grater dat een order de inteme leverdatum overschrijdt. Het aantal 
orders, de mate waarin deze orders voor of achter liggen op de betreffende doorloopschema's 
en de reden( en) van de voor- of achterstand bepalen op korte termijn de omvang van de 
personele capaciteit van PA4. 

De bovenstaande leverdatumgerichte prioriteitsregel heeft vooral effect op de spreiding in de 
leveringstermijnafwijking. De spreiding in de leveringstermijnafwijking zal nog verder 
gereduceerd worden door het gebruik van een orderafhankelijke en bezettingsafhankelijke 
leverdatumafgifte regel. 

Indien meerder (sub)orders dezelfde bewerkingsplandatum hebben en daarmee dezelfde 
prioriteit hebben in de wachtrij dan kunnen (sub )orders op een willekeurige manier aan een 
capaciteitsbran worden toegewezen. Dit is echter niet verstandig wanneer bovengenoemde 
orders in de wachtrij voor zeef-capaciteit staan. In dit geval bepaalt de volgorde waarin de 
(sub)orders worden vrijgegeven aan de zeef- en vervolgens aan de homogeniseer/meng
capaciteit, de lengte van de doorlooptijd op deze twee capaciteitsbrannen van het totaal aantal 
suborders (de 'makespan'). Figuur 6 geeft bovengenoemd probleem weer. 

Suborder I 
Suborder 2 

Suborder N 

----.,I Machine 1 

Figuur 6. Het ' makespan' probleem. 

---.. !Machine 21,_ ___ ., 

Het is zaak om op machine 2 zo snel mogelijk te beginnen met werken en zoveel mogelijk 
ononderbroken door te werken. We moeten dus beginnen met een suborder die de kleinste 
bewerkingstijd heeft op machine 1. Tevens moeten we er voor zorgen dat de werkvoorraad 
voor machine 2 zo hoog mogelijk is. De regel van Johnson bewerkstelligt een minimale 
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'makespan' voor het 2-machineprobleem. De regel van Johnson wordt uitgevoerd in drie 
stappen: 

1) Bepaal de verzameling suborders U waarvoor geldt dat Pj ,1< Pj ,2 (U= {j: Pj ,1< Pj,2 }) en de 
verzameling suborders V waarvoor geldt dat Pj, 12 Pj,2 (V= {j : Pj, 12 Pj.2 } ). 

2) Rangschik de suborders van verzameling U in een niet-dalende volgorde van Pj,I en 
rangschik de suborders van V in een niet-stij gende volgorde van pj,2. 

3) De optimale volgorde van de suborders is de geordende verzameling U, gevolgd door de 
geordende verzameling V. 

Waarbij: 

P. • : De bewerkingstiJ.d van suborderJ· op machine i J ,1 

5.6 Organisatie herontwerp 
In deze paragraaf zal kort ingegaan warden op de organisatiestruktuur die het beste past bij 
het ontworpen PBS. Tevens zal warden ingegaan op de plaats van de besturingsfuncties (zoals 
deze in het ontwerp van het productiebesturingssysteem uiteengezet zijn) binnen de gekozen 
organisatiestructuur. 

Omdat all e besturingsfuncties binnen het PBS onder ' Operations' vallen (zie bijlage I), wordt 
in bij I age 19 alleen de gewenste organisatiestruktuur van 'Operations' getoond. U it bij I age 19 
blijkt dat de besturing op fabrieksniveau gezi :::n wordt als een stafafdeling van ' Operations '. 
Het is niet vreemd dat de besturing op fabrieksniveau op dit niveau in de organisatiestruktuur 
wordt geplaatst. De besturing op fabrieksniveau neemt immers beslissingen omtrent het 
vaststellen van capaciteitsniveau 's van verschillende afdelingen, het accepteren van 
klantenorders en het afgeven van leveringstermijnen aan klanten en het vrijgeven van 
werkorders aan afdelingen. De besturing op afdelingsniveau wordt uitgevoerd door (de 
hoofden van) de afzonderlijke productieafdelingen. 

Wanneer de ontworpen organisatiestruktuur (bijlage 19) vergeleken wordt met de huidige 
organisatiestruktuur (bijlagel), valt op dat Bereiding en Verpakking uiteenvalt in PA2, PA3, 
PA4, PAS , PA6 en PA7. De overgang van de huidige naar de gewenste organisatiestruktuur 
kan gerealiseerd warden door bovengenoemde productieafdelingen tijdelijk onder te brengen 
bij Bereiding en Verpakking en de besturing op afdelingsniveau uit te laten voeren door de de 
hoofden van de afzonderlijke productieafdelingen. Wanneer er voldoende kennis omtrent het 
bereiden en verpakken vergaard en gedocumenteerd is, kan de overstap gemaakt warden naar 
de ontworpen organisatiestruktuur. Omdat in de ontworpen organisatiestruktuur de afdelingen 
Bereiding en Verpakking zijn komen te vervallen is het reeel te veronderstellen dat de 
hoofden van beide afdelingen zich tegen deze verandering zullen verzetten. 

5.7 'Performance' meting 
Ieder systeem heeft een doel. De 'performance' van een systeem geeft aan in welke mate het 
bijbehorende doe) gerealiseerd wordt. Prestatie-indicatoren zijn grootheden die tezamen de 
performance van een systeem weergeven. 
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Geschikte prestatie-indicatoren voor een PBS zijn: 
* De overeengekomen en gerealiseerde leveringstem1ijn aan O& V 
Deze prestatie-indicator heeft alleen betrekking op kl antenorders waarin op kl antenorder 
geproduceerde artikelen worden gevraagd . Met name is de leveringstermijnoverschrijding 
interessant. 

* Leveringsbetrouwbaarheid naar O& V toe 
Deze prestatie-indicator heeft betrekking op alle klantenorders. 

* Voorraadkosten 
Het gaat hierbij om de kosten van voorraden die zich binnen de grenzen van het 
productiebesturingssysteem (zie paragraaf 2.4) bevinden. Tot deze voorraden behoren onder 
andere voorraden van inkoopmateriaal, oertinctuur, voorpotenties, onderhanden werk en 
verpakte eindproducten. 

* Omstel- en bestelkosten 
Omstel- resp. bestelkosten zijn kosten die gemaakt worden bij het omstellen naar een andere 
productieserie resp . kosten die gemaakt worden door het plaatsen van een bestelling en die 
onafhankelijk zijn van de productieseriegrootte resp. bestelgrootte. Onder omstelkosten vallen 
niet alleen de kosten verbonden aan het omstellen van machines maar ook administratieve 
kosten waaronder protocolleringskosten (= kosten verbonden aan het genereren van 
bereidings- en of verpakkingsprotocollen). 

* ' Stock out ' kosten 
'Stock out' kosten zijn kosten verbonden aan het niet of slechts gedeeltelijk accepteren van 
een klantenorder. 'Stock out' kosten kunnen bepaald worden door de initiele klantenorders te 
vergelijken met de uiteindelijke klantenorder in het geval dat een klantenorder niet of slechts 
gedeeltelijk kan worden geaccepteerd. Door deze registratie wordt tevens duidelijk welke 
producten in welke mate elkaar kunnen substitueren. Klanten kunnen namelijk naar een (in 
hun ogen) substitueerbaar product vragen wanneer een bepaald product niet leverbaar is. 

Het is beslist niet dubbel op om zowel de leveringsbetrouwbaarheid als de 'stock out' kosten 
te registreren. Het is immers mogelijk <lat bij een bepaalde leveringsbetrouwbaarheid 
verschillende 'stock out' kosten kunnen optreden. Door de 'stock out' kosten als prestatie 
indicator mee te nemen zal steeds een afweging moeten worden gemaakt welke producten 
bes list wel leverbaar moeten zijn en welke producten tijdelijk niet. Omdat 1 op de 1000 
klantenorders waarin standaard producten word en besteld, niet geaccepteerd of wel 
geaccepteerd maar niet conform afspraak uitgeleverd hoeft te worden, wordt bovenstaande 
afweging minder vaak gemaakt dan de voorgaande zin doet vermoeden. 

* Afschrijvingskosten PBS 
De aanschafprijs en de ontwerp kosten van het PBS (incl. het benodigde informatiesysteem), 
de afschrijvingstermijn en -methode bepalen de afschrijvingskosten van het PBS. 

* Onderhoudskosten PBS 
Om een besturingssysteem op een correcte wijze draaiende te houden zal het nodige 
onderhoud moeten plaatsvinden. Dit onderhoud heeft betrekking op het opschonen van 
bestanden zodat niet met verouderde gegevens gewerkt wordt. 
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Door bovengenoemde prestatie-indicatoren te meten, kan bepaald warden of aanpassingen aan 
het PBS ook leiden tot een hogere performance van het PBS . Wanneer het ontworpen PBS 
operationeel is kan tevens vastgesteld warden wat de perfom1ance van bet ontworpen PBS is 
ten opzichte van de performance van het huidige PBS en/of PBS' en van soortgelijke 
bedrijven a ls VSM Geneesmiddelen. 

5.8 Realisatie ontwerp 
Op basis van het (productie)proces dat bestuurd moet warden, de klantenorders en de eisen 
die aan de besturing zijn gesteld, is een PBS ontworpen. Het ontworpen PBS geeft aan welke 
logistieke beslissingen, op welke wijze, op welk niveau en op basis van welke informatie 
genomen moeten warden. De volgende stap op weg naar een succesvolle implementatie van 
het ontworpen PBS, is het ontwerpen van (bestuurlijke) informatiesystemen die 
bovengenoemde beslissingen kunnen ondersteunen . De functionele eisen van een 
informatiesysteem warden bepaald door de ontworpen besturing. De samenhang tussen het 
proces (P), de besturing (B) en bet informatiesysteem (I) is in figuur 7 sterk gestileerd 
weergegeven. Daarbij is afgezien van allerlei interacties tussen P, B en I om de figuur niet 
onnodig te compliceren. 

Figuur 7: Het informatieconcept als functie van Ben P [I] . 

De ontwikkeling van ondersteunende informatiesystemen, de afstemming met fysieke 
distributie en de implementatie van bet PBS valt onder de verantwoording van een nog te 
formeren projectteam, waarin ten minste de volgende functies vertegenwoordigd zijn: 
- Hoofd Operations 
- Hoofd Logistiek 
- Hoofd Productie 
- Hoofd Laboratorium 
- Hoofd Techniscbe Dienst 
- Hoofd Inkoop 
- Hoofd lnformatie Beheer 

Het projectteam wordt ook belast met het geven van gerichte logistieke 
opleidingsprogramma's voor het management, bet projectteam zelf en de medewerkers. 
Onder de term medewerkers vallen ten minste de hoofden van de verschillende 
productieafdelingen. Deze zijn immers belast met de besturing op afdelingsniveau. 
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HOOFDSTUK6 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Inleiding 
In <lit hoofdstuk warden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

6.2 Conclusies 
De stuurvariabelen in het ontworpen PBS zijn in tegenstelling tot het huidige PBS bepaald 
o.g.v. de elementen die het doel van een PBS formuleren (= de leveringsbetrouwbaarheid, de 
standaard leveringstermijn en de kosten die voortvloeien uit het gebruik van het PBS). De 
waarden van de verschillende stuurparameters zijn daarbij niet op empirische maar op 
kwantitatieve gronden bepaald. 

Het ontworpen PBS gaat in tegenstelling tot het huidige PBS niet uit van een oneindige 
productiecapaciteit. Dit geeft het ontworpen PBS een meer praktische waarde dan het huidige 
PBS. 

Het ontworpen PBS geeft in tegenstelling tot het huidige PBS aan op welke wiJze een 
koppeling moet warden gelegd tussen de besturing van de productie van planten en 
oertincturen en de besturing van het bereiden en verpakken van eindproducten. 

Het ontworpen PBS geeft aan welke logistieke beslissingen, op welke wijze, op welk niveau 
in de organisatie en op basis van welke informatie genomen moeten warden. Tevens wordt 
duidelijk ingegaan op de samenhang tussen de verschillende logistieke beslissingen. 

In het ontworpen PBS vindt geen suboptimalisatie plaats omdat de besturing van een 
productieafdeling gebruik maakt van informatie die in de gehele keten van 
productieafdelingen aanwezig is. De besturing van een bereidingsafdeling maakt bijvoorbeeld 
gebruik van informatie omtrent de omstelkosten in een verpakkingsafdeling, keuringskosten 
en de vraag naar en de voorraad van verpakte eindproducten. 

In het ontwerp zijn prestatie indicatoren gedefinieerd waardoor de 'performance' van een PBS 
kan warden gemeten. Hiermee heeft het bedrij f een hulpmiddel in handen waarmee bepaald 
kan warden of aanpassingen van het PBS oak lei den tot een hogere performance van het PBS. 
Wanneer het ontworpen PBS operationeel is kan tevens vastgesteld warden wat de 
performance van het ontworpen PBS is ten opzichte van de performance van het huidige PBS 
en/of PBS'en van soortgelijke bedrijven als YSM Geneesmiddelen. 

6.3 Aanbevelingen 
Voordat overgegaan wordt tot de implementatie van het ontworpen PBS, zal eerst het 
productieproces nog kritisch onder de loep moeten warden genomen. Yaak is het mogelijk de 
besturing te vereenvoudigen door wijzigingen in het productieproces aan te brengen. De 
besturing van de verpakkingsafdeling wordt vereenvoudigd door de omsteltijden op de 
verpakkingsmachines te reduceren. Voordat men wijzigingen in het productieproces doorvoert 
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om de besturingscomplexiteit te reduceren , zal men zich steeds moeten afvragen of de 
reductie in de besturingscomplexiteit de te nemen inspanningen m.b .t. het doorvoeren van 
wijzigingen in het productieproces, rechtvaardigen. 

