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SUMMARY 

ABSTRACT 

In order to improve the management and control of the packaging department, integration of 
departments is proposed. The right information at the right time is crucial. On the basis of three 
logistic aspect systems, improvements are represented. These improvements concern a capacity 
and material c.heck, integration of the planning and the control of the department and the 
materials. This will result into an improved output per person of the packaging department. 
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SUMMARY 

Technicolor, the organisation and the market 

Technicolor is originally an American company and at present part of the English company 
Carlton Communications. The company's facility in Helmond has been established in 1989. As 
part of the division Video of Carlton Communications, Technicolor produces videotapes for the 
European market, mainly by order of the film companies Disney, Warner en CIC. Besides these 
three large companies Technicolor also produces for some smaller European and Dutch 
customers. The films are mostly duplicated for the Dutch, Belgium, France, Spanish and German 
market but occasionally they are also destined for Italy or the Czech Republic. Each company 
and each market has is its own set of demands and wishes. 
The videotape market can be split up in two main categories. First there are the rental videos, a 
long existing concept without significant growth. Second there are sell-through videos. This group 
is still growing and mainly concerns children's films. The film companies and the involved chain 
stores are willing to invest large amounts of money in promotion on television, in magazines and 
so on. This means of course increasing sales for Technicolor but also an increased pressure of 
the companies concerning delivery times and flexibility. 
There is also a small but developing third group, the so called the business to business market. 
Examples of this group are companies who present themselves on video and send these tapes to 
business relations or potential customers. 
Short lead times are crucial because of the short delivery times the customer demands four days 
on average, while producing-to-stock is not possible for most of the orders. Only the purchase of 
order-independent articles like boxes, tape, cassettes and certain stickers can be based on 
calculation instead of received orders. Planning and also flexibility are therefore of paramount 
importance. 

Technicolor employs about 250 people, partly on temporary basis because of the strong seasonal 
variation of sales. The production capacity being 105,000 units a day Technicolor duplicates en 
packs 25 to 30 billion videocassettes a year. 
Two methods of duplication are used in the plant. The first method is the conventional Real Time 
duplication. As the name suggests the film is duplicated at the speed of the film. The 5,400 
recorders together have a capacity of 70,000 units per 24 hours. Much faster is the Sprinting 
method. With a speed 150 times as fast as the normal speed the film is duplicated on the tape. 
Only 28 Sprinting machines are capable of outputting 35,000 units per 24 hours. As a result of 
long preparation and maintenance time this second method is only profitable on large orders. 

After duplication the videotapes are usually packaged at one of the six packaging lines on the 
- ~ -plant. Here -tAe -tapes get stickers and/or toplabels. Dependir.:ig on the packaging instructioo.s-the 

tape is shrink-wrapped, over-wrapped or is not packaged separately. The tape, possibly together 
with some leaflets, is put in a box with an inlay. Like the tape the box can be shrink- or over
wrapped or not be packed separately. Finally the boxes are put in transportation boxes ready to 
be shipped. 
As mentioned there are two packaging methods, namely shrink-wrapping and over-wrapping. 
With the first method foil is placed around the tape or the box. After heating this foil it shrinks to 
the size of tape or box. With over-wrapping the foil is folded and sealed around the box or tape. 
Shrink-wrapping is the method most frequently used. 
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Starting point 

From the beginning of the project it is clear that the packaging department is the starting point for 
the project. The demands from the market concerning the packaging of the product are getting 
more and more complex, while the packaging department is still focussed on standard packaging. 
Inlays and leaflets are not enough for the customer. The consumer has to be persuaded to buy 
the video so attention has to be drawn with special gifts and striking packages. This variation in 
packaging is very difficult to automate and especially during the busy season this frequently leads 
to packaging errors. Furthermore the material flow and the lead times are difficult to control. All in 
all the order flow is delayed, additional costs are made to adjust or repack the order or customers 
are unsatisfied. 

A first investigation of the situation is necessary to define and formulate the problem. Both the 
design of the packaging department as well as the managing of the department and the flow of 
material to the department is investigated to get a complete picture. For the design of the 
packaging department, the stagnation of the packaging lines and its causes are investigated. 
Also the productivity of permanent and the temporary staff is viewed and compared. 
It appears that improvements are possible both for the department and management of the flows 
to the department. Some projects aiming tot decrease the uncertainty of the departments' output 
had already been started at the beginning of this project. Therefore, the attention of the current 
project was focussed on management and flow of materials. 

At the moment the management of the orders is mainly tuned to the Real Time production 
department. It is important to have a high occupation of the recorders because that determines 
the output of the organisation. Receiving an order, the planning department first checks the 
capacity of the production. Only when it concerns extreme orders (large or complex orders) the 
capacity of the packaging department is checked. 
After the Real Time production the tapes are pushed to the next department, the packaging 
department. Based on the output of production (Real Time and Sprinting) the planning of the 
packaging department is made. The sequence of the orders on this planning is determined by the 
due date of the orders. If possible orders of the same customers are put together. This very 
simple planning system creates large fluctuations in demand of capacity both in time and 
between the packaging lines. 
After examining the planning for the packaging department it appears that the reality diverges 
strongly from the planning. About ten percent of the orders are not packaged on the planned 
lines. One out of three orders are not packaged at all. On the other hand one out of three 
packaged orders are not on the planning. These deviations are on the one side the result of 
downtime of the machines at the lines. On the other side problems are created by the stagnation 
of the flow of materials. The average downtim_e of the lines is fifteen percent of the planned 
working hours. Eighty percent of this downtime is caused by machine breakdowns. The remaining 
twenty percent are due to stagnation in the flow of materials or troubles with the quality of the 
materials. Frequently the flow of materials is not according to planning without causing any 
stagnation. Still this has an impact on the planning and mistakes are easily made. 
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Formulation of the problem 

Without the co-ordination between production and packaging, the planning of the packaging 
department has little value. A gradual arrival of orders at the packaging department is not 
possible and detailed information is known too late. This situation has led to the following 
formulation of the problem: 

Formulation of the problem 
To make a proposal for an integrated planning of the departments in order to improve the 
planning and control of the packaging department. The information system will be adjusted such 
that it can be used as a basis for the planning and control of the packaging department. 

The approach 

Two hundred orders were picked out of a total of over seven thousand orders from the period 
October-December for further investigation. The first purpose was to find out if the used push
system has a negative influence on the control of the packaging department. Poor control will 
result in long and unpredictable lead times. 
The second purpose was to ascertain the effects of the fluctuating demand on the efficiency of 
the department. The planning of production does not take into account any variation in packaging 
methods. Although the total flow out of production will have little variation, the demand of different 
packaging methods can vary wildly. Therefore it can be expected that optimal occupation of the 
lines strongly varies from the real occupation. 

In order to get a sample with a good representation of the total orders, the orders were divided by 
customer and size of order. The customer groups are Warner, Disney and CIC, each of which 
were subdivided by the different markets (The Netherlands, France, Belgium, Germany and 
Spain). The fourth customer group is Timelife, the only smaller customer with a relevant demand. 
The remaining small customers were put together, but real conclusions from this group were not 
possible because of its lumped heterogeneity. Division of order size is necessary because each 
order size has its own problems. Small orders have a small lead time for packaging so there is a 
lot of switching. Controlling the flow of material is very important. In this case large orders are 
easy to control but usually have a tight schedule due to the long lead times. 
Based on the size of the groups a certain number of orders were randomly selected. On the basis 
of data out from the JBA-information system and the planning of the different departments, the 
lead times of the departments are calculated and analysed. Furthermore, the number of persons 
at the packaging lines were calculated and compared to the optimal staff used. 
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Analysis of the production process 

Lead time of production and packaging 
In the present situation there is a clear distinction between production and packaging. The 
planning of the Real Time production contains very detailed information and is, with only few 
exceptions, followed strictly. This is very important to the organisation because a good planning 
leads to fast switches of the tapes with only a small staff. Deviation in the lead time is therefore 
small. The lead time varies between five to twenty hours for ninety percent of the orders. 
Production time is determined by the length of film and is therefor very stable. Simple planning of 
blank loading causes the variation in lead time of production. Knowing the planning for 
production, tapes are blank loaded one (85 % of the orders) or sometimes two (15 %) shifts 
ahead. The lead time, although fairly long, is very predictable. Sometimes the lead time after 
production is a bit longer, but this is explained by a 100 percent quality check randomly taken. 

The packaging department, however, is less structured. The deviation in the lead time is relatively 
larger and leads to less predictability. The average lead time is 5.6 working hours, the deviation is 
6. 7 hours. Orders released from Staging, the temporary storage between production and 
packaging, because being planned for packaging not always can be packaged. Sometimes not all 
the materials are available, other times there is no free space on the planned line because of 
changed plans or there are not enough personnel so planning is behind. As a result of these 
changes the planning of the packaging department has to be revised completely. The packaging 
department knows these changes, but other departments are not informed. As result of this 
shortage of information, the planning for the next shift is not adjusted and wrong materials or 
materials with low priority are delivered. 
Because of the lack of information orders are held up unnecessarily long at the packaging 
department. About ten orders are waiting at each line to be packaged which reduces the clarity of 
the situation. 
It seems that the size of the order has only little influence on the lead time. Table 1 shows the 
average lead times of the different size categories. 

Order size (units) 1-100 101-500 501-5,000 5,000-
20,000 

Average lead time (workinq hours) 4,41 5,07 6,81 4,37 
table 1: Average lead time packaging based on the order size 

Although the smaller orders are faster then the orders in the third category, the large orders of the 
fourth category have shorter lead times than the others. It turns out that these large orders are 
split up into smaller 'work orders' which are packaged more quickly. The reasons for this are 

-~tw_pfold. First, the learning curve takeS-Care of more routir:ie --and-f-ewer-m-i-stakes. Second, the 
order is less 'anonymous' because of its size and a line is assigned solely for this order. 
Table 2 shows the average lead times of the different size categories of the work orders. 