Vanwege het enorm ruime assortiment (alleen al± 700.000 artikelmogelijkheden in het 
enkelvoudige assortiment) en het feit dat richting het jaar 2000 naar schatting 0,6% resp . 6,3 % 
van het assortiment voor 88,2% resp . 98,8% van de omzet verantwoordelijk is, lijkt het mij 
verstandig te onderzoeken in welke mate de omvang van het assortiment gereduceerd kan 
worden. Het mag duidelijk zijn dat behoorlijk wat kosten bespaard kunnen worden wanneer 
een reductie in de omvang van het assortiment plaatsvindt, voordat het ontworpen PBS 
ge'implementeerd wordt. 

Het ontwikkelen van nieuwe producten moet in strakke banen geleid worden zodat wildgroei 
m.b.t. de omvang van het assortiment, vermeden wordt. Bij het ontwikkelen van complexe 
producten zal zoveel mogelijk gebruik moeten worden gemaakt van standaard enkelvoudige 
middelen. 

De strategische keuze van VSM om een standaard leveringstennijn te hanteren van 24 uur en 
een leveringsbetrouwbaarheid van 99,8% is vreemd wanneer men realiseert dat hiermee 
Albert Heijn als klant wordt misgelopen, terwijl een veel hogere leverprestatie wordt 
nagestreefd dan er door de overige directe afnemers gevraagd wordt. lk denk dat het 
verstandig is om de leveringstermijn en leveringsbetrouwbaarheid te differentieren naar 
veschillende product/markt combinaties. Ook op dit terrein zal nog het nodige onderzoek 
verricht moeten worden. 

Het Laboratorium neemt in het productieproces een prominente plaats in . Op veel plaatsen in 
het productieproces worden namelijk keuringen uitgevoerd waarmee relatief (in vergelijking 
tot bewerkingstijden) lange keuringstijden gemoeid zijn. Het aantal keuringen en de 
bijbehorende keuringstijden verlengen de doorlooptijd van verpakte eindproducten 
aanzienlijk. Een langere doorlooptijd werkt verlammend op de organisatie omdat minder snel 
op veranderingen in de vraag uit de markt kan worden ingespeeld. Door alleen die 
leveranciers te selecteren die kunnen garanderen dat de door hun verkochte producten ook aan 
de door de VSM gestelde kwaliteitseisen voldoen en door productieprocessen zowel technisch 
als statistisch te beheersen, kan de rot van het Laboratorium als keurend orgaan terug 
gedrongen worden en kan de totale doorlooptijd van verpakte eindproducten verkort worden. 

Wanneer minder dan 10 colli actieve grondstoffen worden ingekocht, wordt iedere collo 
ge'identificeerd door het Laboratorium. In de overige gevallen wordt een steekproef ter grootte 
van (✓n)+ 1 genomen voor identificatie en wordt I collo volledig gekeurd. De steekproef
grootte behoort echter te worden bepaald op basis van een vooraf vastgesteld betrouwbaar
heidsinterval (= wijdte van het interval en bijbehorende betrouwbaarheidscoefficient) . 

Het ontworpen PBS maakt gebruik van verscheidene parameters (bv: omstelkosten). Wanneer 
de waarden van parameters niet voor ieder product afzonderlijk maar voor groepen van 
producten worden vastgesteld, zullen de onderhoudskosten van het PBS gereduceerd worden. 
Producten moeten gegroepeerd worden op grond van de te verwachten reductie van de 
onderehoudskosten van het PBS en de additionele besturingskosten die voortvloeien uit 
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afwijkingen tussen de werkelijke waarden van parameters behorend bij een product en de 
waarden van parameters behorend bij een productgroep waarvan bet product dee) uitmaakt. 

Nadat het ontworpen PBS succesvol is ge'imp lementeerd en goed is afgestemd op de fysieke 
distributie heeft VSM een sterke onderhandelingspositie verworven in de keten van plant tot 
klant (consument). VSM kan zich dan gaan richten op het verbeteren van de zgn . 
ketenlogistiek. De ketenlogistiek houdt zich bezig met de afstemming en samenwerking 
tussen de schakels van de keten, waardoor een optimale besturing van de goederenstroom van 
de gehele keten wordt bereikt. 
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BIJLAGE 2: LEVERINGSBETROUWBAARHEID O&V 

De leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O&V (Orderafhandeling) is ni et door VSM 
gemeten. In deze bij I age wordt de leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O& V bepaald op 
basis het percentage orderregels waarbij de klant geen klachten heeft over zaken die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de afdeling O&V. 

Orders die geplaatst worden door andere fabricanten (zgn. loonfabricage), worden buiten 
beschouwing gelaten omdat het gemiddeld aantal regels van een dergelijke order niet gemeten 
is in het bedrijf. Het percentage van alle orders dat geplaatst wordt door andere fabricanten 
bedraagt 5%. 

PC = Het percentage orderregels waarbij de klant geen klachten heeft over zaken die onder 
verantwoordelijkheid vallen van de afdeling O&V 

P = De kans dat een klant geen klacht heeft over een order waarbij de klacht betrekking heeft 
over zaken die onder verantwoordelijkheid vallen van de 
afdeling O& V 

AT = Het percentage orders van type T, met TE { 1,2} 

Type 1 orders zijn orders die geplaatst zijn door de detaillist of door de groothandel en m.b.v. 
crossdocking doorgezonden worden naar de detaillist. 
Een type 1 order bestaat gemiddeld uit 1,5 regel. 

Type 2 orders zijn voorraad aanvulorders van de groothandel. 
Een type 2 order bestaat gemiddeld uit 22 regels. 

Een order bestaat gemiddeld uit 4 regels. 

P = A 1 · (PC / 100 )312 
+ A2 · (PC I 100 )22 

met: 

2 ·Al+ 22 · A2 = 4 en 
2 

Al= 0,84 

A2 = 0,16 

PC= 0,999 

⇒ P = 0,995 

Al+A2=1 

De leveringsbetrouwbaarheid van de afdeling O&V is gelijk aan 99,5%, wanneer de zgn. 
loonfabricage buiten beschouwing wordt gelaten. 
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Opmerkingen: 
- Organische stoffen zijn plantaardige, menselijke en dierlijke stoffen. 
- Voor de bereiding van chemische oertincturen worden voomamelijk mineralen als anorganische stoffen gebruikt. 
- Oertincturen verkregen uit plantaardig materiaal dat in verschillende jaargangen geoogst is, wordt niet met elkaar gemengd om een meer 

uniforme kwaliteit te verkrijgen. 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd Spreiding bew. tijd Omsteltijd 
voorvermalen Voran menger ~ 20 kg 30 min (100 kg) 20 - 40 min (100 kg) 45 - 60 min 

malen & mengen M: Stephan Microcut ~ 3,5 kg 2 uur (10 kg) 2 - 2,5 uur (10 kg) 45 - 60 min 
Stephan 12 liter 0,5 - 3 kg 15 min (1 kg) 10 - 15 min (1 kg) 30 min 
Stephan 40 liter 5 - 20 kg 15 min (20 kg) 15 - 30 min (20 kg) 30 min 
Typhoon menger 50- 1000 kg 60 min (1000 kg) 45 - 90 min (1000 kg) 5 min 

macereren n.v.t. n.v.t. 10 werkdagen (99%) geen n.v.t. 
5 werkdagen ( 1 % ) 

uitpersen H: hand pers 100 ml. n.s. 2 - 3 min 10 min 
M: Hafico klein 5 liter 45 min 30 - 60 min 30min 

Hafico groot 2x 50 liter 90min 60 - 150 min 90 - 120 min 

filtreren H: 0, 1 - 25 liter 1 uur (10 liter) 0,5 - 8 uur (10 liter) 10 min 
M: Gronfapomp klein ~ 25 liter 7 min (50 liter) 5 - IO min (50 liter) 30min 

Gronfapomp groot ~ 25 liter 4 min (100 liter) 3 - 5 min ( 100 liter) 30min 

potentieren (zie 
procesflow 
vloeibare VP 2) 
n.s.:niet significant, n.v.t.:met van toepassmg 

Malen & mengen: 
Een organische grondstof wordt in 90 % van de gevallen gemengd met alcohol. 

Macereren: 
Het maceraat wordt opgeslagen in een glazen pot van 5 liter of een RVS vat van 25 , I 00, 250 of 1000 liter. 



Filtreren: 
Een hoeveelheid oertinctuur van minder dan 25 liter kan ook m.b.v. een Gronfapomp gefiltreerd worden, alleen neemt het percentage oertinctuur 
dat als afval bestempeld wordt sterk toe. 

Nabereiden : 
De wijze van nabereiden hangt af van de grond waarop een oertinctuur is afgekeurd. 

Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden [werkdagen] [werkdagen] wordt 
1 100% 7 3 18% 

2 100% 10 3 14% 
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Opmerkingen: 
- Het mengen met lactose fijnkristal en het verwrijven met lactose fijnpoeder zijn beide equivalent aan het potentieren. 
- In de dagelijkse praktijk warden verwrijvingen met een potentie kleiner dan D4 wel eens gemengd met lactose fijnkristal en geslijmd. Dit is 

echter niet correct volgens het HAB (Homoopatisches Arzneibuch, 1978). Dit gebeurt voomamelijk wanneer een serie grater is dan 3500 gram. 
- De afdeling Rec/Magistraal maakt trituraties t/m 3500 gram per serie. 
- In 5 tot 1 0 % van de gevallen wordt een enkelvoudige trituratie bereid uit een niet in water, alcohol of glycerol oplosbare grondstof. 

Bewerking Mach. / Handm. Capaciteit Gem. bewerk. tijd Spreiding bewerk. tijd Omsteltijd 

zeven M: 180 µm (Russell, Tabletten) n.v.t. 60 min / 6 kg 60 - 180 min / 6 kg 45 min 
355 µm (Russell, Tabletten) 10 min / 60 kg 5 - 20 min / 60 kg 45 min 
180 µm (Fritsch, Rec/Mag) 1 dag (0,05 -1,2 kg) geen 30 min 

H: 180 µm (Rec/Mag) 30 min / 0,4 kg 15 - 45 min / 0,4 kg geen 
355 µm (Rec/Mag) 5 min / 0,2 kg 0,5 - 10 min / 0,2 kg geen 

malen (zie 
mengen) 
homogeniseren 
(zie mengen) 
mengen M: Turbula 0, 125 liter vat 0,027 - 0,067 liter 0,3 - 2 min geen 

Turbula 2 liter vat 0,27 - 1, 1 liter 0,3 - 2 min geen 
Stephan 12 liter 2x: lage vleugel of 1,9 - 5,3 liter 0,3 - 2 min 30 min 

hoge vleugel 5,3 - 9,3 liter 0,3 - 2 min 30 min 
Stephan 40 liter 16 - 24 liter 0,3 - 2 min 30 min 
Lodige 40 - 80 liter 0,3 - 5 min 60 min 

H: max 1,3 liter 2min n.s. 

drogen M: Memmert UL 30 droogkasten 8x max 1500 gr 4,5 uur 2 - 24 uur 2 - 3 min 
Memmert UL 80 droogkasten 2x max 70 kg 18 uur 4 - 24 uur 5 - 30 min 
Droogkast voor stinkende stoffen 1 x max 70 kg 4,5 uur 2 - 24 uur 2 - 3 min 

mengen en drogen M: Bolz 20 - 60 kg 5 uur / 60 kg 3 - 40 uur I 60 kg luur 

verwnJven M: Retsch : kleine 1 x max 50 gr 1 uur n.s. 12 uur 
middelgrote 1 x max 185 gr 1 uur n.s. 12 uur 
grate 9x max 500 gr luur n.s. 12 uur 

H: RVS schaal met stamper max 1,3 liter 



Zeven: 
Er zijn 2 typen zeven met een maaswijdte van 180 en 355 µm. Op de Rec/Mag afdeling zijn circa 30 zeven voorradig die zowel handmatig als op 
de Fritsch zeefmachine gebruikt kunnen warden. Van deze 30 zeven zijn er 20 met een maaswijdte van 355 µm en IO van 185 µm . Gedroogde 
mengsels uit de Bolz zijn sneller gezeefd dan mengsels die uit de droogkast komen. 

Malen: 
Er zijn geen speciale apparaten/machines voor het malen. Het malen geschiedt in mengers. Gedroogde mengels uit de Bolz hoeven niet gemalen 
te warden. 

Homogeniseren: 
Om ontmenging door zeven te niet te doen , wordt er na het zeven gehomogeniseerd. Het homogeniseren geschiedt in mengers. 

Mengen: 
De onderstaande tabel geeft de capaciteiten van verschillende mengers in kilogrammen weer, indien uitgegaan wordt van een gemiddelde 
soortelijke massa van mengsels. 

Menger Capaciteit 
Stephan 12 liter !age vleugel 1,4 - 4 kg 

Stephan 12 liter hoge vleugel 4- 7 kg 

Stephan 40 liter 12 - 18 kg 

Lodige 30 - 60 kg 

Drogen: 
Van de 8 Memmert UL 30 droogkasten wordt er een alleen gebruikt voor het drogen van 'product-contact' delen . Meerdere triturati es worden 
alleen tegelijk gedroogd indien deze samen in een complex product gaan. De droogtijd is o.a. afhankelijk van de laagdikte per droogplaat en het 
percentage alcohol van het mengsel. Hoe hoger het percentage alcohol van het mengsel , hoe korter de droogtijd. 

V erwrij ven: 
Er zijn 9 grote Retsches waarvan er een alleen gebruikt wordt voor het verwrijven van de stinkende stof Hepar sulfuris en een ander alleen voor 
het verwrijven van de grondstof Antimonium. 



Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden [werkdagen) [ werkdagen I wordt 

3 100% 5 3 onbekend 
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Opmerkingen: 
- Bij de bereiding van een D2 resp. D3 zalf wordt voor het mengen een Planeetmenger resp. Ystral menger gebruikt. 
- Grafiet is een niet oplosbare grondstof in alcohol of aquadest. 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd Spreiding bew. tijd Omsteltijd 
zeven M: Fritsch trilzeef (90 µm) 

verwnJven H: Mortier en stamper 

mengen M: Planeetmenger 
Y stral menger 

Keuringstijden: 

keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 
gekeurd moet worden [werkdagen) [werkdagen) wordt 

4 100% 3 2* 

5 100% 3 2* 
.. . . 

*) Keuringen kunnen in de dagehJkse prakt1Jk ook bmnen 2 uur geschieden 
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Opmerkingen: 
- Globuli zijn poreuze saccharose bolletjes (suikerkorrels). 
- Globuli komen in D, C, Ken LM potenties voor. Een LM potentie staat voor een verdunning van I :50.000. 
- LMl t/m LM30 zijn standaard LM potenties. 
- Globuli zijn er in grootte van nr. 1, 4 en 6, zie onderstaande tabel. Glob nr.1 wordt alleen als voorpotentie (halffabricaat) gebruikt. 
- Vanuit een C3 trituratie kan een LMl diluut verkregen worden. 

Globuli Gewicht Potentie Verpakkingsgrootte 
nr. 
1 350 - 470 stuks/gram LM n.v.t. (halffabricaat) 

4 70 - 90 stuks/gram D,C,KenLM 1,5 en 10 gram 

6 22 - 28 stuks/gram C,Ken LM 4 gram 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd Spreiding bew. tijd Omsteltijd 
potentieren 
(zie procesflow 
vloeibare VP 2) 

drogen M: Rollerbaan (10 - 30 gram I beker) 0,5 uur (beker) 11.S. geen 
(23 bekers of (100 - 800 gram I keine bol) 1 uur (kleine bol) n.s. 
glazen bollen) (1000 -5250 gram I grote bol) 2 uur (grote bol) n.s. 

n.s.: niet significant 

Drogen: 
Globuli worden in bekers of glazen bollen gedroogd. 
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Een schudmedium kan bestaan uit: 
- Verdunde alcohol (86,62,43,15 en 13% alcohol) 
- Aquadest 
- Suikerstroop 
- Glycerol 

Opmerkingen: 
- Op de afdeling Liquida warden vrijwel alleen D-potenties bereid. 
- Bij de bereiding van diluten is afvalspiritus een bijproduct. Onder afvalspiritus vallen alle onbruikbare diluten die alcohol 

bevatten. 
- Indien een diluut met een D resp. C potentie wordt bereid uit een trituratie, heeft het diluut een 2 stappen resp. 1 stap hogere potenti e dan de 

tri turati e. 
- Een diluut met een potentie lager dan D8 mag niet verder gepotentieerd warden indien het diluut uit een trituratie is verkregen. 
- LLP = Laagst Leverbare Potentie 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd 
potentieren M: Klinkhamer 2x (½,1,2,5,10 liter) vulgraad : 75% 2 min / pot. stap 

Robucon (½ , 1 en 2 liter fles) vulgraad: 75% 1 min / pot. stap 
Quinn 2x (5 gram) vulgraad : 75% 6,3 sec I pot. stap 
Heidolph Reax 3x (25,50,100 ml) vulgraad: 75 % 0,5 min / pot. stap 

n.s. :niet significant 

Potentieren: 
Er zijn 2 methoden voor het potentieren van diluten, de een en meerglas methode. 
De een-glas methode kent de volgende potenties: 
K potentie : verdunning 1: 100 
MK potentie : verdunning 1.000 x 1: 100 
50 MK potentie : verdunning 50.000 x 1: 100 
CMK potentie : verdunning 100.000 x 1: 100 

Spreiding hew. tijd Omsteltijd 
geen 5 min 
geen geen 
geen 5 min 
n.s . geen 



De Quinn machine maakt gebruik van de eenglas methode. De volgende K potenties zijn standaard: 
6K, 12K, 30 K, 200K, MK, I0MK, 50 MK, CMK. 

De meerglas methode kent de volgende potenties: 
D potenties : verdunning 1: 10 
C potentie : verdunning 1: 100 
LM potentie : verdunning 1 :50.000 (zie procesflow vloeibare VP 1) 

De volgende D potenties zijn standaard: 
DI t/m D30, D60, D100, D200, D400, D500 en DI000 

De volgende C potenties zijn standaard: 
C 1 t/m C30, C60, CI 00, C200 

Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden [werkdagen) [werkdagenl wordt 
6 100% 5 3 7% 
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Hulpstoffen: 
Avicel (cellulose) 
Amylum (zetmeel) 
Magnesiumstearaat 
Talk 

Opmerkingen: 

: vu!- en bindmiddel. 
: glijmiddel, hierdoor stroomt de trituratie beter in de matrijs. 
: smeermiddel, hierdoor komen de tabletten eenvoudiger uit de matrijs . 
: glijmiddel 

- Op de afdeling Rec/magistraal worden geen complexe trituraties bereid. 
- Yan alle hulpstoffen wordt alleen Magnesiurnstearaat te allen tijde toegevoegd tijdens het mengen van trituraties c.q. granules en hulpstoffen . 
- Magnesiumstearaat wordt altijd als laatste toegevoegd tijdens het mengen van trituraties c.q . granules en hulpstoffen. 
- Talk wordt niet gebruikt als hulpstof bij de bereiding van enkelvoudige tabletten. 

Tabletten zijn er in de volgende verschijnigsvormen: 

6mm 100, 103, 108 mg 
9mm 250 mg 
9 mm met breukstrip 250mg 
9 mm met logo 250 mg 
De standaard tabletten (qua gewicht) zijn vet gedrukt. 



Bewerking Mach. / Handm. Capaciteit Gem. bewerk. tijd Spreiding bewerk. tijd Omsteltijd 
zeven M: 180 µm (Russell , Tabletten) n.v.t. 60 min / 6 kg 60 - 180 min / 6 kg 45 min 

355 µm (Russell, Tabletten) 10 min / 60 kg 5 - 20 min I 60 kg 45 min 
180 µm (Fritsch, Rec/Mag) 1 dag (0,05 -1,2 kg) geen 30 min 

H: 180 µm (Rec/Mag) 30 min / 0,4 kg 15 - 45 min / 0,4 kg geen 
355 µm (Rec/Mag) 5 min / 0,2 kg 0,5 - 10 min / 0,2 kg geen 

homogeniseren 
(zie mengen) 
mengen M: Turbula 0,125 liter vat 0,027 - 0,067 liter 0,3 - 2 min geen 

Turbula 2 liter vat 0,27 - 1, 1 liter 0,3 - 2 min geen 
Stephan 12 liter 2x: !age vleugel of 1,9 - 5,3 liter 0,3 - 2 min 30 min 

hoge vleugel 5,3 - 9,3 liter 0,3 - 2 min 30 min 
Stephan 40 liter 16 - 24 liter 0,3 - 2 min 30 min 
Lodige 40 - 80 liter 0,3 - 5 min 60 min 

H: max 1,3 liter 2min n.s . 
drogen M : Memmert UL 30 droogkasten 8x max 1500 gr 4,5 uur 2 - 24 uur 2 - 3 min 

Memmert UL 80 droogkasten 2x max 70 kg 18 uur 4 - 24 uur 5 - 30 min 
Droogkast voor stinkende stoffen 1 x max 70 kg 4,5 uur 2 - 24 uur 2 - 3 min 

mengen en drogen M : Bolz 20 - 60 kg 5 uur I 60 kg 3 - 40 uur I 60 kg I uur 

tabletteren schoonm. 
M: Pl 2x max 540 tabl./min 264 - 540 tabl./min 5 - 10 min 

P2 Ix max 720 tabl./min 360 - 720 tabl./min 15 min 
Pl000 2x max 2475 tabl./min 1320 - 1650 tabl./min 45 min 

n.s.: niet significant, n.v.t.:met van toepassmg 

Zeven : 
Er zijn 2 typen zeven met een maaswijdte van 180 en 355 µm. Op de Rec/Mag afdeling zijn circa 30 zeven voorradig die zowel handmatig als op 
de Fritsch zeefmachine gebruikt kunnen worden. Yan deze 30 zeven zijn er 20 met een maaswijdte van 355 ~tm en 10 van 185 ~un. Gedroogde 
mengsels uit de Bolz zijn sneller gezeefd dan mengsels die uit de droogkast komen. Op de tabletafdeling wordt I 0% van de series gezeefd op de 
Russell met een 180µm zeef. 

ombom 
6 uur 
6 uur 
4-Suu 



Homogeniseren: 
Om ontmenging door zeven te niet te doen, wordt er na het zeven gehomogeniseerd. Het homogeniseren geschiedt in mengers. 
Mengen: 
De onderstaande tabel geeft de capaciteiten van verschillende mengers in kilogrammen weer, indien uitgegaan wordt van een gemiddelde 
soortelijke massa van mengsels. 

Menger Capaciteit 
Stephan 12 liter )age vleugel 1,4 - 4 kg 
Stephan 12 liter hoge vleugel 4- 7 kg 

Stephan 40 liter 12 - 18 kg 

Lodige 30 - 60 kg 

Drogen: 
Van de 8 Memmert UL 30 droogkasten wordt er een alleen gebruikt voor het drogen van 'product-contact' delen. Meerdere trituraties warden 
alleen tegelijk gedroogd indien deze samen in een complex product gaan. Geslijrnde trituraties zijn sneller gedroogd dan aangegeven in 
bovenstaande tabel. 

Tabletteren : 
In onderstaande tabel staan enkele machine gegevens van het tabletteren. 

Tabletteer- Aantal Maximaal toerental Operationeel toerental Aantal 
machine [ toeren/min I [ toeren/min I stempels 
Pl 2 45 22 - 45 12 
P2 1 30 15 - 30 24 

Pl000 2 75 40- 50 33 

De tabletteerrnachine wordt 3 tot 4 rnaal per week schoongemaakt. Hieronder staan de schoonrnaaktijden per tabletteemiachine. 



Tabletteermachine Schoonmaaktijden 
Pl 20min 

P2 30 min 

PI000 90 - 180 min 

Normaliter worden op de 2 Pl machines en de P2 machine, 6mm tabletten geslagen. Tevens geldt normaal gesproken dat op de ene Pl 000 
machine 6 mm terwijl op de andere PI000 9mm tabletten worden geslagen. Voor alle tabletteermachines geldt dat zowel 6 als 9 mm tabletten 
kunnen worden geslagen. Wanneer tijdens het tabletteren naar een andere type tablet wordt overgegaan moet de tabletteermachine worden 
omgebouwd. Het ombouwen bestaat o.a. uit het verwisselen van stempels. De benodigde ombouwtijden staan hieronder weergegeven. 

Tabletteermachine Seriegrootte [kg] Ombouwtijden 
Pl 0,2 - 3 6 uur 

P2 6 - 18 6 uur 

PI000 60 4 - 5 uur 

De Pl en de P2 worden vrijwel nooit omgebouwd. De PI000 waar 6 mm. tabletten op worden geslagen, wordt eens in de 6 maanden omgebouwd 
naar een 9 mm. tablet. De PI000 waar 9 mm. tabletten op worden geslagen, wordt eens in de 3 maanden omgebouwd naar een 9 mm . tablet met 
een loge of breukstrip. 

Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden [werkdagen] [werkdagen] wordt 
7 100% 5 3 4% 



Procesflow Bereiden Zalf 

lvoorverwarment-1 ---.i~lmengen I 

neel l 
vette stoffen samenvoe en i----_......_ men en homo emseren koelen 
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Opmerkingen: 
- Zalven worden in hoeveelheden van 210 kg gemaakt (m.u.v. zalven die bereid worden op de afdeling Kleinserie) . 
- Op de afdeling Kleinserie worden zalven bereid m.b.v. de Hobart machine. Dit bereidingsproces neemt ongeveer 2 uur in beslag. 
- Zalven die bereid zijn op de afdeling Kleinserie hebben een standtijd van 24 uur waama ze visueel gekeurd worden. 
- Vette stoffen bestaan uit vaste (Adeps Janae en Eucerine) en vloeibare vetten (Parrafine). 
- Voor het transporteren van in- en uitgangsmaterialen (bv. vetten en aquadest) worden vrijwel altijd pompen gebruikt. 
- Indien blijkt dat een mengsel van vette stoffen niet te verpompen is, dan wordt dit mengsel voorverwarrnd. 

Bewerking Mach./ Handm. Capaciteit Gem. bewerk. tijd Spreiding bewerk. tijd Omsteltijd 
voorverwarrnen M: Terlet smeltketel max. 210 kg. 75 min. (145 kg) 1 - 1.5 uur (145 kg) 0,5 uur 

45 min (60 kg) 40 - 50 min (60 kg) 

verwarmen .. koelen M: Unimix (*) max. 240 kg. 3,5 uur (210 kg) 3,5 - 4 uur (210 kg) 1,5 uur 

in- en uitpompen M: Gronfa pomp 3x 10 min (100 kg) n.v.t. n.s. 10 min 
(aquadest) 
Kecol pomp 160 10 min (30 kg) n.v.t. n.s. 3 uur 

n.s.:niet significant, n.v.t.:niet van toepassmg 

(*): Er zijn 2 Unimix apparaten. Met de Unimix 10347 kunnen geleien, cremes en emulsies bereid worden, maar geen zalven. Met de Unimix 
10357 kunnen alle halfvaste producten bereid worden. 

Keuringstijden: 

keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 
gekeurd moet worden [ werkdagen] [ werkdagen] wordt 

8 100% 3 2 ? 