Workorder size (units) 1-100 101-500 501-5.000 
Average lead time (working hours) 4,64 5,64 5, 11 
Standard deviation 3,6 6,1 3,3 
table 2: Average lead time packaging based on the work order size 

The differences between the categories are now very small. Striking is the high standard 
deviation of the second category. This signifies that the predictability of this category is small 
compared to the other categories. 
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Co-ordination between staging and packaging 
Staging was created to form a buffer between production and packaging. The orders are 
temporarily stored here until capacity and materials are available. In practice this availability is not 
always checked. Orders are sent to the packaging department to quickly after being produced. 
But even if the order is staged for a while, some of the lead time can be very long. Thirty-eight 
orders or part _of orders are staged for less than one shift, while they have a lead time of more 
than four hours at the packaging department. Nine orders staged longer than two shifts have a 
lead time of more than a shift. 

Personnel capacity of the packaging department 
The number of persons at the packaging line determines the possible line speed. If the line speed 
is too slow, certain tasks still need one person to be done, but the output is to low. For every line 
the optimal number of persons at the line can be calculated whereby the output per person is 
maximal and the costs per unit minimal. In table 3 this optimal number of persons is compared to 
the average persons in reality. 

Optimal number Average number at the line 
Line 1 9 persons minimal 6,2 persons 
Line 2 8 persons minimal 5,7 persons 
Line 3 3 persons 3,7 persons 
Line 4 8 persons minimal 7,0 persons 
Line 5 8 persons minimal 6, 1 persons 
Line 6 3 persons 3,6 persons 
Table 3: Overview number of persons al the packaging lines 

These deviations in used persons primarily affect the efficiency of the lines 2, 3, 4 and 6. At the 
moment, however, the influence on the efficiency is small. The arrival of the orders is determined 
by the output of the production. There is also a lot of pressure of the due date because not much 
margin is left for the packaging department. The late arrival of information added to this leads to 
maximum flexibility at the cost of efficiency of the department. 

Conclusion 
The main problems of the packaging department are: 
1. Information is downloaded to the department too late 
Planning of production forms the basis of the planning of packaging. Only when the planning of 

production is known, the workload of packaging can be determined. Only one-and-a-half or 
two days after orders are received, the impact on the packaging department is clear. 

2. The planning of packaging used at the moment has no effect on the management of the 
department. 

. The present planning is, at the moment the planrung is made, behind on the real situation in 
the department. 

Information systems and uncertainty 
Galbraith states that the increase of uncertainty leads to an increased need for information. The 
following four strategies are given to prevent an overload of the information channels: 
1) Increase of the information producing capacity 

a) Vertical information systems 
b) Lateral information systems 

2) Decrease of the necessity to produce information 
a) Adjustment of the structure of the production process 
b) Adjustment in the organisation structure 

In this situation lateral information systems will form the best improvements. Integration of 
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planning of the departments and integration of management of departments are possibilities to 
increase the information producing capacity. 

Framework for production control and material management 

To determine the need for information the system is split up into several aspect systems. A 
framework of Bertrand et.al. is used for this purpose. Figure 1 is a simple reproduction of this 
framework. 

I detemiring 

I l~ of organl.zaUon I k>gstic parameten 

I C-,:;typarring I 
I Plarring of OC0.<)alion j 

Logisticof~nl 1 
I 

Ace~• of orders I dJe date .acc«panoe 

I 

,1" 

I Refease of'NOOI; ordtt I 
I 
I 
·k 

I 
-,..,,de, 

I ~parring 

Corirol of departrneri I ., 

I 
C.apacity usigvnenl 

I Capacity variety 

I 

~: I I I 

Figure 1: simplified framework for production control and material management 

Out of this framework three logistic areas are derived. The first area is based on the acceptance 
of orders and acceptance of due date and concerns the check of available capacity each time an 
order is received. The second area is based the detail planning of work orders. This detail 
planning is the integrated planning of at least production and packaging. The last area is the 
combination of work order release, capacity assignment and determination of order sequence 
and is called the controlling of the progress of the orders. 
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2. Detail planning 
The accepted orders with assigned lines determine which lines are used and which output is 
necessary. This last one determines how many people are needed at the lines. Of course it is 
possible that production can not deliver all orders for an efficient use of the lines. If that is the 
case it is important to distinguish between the lines which may not lie idle and those which have a 
margin for the coming period. Production planning is able to set priorities. 

3. Control of progress of the flow of materials and the stock of materials 
Although the different plannings of the departments are integrated and capacity is reseNed for 
the orders, problems still occur. Therefore it is important to know what the consequences, like the 
development of bottlenecks, are if there is any stagnation during the process. Information is 
necessary to find out where the problems will develop and what priorities are to be set. The 
progress of the flow of orders is also input to the capacity check. Arrears at the line or in 
production are of direct influence for the orders to be accepted. 
Besides the flow of materials the stock of materials have to be controlled. The stock managed 
and controlled by Technicolor, materials like tapes, boxes, some labels etcetera, causes no or 
only few minor problems. There is also a part of the stock, the customer specific materials, which 
is managed and controlled by the customers. Information about this stock is often limited and due 
to the long information channel (figure 3) information travels slowly. 

TECHNICOLOR CUSTOMER SUPPLIER 

Figure 3: Application to replenish to stock of a customer 

The frequent occurring problems concerning this stock are predictable. Fewer links and therefore 
closer contact with the supplier would do good for both Technicolor and the customers. 
Advantages are: 
• Higher speed of response 
• The tense and weak position of Technicolor with respect to the large customers is less 

disturbed by minor problems 
• Technicolor can take a stronger position towards the supplier 
• The uncertainty also caused by the supplier will be reduced 

A full management of the stock would of course be the best solution. Technicolor can change to 
Dutch suppliers, is no longer dependent of the customer and the links can be reduced to a 
minimum. 
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Profitability of the proposals 

The following costs are made for the project as far: 

Student: 8 months at fl 800,- a month fl 6.400,-
Internal interviews 

mentor:40 hours at fl 55,- an hour fl 2.200,-
other: 40 hours at fl 55,- an hour fl 2.200,-

20 hours a fl 35,- an hour fl 700,-
fl 11.500,-

Implementation of the project will bring along the following costs: 

The set up 
simple: 15 hours at fl 55,- (2 days) an hour fl 825,-
expanded: 75 - 150 hours at fl 55,- (2 to 4 weeks) an hour fl 4.125,- fl 8.250,-

Introduction: 1 day per person = 3 * 7,5 hours at fl 35,- an hour fl 788,-
fl 5.738,- fl 9.863,-

I Total estimated costs fl 17.238,- fl 21 .363,-

The estimated profits of the proposals are based on an increase of the output per person in the 
packaging department. An improved output per person of four to five percent seems to be 
realisable. The current costs of labour are: 

per unit: (7,5 * 28)/1200 = 17,5 cent 
er ear: 17, 5 cent * 27 million 

Im rovements in out ut er erson will result in the following savings: 
Percentage of saving per 
improvement year 

1 % fl 47.250,-
2 % fl 94.500,-
3 % fl 141.750,-
4 % fl 189.000,-
5 % fl 236.250,-

saving per 
month 

fl 3.938,
fl 7.875,
fl 11.813,
fl 15.750,
fl 19.688,-

fl 4.725.000,-

These savings are realisable because part of the labour is flexible in the shape of temporary staff. 
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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van ruim acht maanden onderzoek bij Technicolor in Helmond. Dit is 
het afsluitende onderdeel van de verkorte studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven. 

Het in Helmond gevestigde bedrijf Technicolor dupliceert films voor grote maatschappijen als 
Warner, Disney en CIC. Met ongeveer 250 personen levert Technicolor 25 tot 30 miljoen 
videocassettes af. De grootste vraag ontstaat in de maanden voor de feestdagen in december. 
De filmmaatschappijen brengen rond die tijd veel nieuwe dan wel bestaande kinderfilms op de 
markt. Technicolor opereert in een dynamische en moeilijk te voorspellen omgeving. Komt er een 
bestelling van een klant, dan moet deze meestal op korte termijn geleverd worden, vergezeld van 
speciale akties en extra lokkertjes. 

De opdracht was met name gericht op de inpakafdeling. Hoewel steeds meer geautomatiseerd is 
het nog steeds een afdeling met hoge personeelskosten vanwege de vele handmatige 
handelingen. Verlaging van deze personeelskosten was dan ook het uiteindelijke doel. Oat 
hiervoor wel degelijk mogelijkheden zijn zonder investeringen in automatisering van de lijnen blijkt 
wel uit het onderzoek. 

Graagw wil ik via deze weg alle personen bedanken die direct dan wel indirect heeft 
meegeholpen aan dit project. Ten eerste zijn dit natuurlijk de begeleiders binnen Technicolor, 
Peter Rycquart en Richard Solleveld en de begeleiders van de TUE, Prof.Dr.Ir. Weggeman en 
Dr.Ir. van de Ven. Daarnaast wil ik alle andere mensen van Technicolor bedanken die bereid zijn 
geweest om tijd te steken in dit project en fijne collega's zijn geweest gedurende mijn stage. Tot 
slot wil ik mijn vriend John bedanken voor zijn ondersteuning in de moeilijkere tijden en zijn hulp 
bij het schrijven van het verslag. 

Esther Schoenmakers 
September 1997, Eindhoven 
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1. INLEIDING 

1. INLEIDING 

Het onderzoek beschreven in dit verslag is uitgevoerd bij Technicolor Video Services in Helmond. 
Dit bedrijf dupliceert videofilms voor enkele grote filmmaatschappijen als Disney, Warner en CIC 
en diverse kleine opdrachtgevers. De bespeelde en ingepakte cassettes hebben bestemmingen 
in heel Europa van Nederland, Belgie en Frankrijk tot aan Tsjechie. 

Toename van de variatie aan verpakkingen en daardoor de toename van belang van de 
verpakking in het totale proces vormde de aanleiding om verder onderzoek naar de inpakafdeling 
te verrichten. De uiteindelijke opdracht is echter ruimer geworden en heeft betrekking op een 
integrale aansturing binnen Technicolor. 