Procesflow Bereiden Gelei 
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Opmerkingen: 
- Onder een diluut wordt een tinctuur of vloeibare voorpotentie verstaan. 
- Geleien worden altijd in hoeveelheden van 240 kg gemaakt. 
- Het basismengsel bestaat uit Aquaham, Natri Edetas en Triaethanolaminum 
- Wanneer aquadest i.p.v . aquaham gebruikt wordt als ingangsmateriaal, dan moet er ook een conserveermiddel worden toegevoegd. 
- Alleen bij de bereiding van geleien wordt in bepaalde gevallen verdunde alcohol toegevoegd. 

Bewerking Mach. / Handm. Capaciteit Gem. bewerk. tijd Spreiding bewerk. tijd Omsteltijd 
mengen M: Y stral menger 50 - 250 liter 20 min. (250 liter) 15 - 30 min. (250 liter) 10 min. 
mengen .. homogeniseren M: Unimix 2x max. 240 kg 25 min (240 kg) 20 - 30 min (240 kg) 1,5 uur 

in- en uitpompen M: Gronfa pomp 3x 10 min (100 kg) n.v.t. n.s. 10 min 
(aquadest en aquaham) 
Kecol pomp 160 10 min (30 kg) n.v. t. n.s. 3 uur 

n.s .:niet significant, n.v.t. :rnet van toepassmg 

Keuringstijden : 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden I werkdagen] lwerkdagen] wordt 

9 100% 4 3 ? 



Procesflow Bereiden Creme en Emulsie 
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Opmerkingen: 
- Cremes worden altijd in hoeveelheden van 210 kg gemaakt. 
- Emulsies worden altijd in hoeveelheden van 250 kg gemaakt. 
- Bij bepaalde emulsie bereidingen moet een poeder eerst oplossen in een diluut. Dit oplossen geschiedt m.b.v. een Ystral menger. 

Bewerking Mach. / Handm. Capaciteit Gem. bewerk. tijd Spreiding bewerk. tijd Omsteltijd 

mengen M: Y stral menger 50 - 250 liter 10 min. (50 liter) 5 - 15 min. (50 liter) 10 min. 

mengen .. koelen M: Unimix 2x max. 250 kg. 2 uur (210/250 kg) 2 - 2,5 uur (210/250 kg) 1,5 uur 

in- en uitpompen M: Gronfa pomp 3x 10 min (100 kg) n.v.t. n.s . 10 min 
(aquadest) 
Keco1 pomp 160 10 min (30 kg) n.v.t. n.s. 3uur 

n.s.:niet significant, n.v.t.:niet van toepassing 

Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat af gekeu rd 

gekeurd moet worden [werkdagen] [werkdagen] wordt 
10 100% creme: 10 (i .g.v. microb.) creme: 7 (i.g.v. microb.) ? 

5 3 
emu1sie: 3 emulsie: 2 ? 

microb.:microbio1og1sche keunng 



Procesflow Bereiden Globulus 

suiker 
korrel 

diluut 
(enkelv. of 
complex) 
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Opmerkingen: 
- Globuli zijn poreuze saccharose bolletjes (suikerkorrels). 
- Globuli komen in D, C, Ken LM potenties voor. 
- Een LM potentie staat voor een verdunning van 1 :50.000. LMl t/m LM30 zijn standaard LM potenties. 
- Globuli zijn er in grootte van nr. 1, 4 en 6, zie onderstaande tabel. Glob nr. l wordt alleen als voorpotentie (halffabricaat) gebruikt. 

Globuli Gewicht Potentie Verpakkingsgrootte 
nr. 
1 350 - 4 70 stuks/gram LM n.v.t. (halffabricaat) 

4 70 - 90 stuks/gram D,C,K en LM 1,5 en 10 gram 

6 22 - 28 stuks/gram C,Ken LM 4 gram 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. Spreiding Omsteltijd 
bewerkingstijd bew. tijd 

potentieren 
(zie procesflow 
Liquida/Diluut) 
drogen M: Rollerbaan (10 - 30 gram / beker) 0,5 uur (beker) 11 .S. geen 

(23 bekers of (100- 800 gram I keine bol) 1 uur (kleine bol) 11.S. 

glazen bollen) ( 1000 -5250 gram / grote bol) 2 uur (grote bol) n.s. 
n.s.:niet significant 

Drogen: 
Globuli worden in bekers of glazen bollen gedroogd. 



Procesflow Bereiden Dilutie 
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Opmerkingen: 
- De afdeling Magistraal en de afdeling Liquida maken zowel enkelvoudige als complexe diluten. 
- De afdeling Magistraal produceert voomamelijk enkelvoudige diluten. 
- De afdeling Liquida produceert in IO tot 20 % van de gevallen enkelvoudige producten. 
- De afdeling Kleinserie productie bereidt complexe producten van IO tot 75 kg en enkelvoudige van 0,6 tot 30 kg. 
- De afdeling Magistraal bereidt zowel complexe als enkelvoudige producten kleiner dan I 00 ml. Voor YSM Belgie wordt echter we) eens 

een productieserie gemaakt kleiner dan of gelijk aan IO liter. 
- Ongeveer 98% van de complexe producten (bereid op de afdeling Liquida) heeft een standtijd van 7 dagen. 
- Alleen bij enkelvoudige middelen staat achter de naam van het middel een letter gevolgd door een getal. De letter geeft aan op we Ike wijze en 

met welke verdunning er gepotentieerd is. Het getal geeft aan hoe vaak er gepotentieerd is. 
- Circa 80% van de diluten die bereid zijn op de afdeling Liquida, warden gefiltreerd. 
- Yan alle diluten die gefiltreerd warden op de afdeling Liquida, moet circa 95% altijd binnen 5 werkdagen na het filtreren , afgevuld warden. 

Yoor de overige 5% moet dit binnen 48 uur geschieden. 
- Het filtreren gebeurt handmatig voor series kleiner dan IO kg. 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd Spreiding bew. tijd Omsteltijd 
mengen M: Ultra Turrax <l0 liter 5 min n.s. 5 min 

Typhoon, klein 10 - 250 liter 5 min 5 - 30 min 5 min 
Typhoon, vat menger 500 - I 000 liter 60min 30 - 120 min 10 min 
Magneetroerder < 2 liter 30min 2 - 30 min geen 
Byweco < 25 liter 10 min 10 - 60 min 2 min 

H: m.b.v. Erlemeijer < 2,5 liter IO sec n.s . geen 

filtreren M: m.b.v. pomp(> 20 liter) n.v.t. 2 uur (I 000 liter) 1,5 - 3 uur ( I 000 liter) 15 min 
H: (Liquida: <20 liter) n.v.t. I uur ( 10 liter) 0,5 - 1,5 uur ( 10 liter) geen 

(Kleinserie: <25 liter) n.v.t. 4 uur (25 liter) 2 - 8 uur (25 liter) geen 
(Mag: <4 liter) n.v.t. 15 min (1 liter) 15 - 60 min ( 1 liter) geen 

n.s.:niet significant, n.v.t. :met van toepassmg 

Filtreren: 
Op de afdeling Liquida gebeurt het filtreren in 80 % van de gevallen machinaal (m.b.v. pomp) , in de overige 20 % handmatig. 



Keuringstijden: 
keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 

gekeurd moet worden [werkdagenl [werkdagen] wordt 
11 100% 5 3 5% 
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Opmerkingen: 
- Aquadest is slechts 24 uur houdbaar. 

Bewerking Machinaal/Handmatig Capaciteit Gem. bewerkingstijd Spreiding hew. tijd Omsteltijd 
ontharden en destilleren M 75 liter/uur n.v.t. n.v.t. n.v. t. 

mengen M n.v.t. 20 min (900 kg) geen geen 
(alcohol en aquadest) 
n.v .t. :niet van toepassing 

Ontharden en destilleren: 
Het opstarten van de machine voor de bereiding van aquadest duurt 1,5 uur. 

Keuringstijden: 

keuring % producttypen dat keuringstijd (normaal) keuringstijd (spoed) % dat afgekeurd 
gekeurd moet worden (werkdagen] (werkdagen) wordt 

12 n.v .t. n.v.t. n.v.t. ? 
13 n.v.t. 10 5 ? 

14 100% 5 3 ? 
.. . . .. 

Keuring 12 vindt steekproefsgewJJS plaats. Er wordt wekehJks en maandehJks een steekproef genomen. Aquadest wordt ongekeurd vrij gegeven 
voor productie. 



BIJLAGE 4: VERP AKKEN 

In deze bijlage wordt verrneld welke verpakkingsmachines in welke productieruimtes staan. 
Van elke machine wordt de functie, de maximale output in stuks per minuut, de ombouw- en 
schoonmaaktijd in manuren gegeven. Wanneeer er overgestapt wordt op een andere 
productieserie, moeten de verpakkingsmachines omgebouwd of schoongemaakt warden. Het 
ombouwen van een machine gebeurt in de regel door de technische dienst en het 
schoonmaken door het productiepersoneel. Voor iedere machine geldt de beperking dat niet 
meer dan een persoon tegelijk bezig kan zijn met het ombouwen van een machine. 
Tevens is in deze bijlage het gemiddelde en de standaarddeviatie van storingstijden en 
tijdsduren tussen storingen per verpakkingslijn gegeven. 

Productieruimte: 46 

LIJN 1: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuur] 
Otto Hansel Blisteren 120 strips/min. 1,5 30min 
Bosch Cartonetta Kartonneren 70 dozen/min. 4 n.v.t. 
Sallas Sealen 102 dozen/min. 2 n.v.t. 

Op lijn 1 warden tabletten en dagrees geblisterd, gekartonneerd en geseald. Er zijn twee 
verschillende type dagrees in twee verschillende doordrukstrippen. In totaal zijn er 3 
verschillende doordrukstrippen. Een strip bevat 10 tabletten of dragees. In een doos gaan 
1,2,3,4,5,8 of 10 strippen met tabletten of 2,4,5,8 of 10 strippen met dragees. De dozen waar 8 
of 10 strippen ingaan, warden handmatig verpakt. Dozen met 5 strips warden veruit het meest 
besteld. In een gesealde verpakking zitten 6 dozen. 

Aanloopverliezen 
Nadat lijn 1 is omgebouwd zijn gemiddeld genomen de eerste 10 dozen uitval. Tijdens het 
ombouwen zijn 50 dozen uitval. 

LOSSE MACHINE: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuur] 
TB4 Afvullen 15 flessen/min. n.v.t. 30min 

Op de TB4 machine warden tabletten in flessen van 25 ml. (25 gram tabletten) afgevuld . In 
een 25 ml. fles gaan 250 tabletten van 6 mm of 100 tabletten van 9 mm. 

Aanloopverliezen 
Aanloopverliezen zijn niet substantieel (minder dan 10 flessen). 



Productieruimte: 51 

In productieruimte 51 worden op twee verschillende verpakkingslijnen diluten, tabletten en 
emulsies in flessen verpakt. In onderstaande tabel wordt weergegeven op welke lijn , welke 
dispenseervorm en flesgrootte verpakt wordt. 

Lijn Lijn 2 Lijn 3 
Flesgrootte [ml.I 25 50 100 200 500 
Diluten X X X X X 
Tabletten X 
Emulsies X 

Tabletten in flessen van 25 ml. worden op lijn 2 alleen geetiketteerd en gekartonneerd. Het 
uitvullen gebeurt op de machines TB4 of TB7 die in productieruimte 46 resp. 151 B geplaatst 
ZlJn. 

LIJN 2: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuur) 
Bausch en Strobel UDF Afvullen l 00 flessen/min. 0,25 30 min. 
DIS Druppelaar plaatsen 50 flessen/min 0,25 n.v.t. 
Bausch en Strobel RVS Doppen plaatsen 110 flessen/min. 3 n.v.t. 
A very SMF 6000 Etiketteren 130 flessen/min. 0,5 (p.p.) n.v. t. 
Bosch contina Kartonneren 120 flessen/min. 4 n.v.t. 
Sollas Sealen 102 dozen/min. 2 n.v.t. 
p.p.:Het omstellen gebeurt door het productiepersoneel. 

Op lijn 2 worden flessen van 25 en 50 ml. afgevuld, geetiketteerd, gekartonneerd en geseald. 
In een gesealde verpakking zitten 6 dozen. 

LIJN 3: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuurj 
B&S KSF 1020 Afvullen 40 flessen/min. 4 (I 00 ml. fles :kunststofttglas) 30min. 
Avery SD151 Etiketteren 60 flessen/min. 0,25 (p.p.) n.v.t. 
CAM Kartonneren 60 flessen/min. 1 (100 ml. fles :kunststofttglas) n.v.t. 

3 (100 ml.tt200 ml.) 
p.p.:Het omstellen gebeurt door het product1epersoneel. 

Op lijn 3 worden flessen van 100 ml. afgevuld, geetiketteerd en gekartonneerd. Flessen van 
200 ml. worden alleen geetiketteerd en gekartonneerd. Flessen van 100 en 200 ml. zijn van 
glas of van kunststof. Het afvullen gebeurt handmatig. Flessen van 500 ml. worden handmatig 
afgevuld, geetiketteerd en gekartonneerd. 

Aanloopverliezen (lijn 2 en 3): 
Verliezen a.g.v. aanloopproblemen na het ombouwen van lijn 2 of 3 komen alleen bij het 
verpakken van diluten voor. De aanloopverliezen liggen gemiddeld tussen de O en 30 flessen. 



Productieruimte: 59 

LIJN 4 & 5: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuurl [manuur] 
Comadis tube-uitvuller Afvullen 55 I 40 (150 g. tube) 3 2 

tubes/min. 
Marchesini Bal 00 Kartonneren l 00 tubes/min. 3 n.v .t. 
Garvens Kontroleren l 00 dozen/min. 0,25 (p .p.) 11.V.t. 

Sallas Sealen 102 dozen/min. 2 n.v.t. 
p.p.:Het omstellen gebeurt door het productiepersoneel. 

Lijn 4 en 5 zijn twee identieke lijnen waarop zalven, geleien en cremes in tubes van 30, 80 en 
150 gram warden uitgevuld, gekartonneerd en geseald. Er kunnen per minuut maximaal 40 
tubes van 150 gram afgevuld word en op lijn 4 of 5. Tubes van 100 en 400 gram word en 
handmatig afgevuld, geetiketteerd en gekartonneerd. Op lijn 4 resp . 5 warden voomamelijk 80 
en 150 resp. 30 gram tubes verpakt. 

Het omstellen a.g.v. het overstappen naar een andere serie binnen hetzelfde producttype en 
dezelfde tubegrootte (codes wisselen), bedraagt 20 tot 30 minuten. 

Aanloopverliezen 
Na het ombouwen van lijn 4 of 5 zijn gemiddeld genomen de eerste 50 tot 100 tubes uitval. 
Tijdens het ombouwen zijn 100 tubes uitval. 

Productieruimte: 145 

LOSSE MACHINE: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuur] 
IWKA Kartonneren 40 flessen/min. 4 10 min 

Op de IWKA machine warden diluten in flessen van 10, 25, 50 en 100 ml.gekartonneerd. 

Aanloopverliezen 
Na het ombouwen van de machine zijn gemiddeld genomen de eerste 10 flessen uitval. 

Productieruimte: 151 

LIJN 6: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[ stuks/min.] [manuur] 
Bausch en Strobel UFVK Afvullen 38 flessen/min. 1 30 min. 

Avery ALX Etiketteren 60 flessen/min. n.v.t. n.v.t. 



Op lijn 6 worden diluten in flessen van 25 ml. afgevuld en geetiketteerd. Lijn 6 moet 
omgebouwd worden wanneer er een ander type dop op de fles geplaatst moet worden (YSM 
dop tt Altena dop ). 

Aan loopverliezen 
Na het ombouwen van een lijn zijn maximaal de eerste 10 flessen uitval. 

Productieruimte: 151A 

LOSSE MACHINE: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[ stuks/min.] [manuur] 
Avery Dosis Etiketteren 40 n.v.t. 15 min. 

Op deze machine worden globuli in flessen van 10 gram geetiketteerd. Het afvullen gebeurt 
handmatig. Globuli in buisj es van 1,5 gram word en handmatig afgevuld en geetiketteerd. 
Flessen bevatten globuli met grootte nr. 4 en nr. 6. 
Grootte nr. 4: 70 - 90 korrels wegen 1 gram. 
Grootte nr. 6: 22 - 28 korrels wegen 1 gram. 

Aan loopverliezen 
Na het ombouwen van de machine zijn maximaal de eerste 10 flessen uitval. 

Productieruimte: 151B 

LIJN 7: 
Machine Functie Max. output Ombouwtijd Schoonmaaktijd 

[stuks/min.] [manuur] 
King TB7 Afvullen 18 2 (p.p) 30 min. 
1sec 150 Doppen plaatsen 60 1 (p.p) n.v.t. 
Avery ALX Etiketteren 60 0,25 (p.p) n.v.t. 
p.p .:Het omstellen gebeurt door het productiepersoneel. 

Op lijn 7 worden 6 en 9 mm. tabletten in flessen van 15 en 25 gram afgevuld en geetiketteerd. 

Series kleiner dan 1200 flessen worden handmatig afgevuld en geetiketteerd . Het merendeel 
van de series bestaat uit 60 kg. tabletten. Het gaat dan om 4000 flessen van 15 g. of 2400 
flessen van 25 g. Het aantal 6 of 9 mm. tabletten per flesgrootte wordt in onderstaande tabel 
weergegeven. 

Aantal tabletten per flesgrootte. 
6 mm. tablet 9 mm. tablet 

15 g. fles 150 60 
25 g. fles 250 100 
Het is vrij zeldzaam dat 9 mm. tabletten in een 15 g. fles uitgevuld worden. 



Aanloopverliezen 
Nadat lijn 7 is omgebouwd zijn gemiddeld genomen de eerste 10 flessen uitval. 

In onderstaande tabel is voor verpakkingslijn 1 t/m 5 het gemiddelde en de standaard dev iati e 
van storingstijden en tijdsduren tussen storingen gegeven. De gegevens zijn verzameld uit de 
periode 03-01- '97 t/m 28-04- '97. 

Tabel 1 

Storingstijd Tijdsduur tussen storingen 
Lijn Aantal Gemiddelde Standaarddeviatie Aantal Gemiddelde Standaarddev iati e 

waamemmgen waamemmgen 

1 47 39 min. 48 min . 46 870 min. 731 min . 

2 40 39 min. 52 min. 39 1006 min. 1599 min. 

3 16 32 min. 25 min. 17 1076 min. 1135min. 

4 25 53 min . 55 min. 25 590 min . 600 min . 

5 18 39 min . 31 min . 17 1038 min. 1296 min. 

Yan de TB4 verpakkingsmachine zijn geen storingen gevonden in het logboek. 

Op lijn 4 warden halfvaste producten in tubes van 80 en 150 gram afgevuld, terwijl op lijn 5 
alleen tubes van 30 gram afgevuld warden. Omdat normaliter alleen op lijn 4 wordt 
omgebouwd, wordt verwacht dat storingen op deze lijn meer frequent plaatsvinden dan op lijn 
5. Hoewel lijn 4 en 5 twee identieke verpakkingslijnen zijn, zijn ze om bovenstaande reden 
toch apart opgenomen in tabel I. In Bij lage 5 is bepaald of het verschil in de gemiddelde 
tijdsduur tussen storingen van lijn 4 en 5 significant is. 



BIJLAGE 5: HYPOTHESE TOETSING 

In deze bijlage wordt bepaald of het verschil in de gemiddelde tijdsduur tussen storingen van 
verpakkingslijn 4 en 5 significant is. 

GTS(l) = Gemiddelde tijdsduur tussen storingen van lijn I 

Het gemiddelde van een steekproef, waarbij de steekproef een grootte heeft van 30 of meer 

waarnemingen, heeft een norrnale verdeling (centrale limiet stelling). 

Omdat GTS(4) en GTS(5) gebaseerd zijn op 25 resp. 17 waarnemingen, mag aangenomen worden 

dat GTS(l) een bij benadering norrnale verdeling volgt met gemiddelde u1 en standaard deviatie cr 1 • 

Op grond van onderstaande F - test wordt bepaald of cr 4 
2 en cr 5 

2 
significant van elkaar verschillen. 

2 J 

CJ4 CJ 4-
H o:-2 = 1 ' H a: - 2 * l 

CJ 5 CJ 5 

. , . , , VAR(x,) 
De zmvere schatter van cr, - 1s s1 - met s1 - = ---

11 I 

2 

F = 5 5 

2 
= 6,86 > F2~

6 (a / 2) ~ 2,44 met a = 0,05 
S4 

Met een betrouwbaarheid van 95% is cr 4 
2 ongelijk aan cr 5 

2
• 

Met behulp van onderstaande test wordt bepaald of op lijn 4 frequenter storingen plaatsvinden dan op I 

Ho: U5 - U4 = 0 ' Ha: U5 - U4 > 0 
-

De zuivere schatter van u1 is x, 
- -

E(GTS(5)- GTS(4)) = E(GTS(5))- E(GTS(4)) = x s - X4 

VAR(GTS(5)- GTS(4)) = VAR(GTS(5)) + VAR(GTS(4))-2 · COV(GTS(5),GTS(4)) 

Indien GTS(5) onderling onafhankelijk is van GTS(4) ⇒ COV(GTS(5),GTS(4)) = 0 

⇒ VAR(GTS(5)-GTS(4)) = VAR(GTS(5))+VAR(GTS(4)) = VAR(x 5 ) + VAR(x 4 ) 

- -
(xs - x4 )-0 

t = ----;======== = 1,33 < t v=20 (a) = 1,725 met a= 0,05 
VAR(x5 ) VAR(x 4 ) 
---+---

115 114 

Conclusie: 

11 5 114 

Met een betrouwbaarheid van 95% kan geconcludeerd worden dat lijn 4 niet frequenter stoort dan lijn 

Aannamen : 

* De populaties waaruit de 2 steekproeven zijn getrokken hebben bij benadering een norniale verdelini 

* De random genomen steekproeven z ijn op een onafhankelijke manier getrokken uit de 2 populaties. 



BIJLAGE 6: HUIDIG BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
DE PRODUCTIE VAN PLANTEN EN 
OERTINCTUREN 
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BIJLAGE 7: HUIDIG BESTURINGSSYSTEEM VOOR 
HET BEREIDEN EN VERP AKKEN VAN 
EINDPRODUCTEN 
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BIJLAGE 8: RELATIE TUSSEN DE VRAAG EN DE 
OPTIMALE AANMAAKFREQUENTIE 

Imax 

Yoorraad hoogte 

VY 

+-------+ 
! PT 

1/N 

Model variabelen 
VY = veiligheidsvoorraad [stuks] 
OK = omstelkosten [guldens] 
D = vraagsnelheid [stuks/tijdseenheid] 
PS = productiesnelheid [ stuks/tijdseenheid] 
v = kostprijs [guldens/stuk] 
r = kosten verbonden aan geld dat geinvesteerd is in voorraden. 

Q = seriegrootte 
Imax = maximale voorraad 
TK = totale kosten per periode 
N = aanmaakfrequentie 
PT = productietijd per serie 

Modelaannamen: 
* OK,D,PS,v,r > 0 
* VY ~O 
* PS > D 

* 
* 

VY,OK,v,r zijn constant 
D,PS zijn constant 

Opmerking: 

[guldens/gulden/tijdseenheid] 

[stuks] 
[stuks] 
[guldens/tijdseenheid] 
[ l /tij dseenheid] 
[tijdseenheden] 

Tijd 

Atbankelijk van de kansverdeling van Den PS wordt VY bepaald. In deze bijlage wordt op 
het bepalen van VY niet verder ingegaan. 



1 
TK(N) = {(VV + - -(Imax -VV))· v ·r } + N -OK 

2 

I 
TK(N) = {(VV + - -PT-(PS-D)) ·v ·r} + N- OK 

2 

TK(N)= {(VV+_!__ · _Q_ · (PS-D)) ·v ·r}+N · OK 
2 PS 

TK(N)= {(VV+ D-(PS-D))· v·r} +N-OK 
2 - PS - N 

Minimaliseer TK(N) 

dTK(N) = -D-(PS-D) · v·r · 2 · PS +OK 

dN (2 - PS - N) 2 

d 2 TK(N) D -(PS-D)·v·r-16 -ps 3 ·N 
--- = ---------- > 0 indien PS> D 

dN 2 (2 -PS - N) 4 

dTK(N) = O 
dN 

✓ D·(PS-D)·v·r 
⇒ N = 

O/JI 2 . PS. OK 

TK( N) is minimaal indien N = N 0111 en PS > D , N 0111 = optimale waarde voor N 

(v · r)i ⇒ N0111 i (i=stijgt, t=daalt) 

OKt ⇒ N O/! / ,I,, 

PSi ⇒ 

N OJJl ,fl 
= 

PS (PS-D)-PS+t,..-PS 
= 

N o,u.o PS+t,.. (PS-D) - PS+t,.. - PS-t,.. -£ 

?St ⇒ I).> 0 ⇒ [ N opt .n) 2 > 1 ⇒ N O/JI .II > N o,,1.0 ⇒ N t (NO/JI.fl resp . N opt.o = N O/JI na resp. voor stijgit 
N opt .o 

Di ⇒ 

[ 
N 0"1 .,, l 2 = ( D + t,..) · (PS - D - t,..) = D · (PS - D) - D · t,.. + t,.. · (PS - D) - t,.. 2 = l + t,.. · (PS - 2 · D - t,.. 

N 0/JI .o D . ( p s - D) D • ( p s - D) D • ( p s - D) 

Di ⇒ t,..>0 ⇒ [N°111 · " ]
2 

>1 indienPS>2·D+t,.. 
N O/JI.O 

Di ⇒ N 0,,1 i indien PS> 2 · D + t,.. 

⇒ N opt ,I,, indien PS < 2 · D + t,.. 

Opmerking : 
D 

QOf!I =N 
0 /Jt 

en [N°111
·"]

2 

< 1 indienPS<2 · D+t,.. 
N o,,1.0 



BIJLAGE 9: HET K.O.O.P. 

In deze bijlage wordt een model gegeven waarmee per eindproduct of eindproductfamilie 
bepaald wordt hoever het K.O.O.P. stroomopwaarts kan warden gelegd, waarbij de gewenste 
leveringsbetrouwbaarheid nog wordt gerealiseerd. 

Model: 

X(p) = vraag naar een eindproduct/productfamilie (p) per tijdsperiode (in dit geval van 
9.00 - 14.00 uur), waarin product p wordt besteld. 

a = leveringsbetrouwbaarheid (per order) 
r(p) = gemiddeld aantal orderregels van orders waarin product p wordt besteld. 
ar(p) = leveringsbetrouwbaarheid per orderregel voor een order die gemiddeld uit r(p) regels 

bestaat. 

= a<r(pJr' 
a r(pJ 

Z = standaard norrnale variabele met Z=(X-µ) /cr ⇒ Z~N(0, I) 
PF = Productiefase 
LT(p) = Standaard leveringsterrnijn van produkt p aan O& V 
DLT(PF,M(p),p)= Doorlooptijd in productiefase PF van een hoeveelheid M(p) van product p. 

Bij benadering geldt: 

DLT(PF, M(p), p) = I BT(c, p) • M(p) + OT(c) + p (c) · p(c) . (I+ (y(c)) 2
) 

c=c, 2·(1-p(c)) 

BT(c,p)= Bewerkingstijd per eenheid product pop capaciteitsbron c 
OT(c) = Gemiddelde omsteltijd op capaciteitsbron c 
p(c) = Gemiddelde bezettingsgraad van capaciteitsbron c 

p(c) = Gemiddelde bewerkingstijd van orders op capaciteitsbron c 
y(c) = Variatiecoefficient van de bewerkingstijden op capaciteitsbron c 

Aanname: \:/X(p ):X(p )~N(µ(p ),cr(p)) 



Kies een product/productfamilie (p) waarvoor nog ni et het verst mogelijke punt stroomopwaarts van 
het K.0 .0.P. is bepaald. 