Om een indruk te krijgen van Technicolor, wat ze doen en in welke markt ze opereren wordt het 
bedrijf in hoofdstuk 2 beschreven. 
In hoofdstuk 3 wordt het proces beschreven van de ontwikkeling van de initiele opdracht tot de 
uiteindelijke opdracht. Hoofdstuk 4 beschrijft de analyse van het productieproces aan de hand 
van een steekproef van 200 orders, hiermee zijn de knelpunten in de orderstroom naar boven 
gebracht. In hoofdstuk 5 wordt het logistieke proces van Technicolor op basis van een raamwerk 
voor productiebeheersing en material management opgesplitst in drie logistieke deelgebieden. 
Deze drie deelgebieden en de resultaten van de analyse van de steekproef vormen de basis voor 
de voorstellen van verbetering die in hoofdstuk 6 worden beschreven. Hoofdstuk 7 geeft een 
kosten/baten-analyse van het voorstel. Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de conclusies van het 
onderzoek en word en nog enkele gebieden aangegeven die voor Technicolor interessant kunnen 
zijn om verder te onderzoeken. 

TERMENLIJST 

Blank Loading: 
Cassettes voorzien van de juiste lengte van onbespeelde tape, deze lengte is uiteraard 
afhankelijk van de lengte van de film. 

Box: 
Beschermende doos waarin de cassette wordt geplaatst. 

Cassette: 
Videocassette, hierin bevindt zich de bespeelde tape. ____ _.;___ _ ____ - -
Cue Tone Loading:-
Na het sprinten overzetten van de bespeelde tape op pancake naar cassette, een sein (cue tone) 
geeft het eind van de film en dus het afsnijpunt aan. 

Inlay. 
Filmkaft die om de box in een plastic hulsel wordt geplaatst en waarop informatie over de film 
terug te vinden is. 

Labels & Inlays (L&I): 
Afdeling waar de voorraden voor de inpakafdeling worden beheerd, zoals leaflets, inlays en 
stickers. 

1 



1. INLEIDING 

Leaflet 
Losse foldertjes die die in box worden gestopt, ze hebben meestal betrekking op speciale akties. 
Ze worden los in de box geplaatst of worden meeverpakt met de cassette. 

Master. 
Originele versie van de film zoals deze wordt aangeleverd door de filmmaatschappij. Voordat de 
film in productie wordt genomen wordt op de afdeling Mastering gecontroleerd en gemonteerd. 

Mastering: 
Afdeling waar het origineel van de film, de master, wordt gecontroleerd en gemonteerd. 

Overwrap: 
lnpakmethode waarbij folie om het product wordt gevouwen en gelijmd. 

Pancakes: 
Grote rollen met tape, voldoende voor circa 37 films van gemiddelde lengte (90 minuten). 

Real Time duplicatie: 
Bij deze productiemethode wordt de film op afspeeltempo gedupliceerd. De cassettes worden op 
de loading afdeling voorzien van tape met de goede lengte. Het grootste deel (65 %) van de 
productie gaat via deze weg. 

Shrinkwrap: 
lnpakmethode waarbij folie ruim om de in te pakken cassette of box wordt aangebracht en 
vervolgens wordt verwarmt. De folie krimpt en komt strak om de cassette of box te zitten. 

Sprinting duplicatie: 
Het versneld opnemen van de film op pancakes. De film wordt achter elkaar gekopieerd op de 
pancake totdat deze vol is. De volgende stap is om de tape van pancake over te zetten naar 
cassette (Cue Tone Loading). Zo'n 35 % van de productie wordt gesprint. 

Staging: 
Opslag tussen Real Time dan wel Cue Tone Loading en lnpak. Het grootste deel van de orders 
staat te wachten op capaciteit op de inpakafdeling of aanvoer van inpakmaterialen. Het 
resterende deel staat te wachten op een afroep. 

Tape: 
Band waarop de film staat. Over het algemeen worden er twee kwaliteiten gebruikt. Films die 
verhuurd gaa9 worden krijgen O'ler hat _alQf!meen de __ b{ill"..re..-kwa!iteit, ze moeten .tegen een 
stootje kunnen. Uiteraard beslist de klant welke tape gebruik zal worden. 

? 
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2.1 Organisatie 
Technicolor is een van oorsprong Amerikaans bedrijf, inmiddels overgenomen door het Engelse 
Carlton Communications. Deze multinational omvat diverse organisaties, waaronder TVS 
Corporate. Dez~ organisatie is opgedeeld in vier divisies - Film, Entertainment, Video en CD -
waarbij de vestiging in Helmond valt ender divisie Video. Deze Nederlandse vestiging, opgezet in 
1989, verzorgt de videoproductie voor een groot deel van de Europese markt. 
Het organogram van Technicolor Video Services, the Netherlands is terug te vinden in figuur 2.1. 

Marketing & Sales 
manager 

. . ···-· . I. _ ······ ... 
Customer Service 

Supervisor 

. . .. I.. .. ... _ 
Planning 

Supervisor 

Managing Director 

Secretarial Support • 
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Tratfic 
manager 

Fig. 2.1: Organogram Technicolor, the Netherlands 

Binnen Technicolor zijn zo'n 250 mensen vast dan wel op uitzendbasis werkzaam. Een groot deel 
daarvan draait twee- of drie-ploegendiensten. Met een dagcapaciteit van gemiddeld 105.000 
videocassettes dupliceert en verpakt Technicolor 25 tot 30 miljoen cassettes per jaar. 
Voor het dupliceren van videocassettes kunnen binnen Technicolor twee methoden worden 
gebruikt. De eerste en nag steeds meest gebruikte methode is de Real Time duplicatie. Zoals de 
naam al zegt wordt bij de deze methode de film gedupliceerd met een snelheid van 1 op 1, dus 
op afspeelsnelheid. Met 5.400 recorders kunnen per etmaal 70.000 cassettes worden 
geproduceerd. Een aanzienlijk snellere methode is Sprinting. Met een snelheid die tot 150 keer 
zo hoog ligt als de afspeelsnelheid wordt de film op tape gezet. Met slechts 28 sprintmachines is 
een dagcapaciteit van 35.000 cassettes haalbaar. Deze tweede methode is echter alleen bij grote 
series interessant vanwege het vele onderhoud en voorbereiding die komt kijken bij deze 
methode. Dit maakt het tevens een zeer arbeidsintensief proces. Overigens wil ook niet iedere 
klant gebruik maken van deze methode, ze blijven liever bij de inmiddels goed beproefde 
methode. 

Na de duplicatie wordt een order in de meeste gevallen ingepakt op een van de zes inpaklijnen. 
Op deze lijnen worden de cassettes voorzien van stickers en/of toplabels. Afhankelijk van_ 9e 

. inpakirfstrukfies wo"rafde cassette voorzien· van een shrinkwra-p, een overwrap of wordt niet apa·rt 
verpakt. De cassette gaat in een box die is voorzien van een inlay waarna de box wordt gesloten. 
Ook de box kan worden voorzien van een shrinkwrap, een overwrap of krijgt geen aparte 
verpakking. Tot slot gaan de boxen in omdozen en worden gepalleteerd, waama de order kan 
worden afgevoerd naar expeditie. 
Met deze zes lijnen zijn dus twee inpakmethoden van de cassettes en boxen mogelijk . De eerste 
methode is het shrinkwrappen van cassettes of boxen. Hierbij wordt folie om het product 
aangebracht en vervolgens verhit. De folie krimpt totdat het strak om het product zit. De andere 
manier van inpakken is het overwrappen van cassettes of boxen. Hierbij wordt folie om het 
product gevouwen en gesealed. Welke methode precies gebruikt wordt is afhankelijk van de 
klant. In het algemeen kan echter worden gesteld, dat het grootste deel geshrink-wrapped wordt, 
hier is ook de meeste capaciteit voor aanwezig ( 4 van de 6 lijnen). Op de inpakafdeling worden 
ook inlays in de boxen geplaatst, worden er leaflets bij de cassettes gedaan en worden er 
stickers aangebracht. Afhankelijk van de lijn gebeurt dit automatisch, dan wel met de hand. 
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Een schematische weergave van de totale informatie- en goederenstroom is terug te vinden in 
bijlage_1. 

Snelheid speelt een cruciale rol, omdat de klant korte levertijden eist (gemiddeld 4 dagen) en het 
klantorderontkoppelpunt · (KOOP) aan het begin van het traject ligt. Slechts een klein deel van de 
orders kan eventueel op voorraad worden geproduceerd. Het grootste deel betreft echter steeds 
wisselende titels of herhaaltitels die steeds anders afgemonteerd moeten worden, dan wel anders 
ingepakt dienen te worden in verband met speciale akties en dergelijke. Dit deel kan dus pas 
worden geproduceerd als hiervoor een klantenorder is geplaatst. lnkoop kan gedeeltelijk 
onafhankelijk van de orders plaatsvinden, het gaat dan om tape, cassettes, boxen, dozen en 
bepaalde stickers. De leaflets, labels, aktiestickers en dergelijke zijn weer ordergebonden en 
worden over het algemeen via de klant aangeleverd. Samen met de korte levertijd van enkele 
dagen die de klant eist, is planning maar ook flexibiliteit zeer belangrijk. 

2.2 Het product en de markt 

De belangrijkste afzetlanden van deze Nederlandse vestiging zijn Nederland, Belgie, Frankrijk, 
Spanje en Duitsland, maar af en toe wordt er ook gedupliceerd voor Tsjechie en ltalie. 
Technicolor heeft de filmmaatschappijen Disney, Warner en CIC als grootste klanten, maar 
produceert daarnaast ook voor enkele kleinere maatschappijen. Elke maatschappij heeft zijn 
eigen eisen en wensen die deels ook weer worden bepaald door bestemming van de 
videocassettes. 
De markt van videocassettes is op te splitsen in twee grote groepen. Ten eerste is er de markt 
voor de huurvideo, een concept dat reeds lang bestaat en waar momenteel nog weinig groei inzit. 
De tweede groep betreft de koopvideo's. In deze groep zit een duidelijke groei, waarbij met name 
de kinderfilms zeer geed aanslaan. Om de verkoop te stimuleren worden door de 
filmmaatschappijen maar ook door de winkels zelf uitgebreide promotiecampagnes op tv, in 
tijdschriften en dergelijke opgezet. Dit betekent voor Technicolor uiteraard extra omzet, maar ook 
meer druk van de maatschappijen die er veel geld in hebben gestoken en dus niet zonder video's 
mogen komen te zitten. 
Een derde te ontwikkelen groep is de business to business markt, waarbij een bedrijf bijvoorbeeld 
zichzelf of een nieuw product introduceert via de videocassette. 