Bepaal M(p) met M(p)=~t(p)+Z(a,.<rl)*cr(p) 

Deel de goederenstroom op in productiefasen, waarbij iedere fase een duidelijk afgeronde activiteit 
uitvoert m.b .t. de roductie van roduct/ roductfamilie . 

Geef de fasen in tegengestelde richting van de goederenstroom een oplopend nummer, beginnend 
met nummer 1 en eindi end met nummer n. 

Het verst mogelijke punt 
stroomopwaarts van het 
K.0.0.P. ligt direct na 

roductiefase i. 

(PF, M(p 

l nee 

<S>,__n_e_e _________ --pt.,I i :=i+ 1 

Ja 

Het verst mogelijke punt 
stroomopwaarts van het 
K.0.0.P. ligt direct voor 

roductiefase i. 



BIJLAGE 10: OVERZICHT BEZETTINGSGRADEN 

In deze bijlage wordt de output, gemiddelde bezettingsgraad en het percentage van de tijd dat 
er werkelijk geproduceerd wordt per machine cq. verpakkingslijn weergegeven. De 
bezettingsgraad van productiepersoneel in de verschillende afdelingen is in deze bijlage niet 
weergegeven omdat de menscapaciteit van alle afdelingen m.u.v . het laboratorium, bij zonder 
flexibel is. Het bedrijf werkt namelijk met al ingewerkte medewerkers, die op afroep (veelal 
de volgende dag) beschikbaar zijn. 

Het percentage van de tijd dater werkelijk geproduceerd wordt, is verkregen o.g. v. 
'urentellerlijsten'. Op deze lijsten is van de eerste 30 weken van 1997, iedere week de 
urenstand van een machine cq. verpakkingslijn bijgehouden. De urenteller van een machine 
draait in principe alleen wanneer er geproduceerd wordt. Tijdens storingen en omstellingen 
draait de urenteller niet. 
De bezettingsgraad wordt gedefinieerd als de benodigde capaciteit gedeeld door de 
beschikbare capaciteit. Bezettingsgraden van machines cq. verpakkingslijnen worden niet 
gemeten in het bedrijf. De bezettingsgraden van machines zijn verkregen uit schattingen van 
het productiepersoneel of op grond van percentages van de tijd dater werkelijk geproduceerd 
wordt, storingstijden, -frequenties, omsteltijden en -frequenties. Machinestoringen zijn we! 
resp. niet buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van bezettingsgraden van machines resp. 
lijnen op de bereidingsafdeling resp . verpakkingsafdeling. Bij het bepalen van de 
bezettingsgraden van verpakkingslijnen is gebruik gemaakt van onderstaande tabel. In deze 
tabel zijn omstelfrequenties van verschillende verpakkingslijnen weergegeven. Indien de 
verschillende verpakkingsmachines uit een en dezelfde lijn te grote verschillen vertonen in 
omstelfrequenties, is per verpakkingsmachine aangegeven hoevaak deze wordt omgesteld. 

Verpakkingslijn Omstelfrequentie [ 1/week] 
Lijn 1 1 
Lijn 2 Bausch en Strobel UDF 0,5 

DIS 0,5 
Bausch en Strobel RVS 0,5 
A very SMF 6000 1,5 
Bosch contina 1,5 
Sollas 1 

Lijn 3 0,5 

Lijn 4 0, 12 

Lijn 6 2 
Lijn 7 1 

Omwille van de eenvoud is aangenomen dat een lijn te alien tijde door slechts 1 persoon 
wordt omgesteld. 



Bewerking Machine Output Bezet.graad [%] 
min. max. 

drogen Memmert UL 30 0,06 0,75 [kg/uur] 60 

Memmert UL 80 2,5 15 [kg/uur] 45 

mengen en Bolz 1,5 20 [kg/uur] 64 
drogen 
zeven Russell n.v.t. n.v.t. 65 

180 µm 2 6 [kg/uur] n.v.t. 

verwnJven Retsch klein 0,05 [kg/uur] 90 

Retsch middel 0, 19 [kg/uur] 10 

Retsch groot 0,5 [kg/uur] 90 

tabletteren 2Pl+P2+2P1000 21, 17 76,5 [kg/uur] 30 
35 
43 

verpakken Lijn 1 10,5 18 [kg/uur] 68 

TB4 22,5 [kg/uur] 11 

TB7 27 [kg/uur] ? 

Lijn 2 (et.+kart.) 180 [kg/uur] 45 

Lijn7 16,2 27 [kg/uur] 17 

xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
halfvaste ber. Unimix 10347 n.v.t. n.v.t. 62 

Uni mix 10357 n.v.t. n.v.t. 82 

zalf bereiding Unimix 52,5 60 [kg/uur] n.v.t. 

creme ber. Unimix 84 105 [kg/uur] n.v.t. 

gelei ber. Unimix 480 720 [kg/uur] n.v.t. 

emulsie ber. Unimix 100 125 [kg/uur] n.v.t. 

verpakken Lijn 4 (of 5) 99 264 [kg/uur] 29 (22) 

Lijn 3 (emulsies) 240 [liter/uur] 19 

xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
potentieren Klinkhamer n.v. t. n.v.t. ? 

verpakken Lijn 2 75 150 [liter/uur] 45 

Lijn 3 240 [liter/uur] 19 

Lijn 6 (afv.+et.) 57 [liter/uur] 14 

IWKA 24 240 [liter/uur] ? 

afv.=afvullen, et.=etiketteren, kart.=kartonneren, n.v.t.=niet van toepassing, 
P=percentage van de tijd dater werkelijk geproduceerd wordt 

Schatting bezettingsgraden van machines: 
Hieronder worden voor enkele machines en verpakkingslijnen berekeningen van 
bezettingsgraden getoond. 

Unimix10347: 

p [%] 

gem. 

53 

n.v .t. 

26 (P 1) 
33 (P2) 
39 (Pl000) 

45 

9 

15 

9 

xxxxxx 
31 

47 

n.v.t . 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

18 

8 

xxxxxx 
2 

15 

8 

9 

Gemiddeld wordt er 12,4 (0,31 *40) uur geproduceerd per week. De gemiddelde 
bewerkingstijd van een serie bedraagt 1,5 ((0,5+2+2)/3) uur (zie bijlage 3). Per week wordt er 
gemiddeld 8,3 ( 12,4/1,5) keer omgesteld. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 62% 
(((8,3* 1,5+ 12,4)/40)* 100). 

stand.ct 
ev. 

22 

n.v .t. 

16 
18 
20 

19 

I 1 

13 

4 

XXX 
23 

25 

n.v.t. 
n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 
12 

8 
XXX 
2 

13 

8 
4 



Uni mix l 0357: 
Gemiddeld wordt er 18 ,8 (0,4 7*40) uur geproduceerd per week. De gemiddelde 
bewerkingstijd van een serie bedraagt 2 ((3,5+0,5+2+2)/4) uur. Per week wordt er gemiddeld 
9,4 ( 18,8/2) keer omgesteld. De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 82% 
(((9,4* 1,5+ 18,8)/40)* I 00). 

Bolz: 
Gemiddeld wordt er 21 ,2 (0,53*40) uur geproduceerd per week. De gemiddelde 
bewerkingstijd van een serie bedraagt 5 uur. Per week wordt er gemiddeld 4,3 (21,2/5) keer 
omgesteld . De gemiddelde bezettingsgraad bedraagt 64% ((( 4,3* 1+21,2)/40)*100) . 
Het productiepersoneel schat de bezettingsgraad van de Bolz tussen de 60 en 70 %. 

Verpakkingslijn 1: 
Verpakkingslijn 1 wordt gemiddeld genomen 1 keer per week omgesteld. De gemiddelde 
storingstijd per week is 1,8 ((40/(870/60))*(39/60)) uur. De gemiddelde bezettingsgraad 
bedraagt 68% (((1 ,8+ 7,5+0,45*40)/40)* 100). 

Verpakkingslijn 2: 
De gemiddelde omsteltijd per week is 10,5 ((0,5*3 ,5)+(1 ,5*4,5)+2) manuur. De gemiddelde 
bezettingsgraad bedraagt 45% ((1,6+ I 0,5+(0, I 5*40)/40)* I 00). 



BIJLAGE 11: VERDELING VOORSPELFOUT 

In deze bijlage wordt aangetoond welke verdeling een voorspelfout van de vraag naar een 
oertinctuur heeft, die verkregen is uit de som van de voorspellingen van verpakte 
eindproducten,. 

x(t,i) : De werkelijke vraag naar verpakt eindproduct i in periode t. 
x (t,i) : Een voorspelling van de vraag naar verpakt eindproduct i in periode t. 
k(i) : De benodigde hoeveelheid oertinctuur voor de bereiding van 1 eenheid verpakt 

eindproduct i. 
Y(t) : De werkelijke vraag naar een oertinctuur in periode t. 

Y (t) : Een voorspelling van de vraag naar een oertinctuur in periode t. 
n : Aantal typen verpakte eindproducten dat bereid wordt uit een bepaalde oertinctuur. 

x(t, i)- x(t, i) = E(t, i) 

Aanname: Vt: i::(t, i) - NID(O,cr : (i)) 
n 11 

Y(t) = I k(i) . x(t, i) = I k(i). (x(t, i) + E(t, i)) 
i= l i= I 

E(Y(t)) = E( t k(i). (x(t, i) + E (t, i) )) = t k(i) . E(x(t, i) + E (t, i)) = t k(i). x(t, i) 

V AR(Y(t) ) =VAR( t k(i) · (x(t, i) + E(t,i))) =VAR( t k(i) · x(t, i) + t k(i) . E(t, i)) 

YAR(tk(i) •i:: (t,i)) = t(k(i))2 -cr : (i) 

11 

Y(t) = I k(i) . x(t, i) 
i= I 

(Y(t) - Y(t)) - NID( 0, t (k(i) )2 · cr : (i)) 



BIJLAGE 12: VOORSPELLINGSMODELLEN 

Bij het ontwikkelen van een gepast voorspellingsmodel zal een afweging gemaakt moeten 
worden tussen de kosten van het ontwerpen en onderhouden van het voorspellingsmodel en de 
kosten die voortvloeien uit onnauwkeurige voorspellingen. 

Indien de vraag rond een vast gemiddelde schommelt, is de schatting van de vraag gelijk aan 
het gemiddelde. Indien de vraag schommelt rond een gemiddelde dat niet vast ligt maar in de 
tijd varieert, dan kan gebruik worden gemaakt van Exponential Smoothing. In alle overige 
gevallen kan een ARIMA (autoregressive integrated moving average) voorspellingsmodel of 
een regressie model worden gebruikt. 

In deze bijlage wordt het ARIMA voorspellingsmodel kort toegelicht. Tevens wordt een 
speciaal type ARIMA model besproken, genaamd exponential smoothing (ES). 

ARJMA voorspellingsmodel: 
Bij een ARIMA(autoregressive integrated moving average) voorspellingsmodel wordt vanuit 
een gegeven tijdreeks, de gewone en partiele autocorrelatiefunctie tot een voorspellingsmodel 
gekomen. Daartoe worden twee fasen doorlopen: de identificatie- en de schattingsfase. 

In de identificatiefase wordt de tijdreeks geanalyseerd op stationariteit. Indien nodig wordt de 
tijdreeks door middel van een of meervoudige differentiatie stationair gemaakt. Tevens wordt 
de vorm van het model bepaald. De vorm van een ARIMA voorspellingsmodel wordt op de 
volgende wijze weergegegven: (p,d,q)*(ps,ds,qs). 
Waarbij : 
p= # autoregressieve factoren 
d= # maal dat de reeks gedifferentieerd is 
q= # moving average factoren 
s= # perioden tussen 2 opeenvolgende seizoenen 

In de schattingsfase worden op basis van de stationaire (gekraakte) reeks de waarden van de 
relevante moving-average en autoregressieve parameters stap voor stap bepaald. 

De identificatie- en de schattingsfase kunnen iteratief doorlopen worden. 

Het univariate voorspelmodel van een reeks die niet gedifferentieerd is en de vorm 
(p,O,q)*(vs,0,ws) heeft, kan op onderstaande wij ze worden beschreven: 

x(t,t)=[ ~ 1 *x(t-1 )+ ... +~p*x(t-p )] + [81 *i::(t-1 )+ ... +8q*i::(t-q)] + 
[<pl s*x(t-s)+ ... +<pvs*x(t-vs)] + [81 s* i::(t-s)+ .. . +8ws* i::(t-ws)] 

x(t,t) : Een schatting van de waarde van een grootheid in periode t, gemaakt aan het begin 
van periode t. 

x(t) : Een realisatie van een grootheid in periode t. 
i::(t) : De voorspelfout in periode t (i::(t)=x(t)-x(t,t)). 
s : # perioden tussen 2 opeenvolgende seizoenen 



Aanname: Vt: E(t)~N(0,cr) 

Het grote voordeel van ARIMA modellen is dat met een grote nauwkeurigheid zowel 
stationaire a ls niet-stationaire processen kunnen worden voorspeld. Tevens kan een 
betrouwbaarheidsinterval gegenereerd worden van de te voorspellen variabele en kan bet 
model gebruik maken van de voorspellingsfouten uit het verleden bij het schatten van 
toekomstige waarden van de te voorspellen variabele. Het nadeel is de complexiteit van 
dergelijke modellen. 