Tot slot dient te worden vermeld dat de videorecorder kenmerken vertoond van een product dat 
in de eindfase van de product life cycle zit Het aanbod is groot, de prijzen zijn dalende en ook op 
het gebied van research lijkt weinig te gebeuren. De ontwikkelingen in andere methoden die de 
videorecorder zouden kunnen vervangen - video-cd, video's huren via de kabel of internet - zijn 

""' daa,r.ente_gen~olop gaamffl~ .EQ.erzijds dient daarom te worden gezocht naar _andere toepassingen . _ 
van de videocassette zoals bijvoorbeeld de business to business markt. Anderzijds kan het nodig 
zijn om te investeren in andere technieken. Hoewel de kennis van die techniek dan nog beperkt 
is, heeft Technicolor wel verstand van geluid en beeld en heeft een vast klantenbestand. 
Technicolor heeft dus een sterke basis waarop voortgebouwd kan worden. 
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3.1 Oorspronkelijke opdracht 

In de oorspronkelijke opdracht vanuit Technicolor staat de inpakafdeling centraal. De eisen vanuit 
de markt met betrekking tot de verpakking worden steeds gevarieerder, terwijl de inpakafdeling 
nog steeds gericht is op de standaard verpakkingen. Het inpakken is niet meer beperkt tot een 
cassette in een box met een inlay en eventueel een leaflet erbij en folie er omheen. Om de 
consument tot aankoop van de videocassette over te halen, zal de aandacht van de consument 
moeten worden getrokken. De cassette wordt daarom voorzien van extra's zoals indianentooien, 
beertjes enzovoort. Display-akties zijn een andere manier om de aandacht van de consument in 
de winkel naar het product toe te trekken. Kortom de variatie in de verpakkingen en daarmee de 
complexiteit van de inpakafdeling is enorm toegenomen. Al deze variaties zijn niet of nauwelijks 
te automatiseren en met name in de topdrukte leidt dit regelmatig tot fouten in de verpakking, 
slechte aanvoer van materialen en moeilijk te beheersen doorlooptijden. Al met al leidt dit tot 
oponthoud in de doorstroom van de orders, extra kosten voor het aanpassen of ompakken van 
de order en problemen met de klanten. 

In dit stadium is er nog geen concrete opdracht. Hierover wordt afgesproken dat eerst de situatie 
nader zal warden bestudeerd, waarna een definitieve opdracht zal worden geformuleerd. 

3.2 Eerste verkenning van Technicolor 

Hoewel voor Technicolor duidelijk is, dat op de inpakafdeling het een en ander verbeterd moet 
worden mede met betrekking tot de bovenstaande ontwikkelingen, maar ook voor de reguliere 
verpakking, is er dus nog geen sprake van een concrete opdracht. Een eerste verkenning van de 
inpakafdeling zal moeten leiden tot een afbakening van het probleem. 

Om deze verkenning niet te beperkt te houden wordt ook de aansturing van de inpakafdeling 
onderzocht, waarmee de omgeving van de inpakafdeling dus ook in het onderzoek wordt 
meegenomen. Binnen de inpakafdeling wordt stilstand van de lijnen en de oorzaken van de 
stilstand en de productiviteit en inzet van vast en variabel personeel bekeken. Met betrekking tot 
de aansturing van de afdeling, worden de planning en materiaalaanvoer onderzocht. 
De bevindingen van dit onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 2. 

Uit bovenstaand onderzoek blijkt, dat verbeteringen zowel op de inpakafdeling zelf mogelijk zijn, 
als in de aansturing van de afdeling. Binnen de afdeling zelf lopen echter al enkele projecten die 
op langere termijn de onvoorspelbaarheid van de output van de afdeling zullen verminderen. Er 
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan verbetedng 'iall de_ lijn.e.n.,. zodat het-aantai storing en zal afnemer. 
en de instelling van de machines eenvoudiger wordt. 

Met betrekking tot de aansturing van de inpakafdeling blijkt ten eerste dat de planning zoals deze 
nu voor de afdeling gemaakt wordt sterk afwijkt van de wat er in werkelijkheid ingepakt wordt. 
Zo'n tien procent van de ingeplande orders wordt op een andere lijn ingepakt dan waar deze voor 
ingepland stond en een op de drie orders wordt helemaal niet ingepakt terwijl deze wel op de 
planning stond. Daar staat tegenover dat een op de drie ingepakte orders helemaal niet op de 
planning stonden voor die shift. Dit betekent dat slechts 60 % van de orders in de geplande shift 
op de geplande lijn wordt ingepakt, waarbij de verschuivingen ervoor zorgen dat de geplande 
start- en eindtijden niet overeenkomen met de werkelijke start- en eindtijden. 
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De afwijkingen op de planning zijn enerzijds het gevolg van de storingen aan machines van de 
inpaklijnen, anderzijds is ook de aanvoer van materialen problematisch. De gemiddelde stilstand 
van de lijnen bedraagt 15 % van de tijd, dit ligt voor 80 % bij de machines en 20 % bij de aanvoer 
of kwaliteit van de materialen. Daarnaast wordt er gemiddeld per shift per lijn een probleem in de 
aanvoer van materialen gesignaleerd. Dit hoeft niet altijd tot stilstand te leiden, omdat dan een 
andere order e~rst ingepakt zal worden maar de planning wordt dan al niet meer gevolgd. 
Met deze grote onzekerheden in de uiteindelijke voortgang is de geschiktheid van de huidige 
statische planningsmethode twijfelachtig. Bovendien zal moeten worden onderzocht of de 
beheersbaarheid van de materialenstroom verbeterd kan worden. 

Het verdere onderzoek zal worden gericht op zowel de planning van de inpakafdeling als de 
beheersing van de materialenstroom. Het volledige traject van de orderstroom is hierbij 
betrokken, waardoor het een integraal project is geworden met een verbetering van de aansturing 
van de inpakafdeling als doel. 
In de volgende paragraaf wordt kort de situatie geschetst, zoals deze is gebleken uit gesprekken 
met de diverse betrokken personen. 

3.3 Probleemstelling en herziene opdracht 

Momenteel wordt de aansturing van de orders voornamelijk afgestemd op de productie-afdeling 
Real Time. Belangrijk is, dat het bezettingspercentage van de recorders zo hoog mogelijk is en ze 
dus zo min mogelijk stil staan. Het blank leaden van de cassettes wat hieraan vooraf gaat, is 
direkt afgestemd op de planning van de Real Time. Na de Real Time worden de cassettes naar 
de volgende afdeling 'geduwd'. Bij de orderacceptatie wordt door de planning in eerste instantie 
bekeken of de gewenste due date voor productie haalbaar is. Pas in de tweede plaats, maar 
meestal alleen voor de extremere orders (bv. grote orders of orders met complexe 
inpakinstrukties) wordt de capaciteit van de inpakafdeling gecontroleerd. Andere afdelingen zoals 
loading en Labels & Inlays worden hierbij niet direct meegenomen. 

Tussen Real Time en lnpak is de afdeling Staging ingericht voor de opslag van de cassettes die 
gereed zijn om ingepakt te worden. Het betreft hier over het algemeen orders met een due date 
die staan te wachten op capaciteit op de lnpakafdeling. Het resterende deel staat op een afroep 
te wachten, maar dit betreft slechts een klein deel van de orders. 

Staging vormt een buffer tussen Real Time en lnpak en zou dus voor een geleidelijke aanvoer 
naar lnpak moeten zorgen. De producten in deze buffer zijn echter klantenorder-gebonden en 
zijn dus gekoppeld aan een due date en inpak-instrukties. De bufferfunktie, het voorkomen dat 
aanvoer dan wel ~f.Y..Ofil..§tagneert in de productiestroom, vervalt hiermee. 
De volgorde van de orders op de planning van de inpakafdeling wordt in eerste instantie bepaald 
door de due date van de order, vervolgens wordt gekeken of bepaalde orders van dezelfde klant 
bij elkaar gezet kunnen worden. Hierdoor ontstaan grote fluktuaties in de vraag naar 
inpakcapaciteit, zowel in de tijd als tussen de diverse inpaklijnen. In bijlage 3 is voor september 
1996 de totale vraag en de vraag per inpakalternatief weergegeven. Hieruit blijkt duidelijk, dat de 
vraag sterk varieert in de tijd. 
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Zonder afstemming tussen productie en inpak is een geleidelijke aanvoer naar de inpakafdeling 
niet mogelijk. Met het huidige informatiesysteem is het niet mogelijk, om deze afstemming te 
realiseren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende probleemstelling: 

Probleemste/ling 
Het doen van een voorstel voor een integra/e afdelingsplanning ten einde de aansturing van de 
inpakafdeling te verbeteren. Het informatiesysteem zal hierbij zodanig aangepast moeten warden, 
dat het een basis voor de planning en voor de aansturing kan vormen. 

3.4 Aanpak van onderzoek 

In het volgende hoofdstuk worden 200 orders uit een bestand van 7000 orders uit de periode 
oktober - december 1996 onderzocht op basis van gegevens uit het J BA informatiesysteem en de 
planning. 
Dit gebeurt ten eerste om te onderzoeken of het push-systeem vanuit Real Time ten koste gaat 
van de beheersbaarheid van de inpakafdeling. Een slechte beheersbaarheid zal een lange en 
vooral ook onvoorspelbare doorlooptijd tot gevolg hebben. 
Ten wordt onderzocht of de efficientie van de afdeling te lijden heeft ender de sterk fluctuerende 
vraag. De inpakafdeling kent immers vier verschillende inpakmethoden. De totale stroom naar de 
inpakafdeling zal wel ongeveer gelijk zijn, productie kan immers ± 105.000 cassettes per dag 
dupliceren en is er bij gebaat de bezetting van de machines zo hoog mogelijk te houden. Veel 
korte films kan deze productiviteit wel verhogen, maar maakt het inplannen moeilijker omdat niet 
te veel films tegelijkertijd gewisseld mogen worden, omdat je dan meer mensen nodig hebt. 
De verschillen tussen de vier stromen kunnen echter wel groot zijn. De productieplanning houdt 
daar over het algemeen geen rekening mee. De verwachting is dan ook dat de optimale bezetting 
aan de lijnen en de werkelijke bezetting aan de lijn~n verschillen vertonen. 

7 
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4.1 Uitvoering van het onderzoek 

4.1.1 Statistische verantwoording 
Om de huidige situatie weer te geven zijn orders op verschillende variabelen onderzocht. 
Hiervoor zijn orders genomen uit de laatste drie maanden van 1996. Deze orders zullen de 
huidige situatie geed benaderen. Wei betreft het hier de drukste maanden van het jaar, waarin de 
meeste problemen optreden. 
In totaal zijn er in deze periode 7.035 orders binnengekomen, zodat een steekproef noodzakelijk 
is. De steekproefgrootte is bepaald op basis van een standaard uit de 'American National 
Standard', te weten de ANSI/ASQC Z1 .4 - 1993. Het betreft eigenlijk een standaard voor het 
opstellen van steekproefplannen voor inspecties van materialen, processen, gegevens en 
dergelijke. Met deze standaard is ook te bepalen hoe groot een steekproef zou moeten zijn, om 
hieruit betrouwbare informatie te verkrijgen. Afhankelijk van de populatiegrootte en het 
inspectieniveau wordt een code gegeven waarmee de steekproef plannen kunnen word en 
opgesteld. De tabel hiervan is terug te vinden in bijlage 4A. Met de code die hieruit naar voren 
komt is vervolgens de steekproefgrootte te bepalen aan de hand van een tabel (bijlage 48). 
Hierbij wordt eerste een Acceptable Quality Level (AQL) gekozen. Met deze AOL wordt 
aangegeven in hoeverre afwijkingen acceptabel zijn en wat dus de betrouwbaarheid van het 
onderzoek is. De Pa in deze tabel geeft het percentage van te verwachten acceptaties aan. Een 
betrouwbaarheid van 96 % en dus een AQL van 4 % is voldoende voor dit onderzoek, hiervoor is 
een steekproef van 200 stuks nodig, de Pa zal dan 90 % zijn. 

4.1.2 Steekproefbepaling 
Om een goede verdeling te verkrijgen zijn de orders uit deze periode ten eerste verdeeld naar 
klant en vervolgens naar ordergrootte. In de groep 'klanten' zijn ten eerste de drie grote klanten 
Warner, Disney en CIC terug te vinden. Deze zijn vervolgens weer opgedeeld naar de diverse 
landen (Nederland, Frankrijk, Belgie, Duitsland en Spanje). Naast deze grote klanten is ook 
Timelife apart genomen, omdat dit van de kleinere klanten de grootste is met een relatief 
belangrijke vraag. De overige klanten zijn tenslotte samengenomen. Hoewel deze groep voor de 
volledigheid wel is meegenomen in dit onderzoek, is de groep te heterogeen om er conclusies uit 
te trekken. 
De orders zijn vervolgens ook naar ordergrootte opgedeeld, omdat grootte op zich ook problemen 
oplevert. Warner heeft bijvoorbeeld veel kleine orders die samen op de planning komen. Het 
inpakken van kleine orders duurt soms slechts enkete minuten, zodat tijdige aanvoer van de 

__ ....,ca,_s..s.ettes en de inpakmateriaten moeilijk.eus.~Een. lijAp!aA!'.ling..m~ bijvoorbeeld 3 -gre-tc oi-ders is 
dan veel beter te overzien en daardoor beter te beheersen, dan een planning met 30 kleine 
orders. Veet kleine orders kosten uiteindelijk relatief veel meer tijd qua administratie en 
voorbereiding dan enkele grote orders. Grote orders zijn makkelijk in de productie, maar vergen 
wet veet capaciteit en zijn dus minder flexibel. 
Binnen deze groepen zijn vervotgens asetect en verhoudingsgewijs orders eruit gehaald voor de 
steekproef. Dit betekent dus dat eerst de omvang per groep ten opzichte van het to tale 
orderpakket is uitgezocht en op basis daarvan de steekproefgrootte is bepaald. In bijlage 5 zijn 
alle gegevens betreffende deze steekproef terug te vinden, in de tekst wordt steeds verwezen 
naar de exacte locatie binnen deze bijlage. 
In bijlage 5A zijn de onderzochte orders genummerd en ingedeeld naar de groepen terug te 
vinden. Per order is werkordernummer, itemnummer, titel, ordergrootte, orderdate en due date 
gegeven. 
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Op basis van gegevens uit JBA-systeem en de productieplanning zijn de doorfooptijden van de 
verschillende afdelingen berekend. In de volgende paragraaf worden de gegevens die hieruit 
naar voren zijn gekomen besproken. 

4.2 Analyse van de resultaten 

4.2.1 Doorlooptijd productie en inpak 

De doorlooptijden van de orders binnen productie zijn bepaald aan de hand van de real time 
planning en de 600-boeking (zie bijlage 1 ). De tijden zijn gebaseerd op een 5-daagse werkweek 
met 24 werkuren per dag, eventuele extra weekenddiensten zijn ook meegenomen in de 
berekening. 
De wachttijden op de afdeling staging zijn gebaseerd op de verschillen tussen de 700-boeking en 
de 600-boeking. Op deze afdeling wordt gerekend met de werktijden van de inpakafdeling, te 
weten 5 dagen per week, 16 uur per dag eventueel uitgebreid met extra nacht- of 
weekenddiensten. De onderlinge wachttijden zijn alleen met elkaar te vergelijken als de tijden 
worden genomen dat er ook inderdaad afname door de inpakafdeling mogelijk is. Orders die dus 
's nachts uit productie komen staan dus pas te wachten vanaf 6 uur 's morgens. 
De doorlooptijd op de inpakafdeling is de totale werktijd tussen de 700- en 800-boeking. 
Voor zover mogelijk zijn de boekingen gecontroleerd op eventuele fouten, zeals het vergeten van 
een boeking. De doorlooptijden zijn voor alle afdelingen uitgedrukt in werkuren, dus het aantal 
uren waarin sprake kan zijn van doorstroom van de orders. 

In de bestaande situatie valt als eerste het verschil tussen de productie en de inpak op. Real 
Time productie (70% van de units) is strak geregeld, de planning is gedetailleerd en wordt op 
een enkele uitzondering na precies opgevolgd. Dit is ook belangrijk, omdat een slechte 
afstemming tussen de banken kan leiden tot een zeer onregelmatige behoefteverdeling aan 
personeel. Het is hier zaak, dat niet te veel banken tegelijkertijd moeten worden voorzien van 
nieuwe cassettes. Van oponthoud door gebrek aan capaciteit is hier zelden sprake, dit komt ook 
doordat de orderacceptatie afgestemd wordt op·de werklast van deze afdeling. Het sprinten (35% 
van de units) gebeurt met name ad hoc. Aangezien het sprinten echter alleen interessant is bij 
grote orders gaat het om relatief weinig orders en dus een eenvoudigere situatie dan bij Real 
Time. 
De spreiding van de doorlooptijd voor dit deel van het proces is gering (bijlage 58). De 
doorfooptijd varieert tussen de 1,6 en 43 werkuren, maar het grootste deel (90,6% van de orders) 
heeft tussen de 5 en de 20 uur nodig voor de productie. De productietijd beslaat hiervan 
gemiddeld 16,6%. De variatie zit vooral in de tijd tussen het blankloaden en het produceren (zie 
bijlage SC). De planning van het blankloaden is dan ook eenvoudig opgezet. In de meeste 
gevallen (85%) worden de cassettes een shift voor de geplande productieshift geblankloaded in 
afnemende filmlengte. De overige 15 % (op een order na), zijn nog een shift eerder 
geblankloaded. Gezien de willekeurigheid van het systeem zullen orders gemiddeld halverwege 
de shift worden geblankloaded en halverwege de productieshift in productie worden genomen, dit 
betekent dus een doorlooptijd van twee keer een halve shift (=8 uur) voor 85 % en twee keer een 
halve shift + een shift wachttijd (= 16 uur) voor de overige 15 %. Gemiddeld betekent dit een 
wachttijd van (0,85*8)+(0, 15*16)= 9,2 uur tussen het blankloaden en produceren te verwachten. 
In werkelijkheid bedraagt deze 9, 1 uur en wijkt dus nauwelijks af van de berekende wachttijd. 
Overigens zijn vier uur van de werkelijke tijd ingeschat, omdat niet precies bekend is wanneer ze 
zijn geblankloaded in de shift van acht uur. 

Q 
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Wei is het zo, dat een order op de Real Time nooit hoeft te wachten op de lege cassettes, de 
langere doorlooptijd heeft dus geen invloed op de start van de productie en dus ook niet op de 
onzekerheid voor dit deel van het proces. Er bestaat ook nog enige variatie in de wachttijd na het 
produceren tot de 600-boeking. Deze variatie is echter beperkt. Het kan het gevolg zijn van 
kwaliteitscontrole van 100% van de order (gemiddeld 20 % langere wachttijd). Soms wordt per 
ongeluk een order vergeten of is een order nog niet gereleased en kan dus nog niet worden 
opgeboekt. In principe is er nooit sprake van een tekort aan capaciteit en in geval van speed zal 
dit geen bottleneck vormen. 
Als de order eenmaal ingepland is voor productie, dan is wel nagenoeg zeker, dat de order ook 
geproduceerd zal worden en met 80 % zekerheid binnen 3 uur gestaged zal zijn. 