Exponential Smoothing: 
Een exponential smoothing (ES) voorspellingsmodel is geschikt voor het voorspellen van een 
grootheid die varieert rond een bepaald gemiddelde, waarbij het gemiddelde geen constante is 
maar ook varieert in de tijd . 

O'J 

x(t, t) = a · L (1- af · x(t - 1- i) 
i=O 

Deze formule kan als volgt herschreven worden. 

O'J "' "' 

x(t, t) = a· I ( 1 - a); · x(t - 1- i) = a· x(t - 1) +a· L ( l - a) ; · x(t - 1- i) =a · x(t - l) +a· L ( l - a); - , · x(t - 2 
i=O i=I 

= a · x( t - l) + ( l - a) -( a · t (1 - a f · x( t - 2 - i) J = a · x( t - 1) + ( l - a) · x( t - 1, t - l) 

Het voordeel van deze herschrijving is dat nu duidelijk wordt dat voor het voorspellen van de 
toekomstige vraag [x(t,t)], slechts 2 variabelen [x(t-1) en x(t-l,t-1)] bekend moeten zijn. 

a=smoothing constant met: 0 ~a~ l 

De optimale waarde van a kan op basis van de historische reeks worden berekend. Indien de 
waarde van a wordt gekozen, wordt deze vaak gelijk aan 0, 1 gesteld. In praktijk ligt a vaak 
tussen 0,01 en 0,3. 

Het ES voorspellingsmodel: 

x(t,t)=a *x(t-1 )+( l-a)*x(t-1,t- l) 

valt onder de verzameling van ARIMA modellen. Immers: 

x(t,t) = a*x(t-1 )+(l-a)*x(t-1,t-l) = a*[x(t-1 )-x(t-1 ,t- l ))+x(t- l ,t-1) = a*E(t-1 )+x(t-1 ,t-1) 

x(t,t)-x(t-l ,t-1 )=a*E(t-1) 

Een ES voorspellingsmodel is dus een ARIMA model in de vorm (0, 1, l )*(0,0,0). 



Onderstaand figuur geeft de plaats van een mathematische voorspelmodel binnen een 
voorspelsysteem weer. 

Historische gegevens I 

Selectie voorspellingsmodel en 
schatting van modelparameters 

IMenselijke input I 

Mathematisch 
voorspellingsmodel 

Voorspelling van 
een grootheid 

Figuur: Voorspellingssysteem 

Mogelijke aanpassing van bet 
model of model parameters 

Werkelijke waarde van 
voorspelde grootheid 

l 
+~nalyse voorspelfouten I 



BIJLAGE 13: VEILIGHEIDSVOORRAAD 

In deze bij !age wordt de grootte van de vei I igheidsvoorraad van verpakte eindproducten 
berekend. 

Model: 
vv : veiligheidsvoorraad 
z(a) : de waarde van de standaard norrnale variabele z, die correspondeert met een 

leveringsbetrouwbaarheid a . 
x : de vraag naar een verpakt eindproduct per periode. 
L : vooraadaanvultijd (bereiden +verpakken+keuren) 
R : reviewperiode 
Aanname: x-N(µ,cr) , L en x zijn stochasten. 

£[ ( tx(i))} t, £[ ( t,x(i)n P(L + R = k) = t, {cr' ( t,x(i)) +( £( t,x(i)) n P(L + R = k; 

= t,cr '( t,x(i)) P(L + R = k) + t.( £( t,x(i)) r P(L + R = k) 

= t.k -cr ' (x) • P(L + R = k) + t.( t,E(x(i)f · P(L + R =k) 

00 00 

= cr 2 
( x) · I k · P( L + R = k) + I ( k · E ( x) Y · P( L + R = k) 

k = I k = I 

= cr 2 (x) · E(L + R) + (E(x)Y · f k2 · P(L + R = k) = cr 2 (x) · E(L + R) + (E(x)Y · Ef L +RY] 
k = I 

H ~x(i)) J = [t. £( t,x(i)) P(L + R = k) J = [t,k E(x) P(L + R = k) J 
=[E(x)·E(L+R)f =(E(x)Y ·(E(L+R)Y 

vv = z(a) · ✓cr 2 (x) · E(L + R) + (E(x)Y · EfL +RY} (E(x)Y · (E(L + R)Y 

= z(a)· ✓cr 2 (x)·E(L+R)+(E(x)Y ·cr 2 (L+R) =z(a)· ✓cr 2 (x)·E(L+ R)+(E(x)Y ·cr 2 (L) 



BIJLAGE 14: BESTURINGSMODEL 

In deze bijlage wordt een wiskundig model gepresenteerd dat bepaalt welk product, in welke 
hoeveelheid en op welk tijdstip moet worden vrijgegeven aan een productieafdeling (i .d.g. een 
bereidingsafdeling), opdat omstel-, voorraad- en 'stockout' -kosten worden geminimaliseerd 
over een bepaalde planningshorizon. 

Model: 

n : Aantal producttypen dat binnen een productieafdeling geproduceerd wordt. 
k : Aantal beschikbare capaciteitsbronnen (zowel mens als machine capaciteiten), 

waarover een productieafdeling (i.d .g. bereidings- , keurings- en 
verpakkingsafdeling) beschikt voor de productie van de verschillende producttypen. 

T : Aantal planningsperioden tot aan de planningshorizon. 

BSC (i,j) 

D(i ,j) 

PS(i,j) 

: Beschikbare capaciteit [mens of machine uren] van capaciteitsbronj in 
periode i. [(Txk) matrix] 

: De ( voorspelde) vraag naar ( een verpakt eind-)product j in periode i. 
[(Txn) matrix] 

: De productiesnelheid [ uren/stuk] van product j op capaciteitsbron i. 
[(k xn) matrix] 

Indien product j niet op capaciteitsbron i wordt bewerkt, dan wordt PS(i,j) gelijk aan nu! 
gesteld. 

I(i,j) 

PH(i,j) 

OT(i,i) 

: De voorraad van (verpakt eind-)product j aan het begin van periode i. 
[(Txn) matrix] 

: De productiehoeveelheid van product j die aan het begin van periode i wordt 
vrijgegeven aan de productieafdeling. [(Txn) matrix] 

: Omsteltijd van capaciteitsbron i. [(kxk) matrix] 

Alleen op de diagonaal (i=j) van matrix OT(i,j) staan omsteltijden, de overige elementen (i,j) 
van de matrix OT(i,j) waarvoor geldt dat i:;t:j is, hebben een waarde gelijk aan nul. 

vv(i) : Veiligheidsvoorraad van (verpakt eind-)product i. [(nxl) vector] 
sk(i) : ' Stockout' kosten per eenheid product i. [(n x 1) vector] 
vk(i) : Voorraadkosten per eenheid product i per T tijdsperioden. [(n x 1) vector] 
ok : Omstelkosten/tijdseenheid omstellen. [ scalair] 
EL : Exteme leveringstermijn van de productieafdeling (bereiden, verpakken en 

keuren) 

We introduceren de volgende functies : 

R(PS) is een functie van de matrix PS , waarbij: R(PS)=RM [(kxn) matrix] 
RM (i,j)=0, indien PS(i,j)=0 en 
RM(i,j)=l indien PS(i,j)>0 



RM is een (kxn) matrix en geeft aan op welke capaciteitsbronnen een producttype moet 

worden bewerkt. In matrix RM ligt de routing van een producttype (langs de verschillende 
capaciteitsbronnen) vast. 

'v' i,j :RM(i ,j)E { 0, 1} 

F(I-V) is een functie van de matrix I-V waarbij: F(I-V)=FM [(T xn) matrix] 
FM(i ,j)=max { O,I(i,j)-V(i,j)} 

G(I-V) is een functie van de matrix 1-V waarbij: G(I-V)=GM [(Txn) matri x] 
GM(i ,j)=max {O,V(i,j)-I(i ,j)} 

Hierbij is max een functie die het maximum bepaalt van een verzameling waarden en V is een 
(Txn) matrix die als volgt is gedefinieerd. 

( 
T)T T V = vv . u T = u T . vv 

waarbij uT een vector is die uit T enen bestaat. 

Yoor alle duidelijkheid: Een T boven een vector cq. matrix staat voor de getransformeerde 
vector cq. matrix . 

Y(PH) is een functie van de matrix PH waarbij : Y(PH)=YM [(Txn) matrix] 
YM(i ,j)=O, indien PH(i,j)=O en 
YM(i ,j)=l, indien PH(i,j)>O 

T T } T T 
MIN(u -YM-RM -OT-u -ok+- •u -FM·vk+u -GM-sk) - T -k T -T - -T -

waarbij : 

I(i + l,j) = I(i , j)- D(i, j) + PH(i,j) 

Vi, j: BNC(i , j) < BSC(i, j) 

BNC=PH-PST +YM · RMT ·OT 

'v'i,j:BSC(i,j),PS(i,j),PH(i,j),D(i,j),OT(i,j) 2 0 

'v'i:vv(i),sk(i),vk(i) 2 0 

ok 2 0 

BNC(i,j) : De benodigde capaciteit op capaciteitsbron j in periode i. [(T xk) matrix] 

Aanname EL~l planningsperiode 

Indien EL groter is dan 1 planningsperiode dan moeten de voorlooptijden van bewerkingen 
van producten op de verschillende capaciteitsbronnen, bekend zijn. 



NOTE: 
Omdat de besturing op fabrieksniveau gebruik maakt van dit model is het beslist niet de 
bedoeling dat alle capaciteitsbronnen van een PA (i.d.g. bereiden + verpakken+keuren) 
worden meegenomen in het model. Het is verstandiger om alleen de meest kritische 
capaciteiten in beschouwing te nemen. 



BIJLAGE 15: BESTURINGSREGEL VAN EEN OP 
VOORRAAD TE HOUDEN TRITURATIE 

In deze bijlage wordt een besturingsregel ontworpen voor de productie van op voorraad te 
houden trituraties. 

Om de vraagonzekerheid en de onzekerheid omtrent het moment waarop een 
productiehoeveelheid gereedkomt binnen een planningsperiode op te vangen, wordt de 
volgende eis opgelegd aan de voorraad aan het begin van een periode: 

V(t+l) - VY = D(t+l) 

Per definitie geldt dat: 

V(t+ 1) = V(t) + P(t) - D(t) ⇒ P(t) = D(t) + D(t+ 1) - V(t) + VY 

Bij de productie van de op voorraad te houden triturati es wordt gebruik gemaakt van 
capaciteitsbronnen (de Bolz, de Russell trilzeef en de kleine en grote Retsch) met een hoge 
bezettingsgraad (resp. 64, 65, 90 en 90%, zie bijlage 10). De te ontwikkelen besturingsregel 
garandeert een zo gelijkmatig mogelijk capaciteitsbeslag door bij het bepalen van een 
productiehoeveelheid van een enkelvoudige trituratie uitsluitend uit te gaan van de 
gemiddelde vraag over een bepaalde planningshorizon T (Dgem)- ⇒ 

T 

ID(t+i-1) 

P(t) = (2 · D gem) - V(t) + VY ' waarbij : D gem = _i=_l _ __ _ 

T 

Wanneer bij het bepalen van een productiehoeveelheid uitsluitend wordt uitgegaan van de 
gemiddelde vraag, kan de onzekerheid omtrent het moment waarop een productiehoeveelheid 
gereedkomt binnen een planningsperiode niet goed opgevangen worden. Om de onzekerheid 
op te vangen moet immers aan de volgende eis voldaan worden: 

V(t+ 1 )-vv=D(t+ 1 ). 

Onderstaande besturingsregel vangt de productie- en vraagonzekerheid op en realiseert een zo 
gelijkmatig mogelijk capaciteitsbeslag op bovengenoemde capaciteitsbronnen. 

(
2 T ~ 2 ~ ) 

P( t) = max T ; D( t + i - 1) - V ( t) + vv,; D( t + i - 1) - V ( t) + vv 

Waarbij: 
D(t) : de vraag naar een enkelvoudige trituratie in periode t 
V(t) : de economische voorraad van een enkelvoudige trituratie 
vv : de veiligheidsvoorraad van een enkelvoudige trituratie 



BIJLAGE 16: DE RESTERENDE WERKLASTNORM 

In deze bijlage wordt een formule afgeleid voor de berekening van de resterende werklastnorm 
op capaciteitsbron k (R WNk)- Hiertoe wordt eerst de gemiddeld resterende werklast voor 
capaciteitsbron k per producttype j (GRWLj.k) berekend. Capaciteitsbron k kan zowel 
betrekking hebben op mens- als machinecapaciteit. 

gj,k : Het aantal bewerkingen in de routing van producttypej op capaciteitsbron k. 
p;.j,k : De gemiddelde bewerkingstijd voor bewerking i op capaciteitsbron k van 

producttype j [Tijdseenheden] . 
V;j : De voorlooptijd van bewerking i van producttypej [Tijdseenheden]. 
Aj : Ordervrijgave frequentie van producttype j [Aantal orders per periode]. 
N : Aantal producttypen 

De voorlooptijd is de tijd die mag verstrijken tussen het moment van vrijgave van de order en 
het moment waarop de betreffende bewerking gereed is. Het onderstaande plaatje geeft inzicht 
in de relatie tussen de verschillende variabelen. 

start order van 
producttype j 

VJ ,j 

i=l 
+------►. 

P1j.k '. 

k 
i=2 

11\ 

eind order van 
producttype j 

start order van 
producttype j 



(zie: NOTE) 

NOTE: 

s, .k 1- l gj ,k 8j, k - l 8j,k s,.k s ,,k - 1 8j ,k b 

LL:~::> a,j · P b,j ,k = L LL V a,J · P b,J,k = L L L V a,j · P b,j, k 
i=2 a= ! b= i a=l i=a+ l b=i a= l b=a+ l i =a+ l 

De gemiddeld resterende werklast op capaciteitsbron k (GRWLk) bedraagt: 

GRWL =~~A · {(~ v · p . . (!- b + i)J-_!_ · (p _ )2
} k L,. L,. J L,. 1,J b,J, k 

2 
1,J,k 

j = l i= l b= i 

De vewachte gemiddelde bezettingsgraad (Pk) wordt als volgt berekend : 

N 8j,k 

LLAJ. P i ,j, k 

J= l i= l 
pk=-----

Ck 

, waarbij ; 

Ck : De beschikbare capaciteit per periode [Aantal tijdseenheden per periode] . 