De inpak daarentegen is veel minder gestruktureerd. De spreiding is hier relatief groter en 
daarmee de voorspelbaarheid van de doorlooptijd door de afdeling kleiner. Gemiddeld is de 
doorlooptijd 5,6 werkuren met een spreiding van 6, 7 werkuren (bijlage 5D). Van een order die de 
inpakafdeling ingaat is het daarom moeilijk te voorspellen wanneer deze klaar zal zijn. Het is dan 
nog niet altijd duidelijk of alle materialen aanwezig zijn, in hoeverre men achter is op de planning, 
of er voldoende personeel is. Oat dit problemen oplevert in het realiseren van planning is reeds 
besproken in paragraaf 3.2. Hieruit bleek dat ± 1/3 van de planning niet ingepakt werd en ± 1/3 
van het ingeP.akte niet op de planning stond. Hierover kan nog worden opgemerkt dat voor 82 % 
van de niet ingepakte orders geldt cat ze een shift later worden ingepakt. Een deel van de 
planning wordt dus als het ware doorgeschoven. 

Deze veranderingen in de planning zijn echter alleen bekend op de inpakafdeling, de toevoer van 
de materialen wordt dus afgestemd op de planning en niet op de daadwerkelijke behoefte op de 
inpakafdeling. Dit komt met name geed naar voren in de doorlooptijd van de orders op de 
inpakafdeling. De gemiddelde doorlooptijd is 5,6 werkuren. De gemiddelde werkordergrootte is 
803 stuks. Met een snelheid van 40 stuks per minuut, zou zo'n order dus eigenlijk in 20 minuten 
ingepakt kunnen worden. lnclusief een omsteltijd en een wachttijd als gevolg van doorlooptijd van 
de inpaklijn kan gerekend worden met een gemiddelde inpaktijd van 30 minuten. In dat geval 
bestaat de doorlooptijd gemiddeld voor 8,9 % uit productietijd en voor 91, 1 % uit wachttijd totdat 
er ingepakt kan worden en wachttijd totdat de order naar de expeditie kan. Dit betekent dat 
verwacht mag worden dater gemiddeld 100/8,9 = 11,2 orders bij de lijn staan. 
Op basis van de steekproef is echter terug te berekenen wat er gemiddeld op de inpakafdeling 
aanwezig is aan orders. Deze berekening is terug te vinden in bijlage 6. Hieruit blijkt dat 
teruggerekend naar een gemiddelde ordergrootte en alle 6 de lijnen productief er gemiddeld 7,6 
orders bij elke lijn staan. Het verschil tussen deze twee berekeningen is enerzijds te verklaren 
door een langere productietijd met name als gevolg van stilstand door storingen aan de machines 
(gemiddeld 15 %) en pauzes (gemiddeld 13 %), dit leidt tot (1,28 • 30=) 38 minuten doorlooptijd 
en dus tot 10,6 orders per lijn. Ten tweede worden niet alle lijnen continu gebruikt, bij een 
gemiddelde bezetting van 5 lijnen stijgt het aantal orders tot 9, 1. 

Er kan worden geconcludeerd dat er gemiddeld veel orders bij de lijn staan. Om de aanvoer naar 
de lijnen toe te kunnen garanderen is het bij grote orders voldoende om 1 order klaar te zetten en 
bij kleinere orders 3 of 4, meer wordt te onoverzichtelijk. Met nog 1 order op de lijn en 1 order 
gereed voor transport betekent dat dus maximaal 6 orders. 
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De omvang van de order lijkt weinig invloed te hebben op de doorlooptijd van de inpakafdeling 
(bijlage SE). Worden alle orders vergeleken (zie tabel 4.1 ), dan is het wel zo dat orders in de 
categorie 1-100 sneller door de inpakafdeling gaan, dan orders in de categorie 501-5.000. De 
enkele orders die in de categorie 5.000-20.000 vallen gaan er echter weer sneller door heen. 
Deze blijken echter opgesplitst te worden in kleinere 'werkorders' die snel ingepakt kunnen 
worden. Hier gaat ten eerste door de grootte de leercurve een rol spelen, zodat er meer routine 
opgebouwd wordt. Bovendien zal door de grootte de order ook minder "anoniem" zijn en wordt 
een bepaalde lijn een tijd gereserveerd voor deze order. De efficientie is voor deze orders dus 
veel hoger en de doorlooptijd korter. 

1-100 101-500 501-5.000 5.000-20.000 
4,41 5,07 6,81 4,37 

label 4.1 : gemiddelde doorlooplijd inpakafdeling op basis van ordergrootte 

Volgende stap is dus om niet naar de ordergrootte te kijken, maar naar de werkordergrootte, dus 
de werkelijke grootte van de delen van orders op de inpakafdeling (zie tabel 4.2 en bijlage SF). 
Dan blijkt, dat werkorders in de categorie 101-500 de langste doorlooptijd hebben en de rest iets 
lager liggen. 

e stuks 1-100 101-500 501-5.000 
d werkuren 4,64 5,64 5, 11 

3,6 6,1 3,3 
tabel 4.2: gemiddelde doorlooplijd inpakafdeling op basis van werkordergrootte 

De in aparte werkorders opgedeelde orders die terechtkomen in de categorie 501-5.000 blijken 
de gemiddelde doorlooptijd te drukken, in de andere twee klassen gaat de gemiddelde 
doorlooptijd hierdoor omhoog. De verschillen tussen de klassen zijn nu klein geworden. 
Opvallend is ook de grate spreiding binnen de categorie 101-500, deze geeft aan dat de 
voorspelbaarheid van deze groep orders een stuk kleiner is dan van de rest. 

Aparte aandacht verdienen de orders die deel uitmaken van een multipack. Dit zijn orders waarbij 
een aantal films als set op de markt komen en daarom samen ingepakt worden. Er wordt daarom 
in twee stappen ingepakt, eerst de losse films en vervolgens de set films. 25 Orders uit de 
steekproef vallen onder deze noemer, dit is dus 12,5 % van het totaal. Volgens de boekingen op 
700 en 800 stations is de doorlooptijd van deze orders hoger dan gemiddeld, te weten 10,5 werk
uren i.p. v. 5,6 werkuren. Op zich niet onlogisch, ze moeten immers over twee lijnen. In werkelijk
heid zal de doorlooptijd echter nog hoger liggen. Enkele van deze orders zijn nader bekeken. 
Hieruit blijkt dat de doorlooptijd bepaald aan de hand van de 800-boeking minus de 700-boeking 
niet altijd de juiste doorlooptijd weergeeft. In dat geval geeft de 800-boeking aan wanneer de 
order de eerste bewerking heeft ondergaan, maar het multi-shrinken moet dan nog gebeuren. 
lnmiddels is dit administratief probleem opgelost door-het toevoegen van- een extra 850-boeking, 
waarmee eerst de ingepakte cassettes geboekt kunnen worden en vervolgens de samengestelde 
sets opgeboekt kunnen · worden. In hoeverre bij deze orders sprake is van afwijkende 
doorlooptijden ten opzichte van de enkelvoudige orders is momenteel niet te zeggen. 

11 
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4.2.2 Coordinatie staging en inpakafdeling 

Staging fungeert als buffer tussen productie en inpak. Hierdoor is het in principe dus mogelijk om 
de order tussentijds op te slaan, zonder dat deze op de inpakafdeling in de weg staat. Pas als er 
ingepakt gaat worden, gaat deze naar de inpakafdeling. Dit betekent dus dat er inpakcapaciteit is 
en alle material.en aanwezig zijn. In de praktijk blijkt deze bufferfunktie minder optimaal benut te 
warden. Van de 200 orders, staan er 38 orders dan wel delen van orders zeer kort op staging 
(korter dan 1 shift), om vervolgens een doorlooptijd van meer dan 4 uur op de inpakafdeling te 
hebben (bijlage SG). Blijkbaar is de order dan te snel op de inpakplanning gezet en is niet 
voldoende gecontroleerd of er inderdaad capaciteit is en de materialen aanwezig zijn. Deze 
orders hebben een gemiddelde doorlooptijd van 9,5 werkuren op de inpakafdeling. 
Langer stagen is echter geen garantie voor een kortere doortooptijd op de inpakafdeling. Voor 9 
van de 200 orders geldt dat ze !anger dan twee shifts gestaged zijn, maar dat de doorlooptijd 
desondanks langer dan 1 shift is. Gemiddeld hebben deze orders zelfs een doorlooptijd van 26.2 
uur op de inpakafdeling, ruim drie shifts dus (bijlage SH). 
Orders die zich neg op staging bevinden hebben een eenduidige status, gaan ze naar de 
inpakafdeling dan wordt dit een stuk moeilijker. De kans is greet dat ze neg ingepakt moeten 
worden, maar wanneer ze weer uit de afdeling komen is onzeker. Het kan zijn dat de order 
zonder problemen snel door de inpakafdeling stroomt, maar het kan ook een hele dag of soms 
zelfs enkele dagen duren voordat de order is ingepakt. Het is niet zo, dat er niets over bekend is, 
maar het zit in de hoofden van de mensen. Fouten zijn op deze manier snel gemaakt. 
Voor het overzicht is het dus beter, als orders pas naar de inpakafdeling gaan als gecontroleerd 
is of de inpakmaterialen aanwezig zijn en inpakcapaciteit vrij komt. 

4.2.3 Personele bezetting inpakafdeling 

De lijnen van de inpakafdeling zijn in feite korte lopende banden. De cassettes gaan achter 
elkaar de lijn op en hebben vervolgens allemaal dezelfde snelheid. Ontstaat er verderop op de lijn 
een probleem, dan kunnen de cassettes daarvoor ook niet door. Het aantal mensen aan de lijn 
meet dus voldoende zijn, om de lijn op een bepaalde snelheid te kunnen houden. Tevens meet 
er ook niet te veel leegloop ontstaan. Gaat de lijn te langzaam, dan is er nog steeds een persoon 
nodig om de ingepakte cassettes in de dozen te plaatsen, maar zijn productiviteit is lager dan 
mogelijk. 
Dit betekent dus dat voor elke lijn een optimaal aantal werknemers is te bepalen, waannee 
de productiviteit per persoon het hoogst is, oftewel, de arbeidskosten per cassette het laagst. 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van het optimaal aantal personen aan de lijn. Bij deze aantallen 
ontstaat er weinig leegloop als gevolg van de cyclustijden, voor enkele lijnen geldt dat ze 
gebonden zijn aan een bepaald maximum vanwege ruimte aan de lijn. De theoretische 
berekeningel"!_ en d~aktische r~sult~ten zijo..terug te vinden in bijlage 7. 

1? 
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Naast het optimale aantal is aangegeven wat in de periode 2 januari - 5 februari 1997 de 
werkelijke aantallen waren, de overzichten hiervan zijn terug te vinden in bijlage 8. 

optimaal aantal werkelijke aantallen opmerkingen 
qemiddeld 

lijn 1 minima~! 9 mensen 6,2 mensen in praktijk verschillen in productiviteit/pers. 
niet zo qroot (enkele orocenten) 

lijn 2 minimaal 8 mensen 5,7 mensen mn minder dan 6 mensen scheelt in 
productiviteit. 

lijn 3 3 mensen 3,7 mensen van 3 naar 4 is prod.daling van 19 % in de 
praktijk, schuiven lijkt hier slechts beperkt 
moqeliik 

lijn 4 minimaal 8 mensen 7,0 mensen verschillen in productiviteit pp gering, maar 
lijn intensief gebruikt, meer mensen lijkt 
dan interessant 

lijn 5 minimaal 8 mensen 6,1 mensen in de praktijk hogere productiviteit/pers bij 
minder mensen aan liin 

lijn 6 3 mensen 3,6 mensen van 3 naar 4 personen is productiviteits-
daling van 22,5 %; verschuiven wellicht 
mooeliik 

.. 
tabel 4.3: overz1cht l1Jnbezetting 

De verschillen tussen het werkelijke aantal mensen aan de lijn en het optimale aantal mensen 
aan de lijn is groot. Gezien de praktijk blijkt dit niet altijd problematisch te zijn, maar de lijnen 2,3,4 
en 6 kunnen duidelijk efficienter werken. 
Momenteel is de invloed op de efficientie echter gering. De aanvoer wordt grotendeels bepaald 
door de output van de productie-afdeling. Tevens staat de afdeling ender druk van de due date 
van de orders. Oat er nauwelijks speling is voor een betere verdeling over lijnen blijkt uit tabel 4.4. 

inpakdatum order tov due date percentaqe steekproef 

• op due date zelf of in late 68% 
shift dag voor due date 

• vroege shift dag voor due 18 % 
date of eerder 

• na due date 12 % 

• afroeporder 2% 
Tabel 4.4: inpakdatum orders 

Het grootste deel (80 %) wordt op het laatste moment of net daarna ingepakt. Daar komt nog bij, 
_ -~at.de _ termijo ti 1ssen. h.et krijgen ~ an de_ informat~ \ler:.. de v~rwach.ttQ.-.-Or-ders ~ --4e -~~ 

daadwerkelijke inpakdatum kort is. Aanpassingen in de capaciteit zijn op deze manier niet tijdig 
mogelijk, waardoor orders te lang moeten wachten of er juist een overcapaciteit aan 
arbeidskrachten bestaat. In het eerste geval kost vertrouwen bij de klant als hierdoor de due date 
niet gehaald kan worden. In het tweede geval worden er onnodige arbeidskosten gemaakt, omdat 
er op deze afdeling veel met uitzendkrachten wordt gewerkt. Een deel van de arbeidscapaciteit 
bestaat immers uit uitzendkrachten, zodat het in principe mogelijk is om de arbeidscapaciteit 
precies aan te passen aan de behoefte. 

Uiteraard is het niet mogelijk om de due date aan te passen aan een zo optimale bezetting van 
de inpakafdeling. Wei is het mogelijk, om de output van de productie-afdeling in zekere mate aan 
te passen. 
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Sneller informatie doorsluizen naar de inpakafdeling betekent dus een arbeidscapaciteit die beter 
is afgesteld op de werkelijke behoefte. Overcapaciteit komt dan minder snel voor. Dit betekent 
een directe besparing op de personeelskosten, een belangrijke kostenpost voor de inpakafdeling. 
Tevens wordt het hiermee mogelijk, om de aanvoer naar de inpakafdeling beter te controleren. Is 
het tech onvermijdelijk, dat de aanvoer een minder optimale bezetting aan de inpaklijn oplevert, 
dan is dit in ied~r geval bekend en vooral ook zijn de kosten hiervan bekend. 

4.3 Conclusie 

Vergelijkingen tussen productie- en inpakafdeling leveren op het gebied van planning en 
I d I t doorloopt1Jd de vol~ en e resu ta en op: 

productie lnpak 
Planning productie volgens planning lnpak niet volgens planning: 

achterstand als gevolg van machine- • continue 1/4 achterstand 
storing komt voor • 1 0 % op and ere lijn dan 

ingepland 
Doorlooptiid 

• qemiddeld 12, 5 werkuren 5,6 werkuren 

• spreiding 5, 1 werkuren 6,7 werkuren 

• bewerkingstijd 16,6 % ± 15 % 

• opmerkingen 84 % van wachttijd is tijd tussen Grote spreiding in doorlooptijd, deze 
blankloaden en duplicatie. Deze is het grootst bij ordergrootte 101-
wachttijd is het gevolg van de manier 500. 
waarop blank leaden wordt Veel onzekerheden in aanvoer 
aangestuurd. Hoewel lang is deze tijd materialen en veel machinestoringen 
wel voorspelbaar. 

Tabel 4.5: overzicht conclusies 

Hieruit blijkt, dat de inpakafdeling minder geed gestructureerd is dan de productie-afdeling. De 
inpakafdeling heeft veel meer te maken met onzekerheden, waarop niet snel genoeg kan worden 
gereageerd. Dit heeft als gevolg dat vaak van de planning wordt afgeweken en aanpassingen ter 
plekke geregeld worden. Verliezen op efficientie van de aanvoer van materialen en efficientie van 
de inpakafdeling en verlenging van de doorlooptijden zijn hiervan het gevolg. Dit komt tot uiting in 
de vorm van lange doorlooptijden en een minder optimale bezetting van het personeel dan 
mogelijk. 

Bovendien is de inpakafdeling te veel afhankelijk van de aanvoer vanuit de productie-afdeling die 
niet is afgestemd op de inpakafdeling. Ook dit gaat ten koste van de efficientie van de inpak-

-~~ afdeling, Gmdat de-capaciteit niet tijdig- aangepast-kan-worden:-De beste ·voorbi::eiden"""Zijn de 
lijnen 3 en 6. 

Samengevat zijn er twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. 
1. lnformatie komt te laat bij de inpakafdeling 

De productieplanning vormt de input voor de inpakplanning. Pas als de productieplanning 
klaar is, kan de belasting voor de inpakafdeling worden bepaald. Hiermee gaat veel tijd 
verloren. Gemiddeld duurt het een tot anderhalve dag totdat de cassettes geload worden, 
hierbij is de dag van orderontvangst niet meegerekend. De doorlooptijd op de productie
afdeling zelf is gemiddeld een halve dag. Pas anderhalf tot twee dagen na orderontvangst is 
de situatie voor de inpakafdeling bekend. 

1.d. 
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2. De inpakplanning zoals deze momenteel wordt gebruikt levert geen verbetering voor de 
aansturing van de afdeling op. 
De huidige planning loopt al op het moment dat de planning gemaakt wordt achter op de 
werkelijke situatie, waardoor er veel met de planning geschoven moet worden. 

4.4 lnformatiesystemen en onzekerheid 

Volgens Galbraith (1973;1977) is er een grote mate van samenhang tussen informatiesystemen 
en de mate van onzekerheid in de omgeving en in het voortbrengingssysteem. Hoe groter deze 
onzekerheid is, des te groter is de hoeveelheid informatie die een organisatie meet produceren 
om een bepaald prestatieniveau te bereiken. Om overbelasting van informatiekanalen te 
voorkomen, kan bij toenemende onzekerheid een van de volgende strategieen worden 
toegepast: 
1. vergroten van de informatieproducerende capaciteit 

a) verticale informatiesystemen: periodieke uitwisseling van informatie tussen diverse 
hierarchische niveau's 

b) laterale relatienetwerken: horizontale informatiekanalen die de verticale informatie
kanalen ontlasten 

2. verminderen van de noodzaak om informatie te produceren 
a) aanpassingen in de structuur van het voortbrengingssysteem door bv 

overcapaciteit te creeren. 
b) aanpassingen in de organisatiestructuur: bv. relatief autonome eenheden 

De tweede groep strategieen valt hierbij af. De structuur van het voortbrengingssysteem is zeer 
flexibel. Uitbreidingen van de capaciteit zijn op korte termijn realiseerbaar. Dit is ook noodzakelijk 
omdat de informatie altijd laat is. Ook het verminderen van de informatiebehoefte door het 
loskoppelen van de afdelingen is niet verstandig, momenteel leidt dit tot suboptimalisatie bij de 
Real Time afdeling en tot grote onzekerheid bij de inpakafdeling. 
Dit betekent dus dat de informatieproducerende capaciteit vergroot zal moeten worden. Met 
name de laterale relatienetwerken met de horizontale informatiekanalen zullen de onzekerheid 
kunnen reduceren. 
Hierbij valt te denken aan integratie van planning van de afdelingen en beheersing van de 
goederenstroom waardoor de aansturing van de inpakafdeling kan worden verbeterd. De 
afstemming tussen de afdelingen zal de doorloop versoepelen. Eventuele veranderingen worden 
beter doorgesluisd zodat het geen onzekerheden meer zijn, maar aanpassingen aan de 
werkelijkheid die tijdig bekend zijn. Tevens kan er rekening worden gehouden met de capaciteiten 
van de inpakafdeling. 

Om de behoefte aan informatie te k4.n11_gn.,_bepal ~n is _ h~t handig__om het totale systeem op te _ 
- - ~ -delen in een aantal aspectsystemen met -een grote inteme samenhang. Aspectsystemen zijn 

deelsystemen waarbij bepaalde type relaties tussen alle elementen in beschouwing worden 
genomen. De informatiestroom op zich is ook een aspectsysteem. 