De parameter Ck is op aggregaatniveau bepaald (zie paragraaf 5.4, ad 1) . 



De resterende weklastnorm op capaciteitsbron k bedraagt : 

RWN = P k.norm . GRW.L b" 
k k , waar 1r 

pk 

Pk. no,m : De norm bezettingsgraad van capaciteitsbron k 

Pk : De verwachte gemiddelde bezettingsgraad van capaciteitsbron k 

Met behulp van onderstaand figuur wordt duidelijk gemaakt waarom de resterende 
werklastnorm niet gelijk is aan de gemiddelde resterende werklast , maar vermenigvuldigd moet 
worden met het quotient van de normbezettingsgraad en de verwachte bezettingsgraad. 
In het onderstaande wordt eenvoudigheidshalve aangenomen dat een PA slechts uit een 
capaciteitsbron bestaat en geen enkel product op order produceert . 

De aggregaat 
vraag/productie en 
het capaciteitsniveau 

Figuur 1 

Het capaciteitsniveau 

De aggregaat vraag/productie 

e 

C 

a 

Tijd 

Op basis van voorspellingen van de aggregaat vraag wordt een aggregaat productieplan 
opgesteld . Het aggregaat productieplan en de norm bezettingsgraad bepalen het 
capaciteitsniveau. Onderstaande tabel geeft heel simplistisch en in extremen weer wat de relatie 
kan zijn tussen de aggregaat vraag, de aggregaat productie en het capaciteitsniveau . 

Situatie Aggregaat vraag Aggregaat productie Capaciteitsniveau 

l C C d 
2 a C d 
3 a a b 
4 a a e 

In situatie 1 t/m 3 is het correct de resterende werklastnorm gelijk te stellen aan de gemiddeld 
resterende werklast. Immers de verwachte bezettingsgraad zal gelijk zijn aan de norm 
bezettinsgraad. Dit geldt echter niet voor situatie 4, met uitzondering van het moment dat lijn a 
zijn maximale waarde bereikt. De gemiddeld resterende werklast moet in deze situatie 
vermenigvuldigd worden met het quotient van de norm bezettingsgraad en de verwachte 
bezettingsgraad om de resterende werklastnorm te verkrijgen . Wordt in situatie 4 de resterende 



werklastnorm gelijk gesteld aan de gemiddeld resterende werklast, dan kan het voorkomen dat 
productieorders die niet aan de capaciteitsbeschikbaarheidstoets voldoen, ten onrechte niet 
worden vrijgegeven aan een productieafdeling. De term ' norm bezettingsgraad' is in situatie 4 
niet correct omdat de aggregaatproductie en het capaciteitsniveau niet zodanig op elkaar 
worden afgestemd dat er echt gestreefd wordt een vooraf gedefinieerde norm bezettingsgraad 
te realiseren . In situatie 4 kan daarom beter gesproken worden van een ' maximaal toegestane 
bezettingsgraad' . 



BIJLAGE 17: BEREKENING DOORLOOPTIJD PA4 

In deze bijlage wordt een model gepresenteerd waarmee de doorlooptijd van een vrij te geven 
order aan PA4 kan worden voorspeld. Uit een voorspelling van de doorlooptijd kunnen op 
betrekkelijk eenvoudige wijze voorlooptijden bepaald worden. Immers de doorlooptijd is in 
onderstaande modellen opgebouwd uit de voorlooptijden van bewerkingen van orders op 
verschillende capaciteitsbronnen. 

Model : 

h 

J 
k 
ot 
bt 
w 

btk,gem 
N J 
N, .J 

etr 
hetr 
ps 
wl 

btl 

w2 

bt2 

a 

p 

Pv 
Ps 

: Productiehoeveelheid 
: Producttype 
: Capaciteitsbron 
: Benodigde omsteltijd 
: Bewerkingstijd 
: Gemiddelde wachttijd 
: De verwachte bezettingsgraad op capaciteitsbron k (zie bijlage 16) 
: variatiecoefficient van de bewerkingstijden 
(=standaarddeviatie/gemiddelde bewerkingstijd) 

: Gemiddelde bewerkingstijd op capaciteitsbron k 
: Aantal enkelvoudige trituraties waaruit product j wordt bereid 
: Aantal trituraties dat niet op voorraad ligt, waarbij de trituraties verkregen zijn door 
een diluut te drenken op lactose fijnkristal en waarbij de trituraties benodigd zijn voor 
de bereiding van producttype j 

: Aantal trituraties dat op voorraad ligt, waarbij de trituraties verkregen zijn uit een niet 
oplosbare grondstof met een potentie kleiner dan D4 of C3 en waarbij de trituraties 
benodigd zijn voor de bereiding van producttype j 

: Enkelvoudige trituratie 
: Hoeveelheid enkelvoudige trituratie 
: Productiesnelheid 
: Verwachte wachttijd van de laatstse enkelvoudige trituratie van de N, ,j trituraties die 

benodigd zijn voor de bereiding van producttype j 
: Verwachte bewerkingstijd van de laatstse enkelvoudige trituratie van de N 1J 
trituraties die benodigd zijn voor de bereiding van producttype j 

: Verwachte wachttijd van de laatstse enkelvoudige trituratie van de N2,j trituraties die 
benodigd zijn voor de bereiding van producttype j 

: Yerwachte bewerkingstijd van de laatstse enkelvoudige trituratie van de N2J 
trituraties die benodigd zijn voor de bereiding van producttype j 

: De verdunning met aE {0,1;0,0l} 
: De potentie van een te produceren enkelvoudige trituratie die verkregen wordt uit een 

niet oplosbare grondstof 
: De gewenste potentie die verkregen wordt door te verwrijven met lactose fijnpoeder 
: De potentie waaruit gestart wordt met p5 E {0, 1,2, . .. } 



Bij het voorspellen van de doorlooptijd op PA4 moet rekening gehouden worden met het feit 
dat: 
* de besturing op fabri eksniveau zowel een producti eorder aan PA4 geeft voor de bereiding 

van een (ongekeurde) tablet als voor de bereiding van een enkelvoudige triturati e. 

Onder de bereiding van een enkelvoudige triturati e vallen: 
- Enkelvoudige trituraties die verkregen worden door een diluut te drenken op lactose 

fijnkristal , een relatief lange of slecht te voorspellen bewerkingstijd hebben bij het drogen 
en/of het zeven en veel gevraagd worden voor de bereiding van tabletten. 

- Enkelvoudige trituraties die verkregen zijn uit een niet in water, alcohol of glycerol 
oplosbare grondstof (waaronder een ongekeurde Dl). 

- D4, D6 en C3 trituraties die gebruikt worden voor de bereiding van een D of C diluut. 

* bovengenoemde enkelvoudige trituraties op voorraad worden gehouden, 
* een tablet uit meerdere enkelvoudige trituraties kan worden bereid, 
* verschillende trituraties alleen tegelijk gedroogd worden wanneer deze samen in een 

complex product gaan en 
* verschillende enkelvoudige trituraties verschillende routingen kunnen hebben. 

tablcttcrcn 
DLT(h,j) = 8l(j) · ( I w; (k) + ot; (k) + bt; (h , j, k)) + 

i= mcngen 

N 1.j 

82(j) . [ w mc11ge11 (k) + { I ot me11ge11 (k) + bt me11ge11 ( hetr' etr' k)} + w drogcn (k) + ot drogen (k) + bt drogcn (h, j, k) + 
Clr = I 

N 1, j 

w zevcn (k) + {L ot ,even (k) + bt ZC\ell (hetr ' etr' k)} + w l homo/k) + ot homog (k) + btl homo/h, j, k)] + 
etr= I 

Ni .; 

83(j) · [ W zeven (k) + {L Ot zeven (k) + bt zeven (hetr , etr , k) } + w2 homog (k) + Ot homog (k) + bt2 homog (h , j, k)] + 
Clr = I 

homog 
84(j) · [ W mengen (k) + Otmcngen (k) + bt mengen (h, j , k)] + 85(j) · [ L W i (k) + Ot; (k) + bt; (h, j, k)] + 

i= mengcn 

. p,-p, ( I) i-p+p, . 
86(Ja,p.p,.p, ) · [ W verwr (k) + Ot verwr (k) + h · L - · P5 verwr (h, J, k)] + 

1=1 a 

() 7(j a,p.p, .p, ) · [ W zeven (k) + Ot zeven (k) + bt zeven (h, j, k) + W mengen (k) + Ot mengen (k) + 

p-maxl p,.p,I (I) i-p+maxlp,.p,I 
h · L - · P5mengen (h, j, k)] 

i = I a 

Waarbij: 
P · bt 

w(k) = k k.gem ·0 + y2 
2 · (I - pk) 

k=R(h,j) 

(NOTE) 

(NOTE) 

De capaciteitsbron k heeft ook een relatie met h. Wanneer bv. 450 gram trituratie moet 
worden verwreven, zal in de meeste gevallen de grote en niet de kleine Retsch gebruikt 
worden. 



81(i)= 

82(i)= 

83(i)= 

84(i)= 

85(i)= 

86(i)= 

87(i)= 

NOTE: 

1 
0 

0 

1 

, indien j een tablet is. 
, anders. 

, indien j verkregen wordt uit I of meer trituraties, waarbij I of 
meer trituraties verkregen worden door een diluut te drenken op 
lactose fijnkristal en niet op voorraad liggen. 

, anders. 

, indien j verkregen wordt uit meerdere trituraties, waarbij I of 
meer trituraties verkregen worden uit een niet oplosbare grondstof, 
met een potentie kleiner dan D4 of C3. 

0 , anders. 

1 
0 

1 
0 

0 

, indien j verkregen wordt uit meerdere trituraties. 
, anders. 

, indien j verkregen wordt uit granulaat. 
, anders. 

, indien j een enkelvoudige trituratie is, die verkregen wordt uit een niet 
oplosbare grondstof. 

, anders. 

, indien j een enkelvoudige trituratie is, die verkregen wordt uit een niet 
oplosbare grondstof met een potentie grater dan D4 of C3. 

0 , anders. 

( 1) p,-p, 

hv =bh- -
a 

p,- p, ( I) i p, -p, ( I) i- p,+ p, 

hvr = bh · L - = hv · L -
i= I a i=1 a 

( I) p- p, 

h = h v · - ⇒ 
a 

( I) p, -p p,- p, ( 1) i-p , +p, p, -p, (I) i- p+p , 

hvr = h · - · I - = h · I -
a i=1 a i=t a 

( l) max \p,.p,1- p p- max \p,.p, I ( l) i p- max\ p, .. p,I ( l) i- p+max\ p, .. p,I 

hrn= h- - • I - = h- I -
a i=1 a i=1 a 



Waarbij: 
hv : Hoeveelheid trituratie dat verkregen is door te verwrijven met lactose fijnpoeder 
bh : Benodigde hoeveelheid grondstof of DIC (p5)-potentie 
hvr : De totale hoeveelheid trituratie die verwreven wordt 
hm : De totale hoeveelheid die gemengd wordt met lactose fijnkristal 

YB!: 
Vanuit een goedgekeurde DI willen we 10 kg. 06 verkrijgen. De DI zal t/m een 04 
verwreven worden met lactose fijnpoeder. Yanaf een 04 wordt er gemengd met lactose 
fijnkristal tot een 06 verkregen is (zie bijlage 17). 
De modelparameters hebben dus de volgende waarden: 
h=I0 kg; p=6; Pv=4; p5=l en a ' =0,l 

3 

hvr = l0· I(10f
5 

= 10-(10-4 + 10-3 + 10-2
) = 0,111 kg 

i = I 

2 

hm = l0· I(lor-2 = 10·(0,l + 1) = 11 kg 
i = I 

VB2: 
Yanuit een 05 willen 16 kg. 06 verkrijgen: 
De modelparameters hebben dus de volgende waarden: 
h=16 kg; p=6; Pv=4; p5=5 en a'=0,1 

- I 

hvr = 16· I(lof- l = 0 
i = I 

I 

hm = 16· I(lor-l = 16 kg 
i = I 



BIJLAGE 18: BEWERKINGEN BINNEN P A4 

diluut 
( enkelvoudig) 

lactose 
fijnkristal 

lactose 
fijnpoeder 

niet oplosbare 
grondstof 

filtreren 

nee 
------verwn ven 

a 

~nee~-~ 
grof? 

zeven 

ja i 
lmalen 1-I ___ _: 

t 

Ja 

nee 

D 1 trituratie 

~a-----~ 
homo emseren f--------..._ 

< 1%? 

ja~nee 

triturati 
(enke lv. 



zeven homo emseren 
complexe 

~a 

trituratie 

trituraties 
( enkelvoudig) rod.? 

men en tabletteren ongekeurde men en 

r 
tablet 

nee l enkelvoudige 
trituratie V hulpstoffen nee 

amylum 

ja 1 granulaat 

slijm oplossing men en dro en zeven homo emseren 



BIJLAGE 19: HERONTWERP ORGANISATIE
STRUKTUUR VSM 

0 erations 
Besturing op 

1----------, fab ri e ksn iv ea u 

Lo Productie Facilitair 

Opslag en 
Werkvoorbereidin 

Orderverzendin 

Orderafhandeli n 

Productie 
Secretariaat 

PAI 

Inteme Dienst 

Technische Dienst 

Inkoo 

Inform a ti ebeheer 