Als basis hiervoor is het raamwerk voor productiebeheersing en material management van 
Bertrand e.a. gebruikt. Dit raamwerk en de logistieke aspectsystemen die hieruit voortkomen 
worden in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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5. LOGISTIEKE ASPECTSYSTEMEN 

5.1 Raamwerk productiebeheersing en material management 

De logistieke gebieden die in het verdere onderzoek worden onderscheiden, zijn gebaseerd op 
het raamwerk voor productiebeheersing en material management van Bertrand e.a. (1990), 
zie bijlage 9 
Figuur 5.1 is een eenvoudige weergave hiervan. 

Bedrljfsnlveau I 
vasts tell en j 

logistleke parameters 

I 
capaciteilsplannlng ! 
bezettlngsplanning ; 
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Fabrleksloglstlek 1 
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Fig. 5.1: vereenvoudigd raamwerk voor productiebeheersing en material management 

In dit raamwerk zijn drie niveaus van beslissen terug te vinden, die hieronder zijn uitgewerkt. 

5.1.1 Logistieke beslissingen op bedrijfsniveau 

Het hoogste niveau zit op bedrijfsniveau. Het gaat hier om beslissingen die voor de middellange 
_ _termijn ~worden genomeA-en- een basis vormen voor de operationele productiebeheeFStr.§~- - -
beslissingen van de afdelingen in het bedrijf. Het zijn de logistieke parameters waarmee het 
funktioneren van de afdelingen wordf ingepast in het strategisch bedrijfsbeleid. Voorbeelden van 
dergelijke parameters zijn: 
• capaciteitsbeladingsgraad 
• seriegrootte 
• gevraagde doorlooptijd 
• veiligheidsvoorraad 
• servicegraad voor klantenorders 
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5.1.2 Logistieke beslissingen op fabrieksniveau 

Capaciteitsplanning/bezettingsplanning 
Deze funktie zorgt ervoor, dat de toekomstige stroom werkorders voor de afdelingen in 
overeenstemming wordt gebracht met de beschikbare productiecapaciteit en/of omgekeerd. Het 
betreft hier dan ook met name de stroom verwachte orders, waarvan slechts een deel bekend zal 
zijn. Deze beslissingsfunktie zorgt ervoor dat de verwachte bezettingsgraad van de beschikbare 
of nog ter beschikking komende capaciteit niet hoger wordt dan vastgelegd is in de logistieke 
parameters van de afdeling. 

Orderacceptatie/levertijdafgifte 
Elke afdeling is verantwoordelijk voor uitvoering van de geaccepteerde orders. Voordat een order 
dus geaccepteerd wordt, is het noodzakelijk om de haalbaarheid ervan te toetsen op basis van 
de capaciteit die beschikbaar is en de orders die reeds geaccepteerd zijn. Alleen op deze manier 
kunnen korte en met name ook betrouwbare levertijden worden gerealiseerd. 

5.1.3 Logistieke beslissingen op afdelingsniveau 

Werkordervrijgave 
Deze funktie is gericht op het operationeel beheersen van de hoeveelheid werk in uitvoering in 
relatie tot de beschikbare capaciteit, zodanig dat de doorlooptijd van de vrijgegeven orders strikt 
ender controle is. Het betekent dat een geaccepteerde order pas een vrijgegeven order wordt als 
een order ook inderdaad verwerkt kan worden op de afdeling. Dit onderscheid tussen orders in 
portefeuille en vrijgegeven orders is schematisch weergegeven in figuur 5.2. 

orderaanbod 

order
acceptatie 

Fig. 5.2: Schema werkordervrijgave 

Werkorder detailplanning 

orders in 
portefeuille 

we rko rde rvrijgave 

Voor de voortgang van een order wordt een plan opgesteld voor de bewerkingen die het meet 
ondergaan. Hierin zijn eisen aan de order en eisen/wensen vanuit de afdeling verwerkt. Dit plan 
vormt de basis voor de inteme besturing van de afdeling en is gericht op een tijdige realisatie van 
de geaccepteerde orders. Het plan is echter niet meer dan een norm om de inteme voortgang 
effectief en efficient te besturen. Storingen binnen dan wel buiten de afdeling kunnen het plan in 
de war sturen en aanpassingen aan deze gebeurtenissen moeten dan ook mogelijk blijven. Zijn 
er echter veel aanpassingen nodig, dan betekent dit waarschijnlijk, dat de planning te 
gedetailleerd is. 
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Capaciteitstoewijzing/capaciteitsvariaties 
Deze beslissingsfunktie heeft betrekking op het op korte termijn aanpassen van capaciteit. Door 
de inzet van mensen te varieren of door meer mensen (tijdelijk) aan te nemen is een afdeling in 
staat om een onregelmatige orderstroom tijdig te verwerken. Hierbij is een onderscheid te maken 
naar: 
1. Volumeflexibiliteit 

Hierbij wordt de capaciteit (binnen bepaalde grenzen) aangepast aan de vraag. 
Mogelijkheden zijn het inhuren van uitzendkrachten of het uitbesteden van werk. 

2. Mix-flexibiliteit 
Mate waarin de mix van producten binnen een f amilie gevarieerd kan word en bij een gegeven 
volume. 

Voor zowel het gebruik van volume- als mix-flexibiliteit is meting van de voortgang vereist op 
totaalniveau en per capaciteitssoort waama deze met de norm wordt vergeleken. De normen 
komen voort uit de detailplanning. Op deze manier kunnen de korte-termijn-bottlenecks worden 
bepaald en kan de capacitieve flexibiliteit worden gebruikt om deze bottlenecks (gedeeltelijk) op 
te lessen. 

Werkuitgifte of werkordervolgordebepaling 
Gegeven de voortgang van de orders in de afdeling en gegeven het gebruik van de beschikbare 
flexibele capaciteit, moet er bij elke werkplek nog beslist worden in welke volgorde de aanwezige 
dan wel verwachte orders verwerkt moeten worden. 

5.2 Bepaling logistieke deelgebieden 

Uit de bovenstaande theorie is voor Technicolor te bepalen welke logistieke deelgebieden mee 
moeten worden genomen in het onderzoek. Ze zullen hieronder een voor een worden besproken 
om vervolgens te kunnen bepalen welke deelgebieden interessant zijn. 

Logistieke parameters 
Het betreft hier zoals bekend de middellange-termijn beslissingen en vormen dus een redelijk 
vast gegeven. Per afdeling is hier goed over nagedacht voor zover er invloed op uit te oefenen is. 
Zaken als doorlooptijden en seriegroottes zijn slechts zelden aan de orde, meestal is het een 
gegeven waar weinig aan te doen is. Alleen in het geval van stock-orders (die meestal omvangrijk 
zijn) en lange levertijden is dit een issue, maar deze komen slechts per uitzondering voor. Het 
overgrote deel bestaat uit orders met 3 tot 4 dagen levertijd die in een keer geleverd dienen te 
worden. 

~ capaciteitsplanning/bezettingsplanning 
Uitspraken over verwachte orders zijn nauwelijks tot niet mogelijk. De orders zijn klantspecifiek en 
het product is bederfelijk (trailers, leaflets en dergelijke zijn vaak per order anders ook al is de film 
hetzelfde). Alleen op zeer korte termijn kunnen uitspraken gedaan worden over de beschikbare 
capaciteit, namelijk als de orders werkelijk binnen komen. De samenstelling van het orderpakket 
kan sterk varieren, wat met name gevolgen heeft voor de inpakafdeling. Veel vraag naar een 
bepaalde inpakmethode leidt tot het vollopen van bepaalde inpaklijnen terwijl andere lijnen nog 
veel capaciteit over hebben. Voorspellingen op dit gebied zijn zeer moeilijk te maken, zeker 
omdat de klanten over het algemeen weinig informatie prijs geven over verwachte bestellingen. 
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Orderacceptatie/levertijdafgifte 
Op het moment dat een order is geaccepteerd, is te bepalen of een order met de door de klant 
gewenste due date haalbaar is. Op basis van ervaring kan worden bepaald hoeveel van welke 
capaciteit deze order per afdeling zal vereisen en wanneer deze order dus klaar kan zijn. lndien 
de afdelingen aangeven welke capaciteit nog niet gereserveerd is voor andere orders en normen 
voor doorlooptijden kurinen aangeven dan zijn zij er ook verantwoordelijk voor dat de orders die 
op basis van deze gegevens zijn geaccepteerd ook inderdaad op tijd kunnen worden geleverd. 

Werkordervrijgave 
Het onderscheid tussen 'orders in portefeuille' en 'vrijgegeven orders' is binnen Technicolor 
nauwelijks te maken. Dit heeft direct te maken met de korte levertijden van de orders. Op het 
moment dat een order binnenkomt is het over het algemeen nodig om direct met de order te 
beginnen. Op afdelingsniveau is dit onderscheid wel te maken en zal met name voor de 
inpakafdeling een belangrijke rol spelen. Op deze afdeling is de onzekerheid in doorlooptijd 
groter dan in de productie-afdeling, waardoor meer variaties optreden. Voordat een order dus van 
staging naar de inpakafdeling gaat zal er dus moeten worden gecontroleerd of de order compleet 
uit productie is, alle benodigde inpakmaterialen aanwezig zijn en bovendien moet er capaciteit 
beschikbaar zijn op de juiste inpaklijn. Pas als een order aan alle drie de voorwaarden voldoet, is 
het verstandig om de order door te laten gaan naar de afdeling. 

Werkorderdetailplanning 
Zoals al eerder opgemerkt, is de planning van de productie-afdeling momenteel gedetailleerd en 
de afwijkingen zijn hier gering. Een eenmaal ingeplande order is hier dus zeer voorspelbaar. Oat 
deze situatie voor de inpakafdeling geheel anders is, is ook al aan de orde gekomen. Deze 
afdeling is grotendeels afhankelijk van de planning van de productie-afdeling, heeft meer 
onzekerheden in de bezetting van de lijnen en de werking van de lijnen. Afwijkingen van de 
planning zijn hier dus ook aan de orde van de dag. De vraag is dan ook in hoeverre de planning 
van deze afdeling gedetailleerd afgegeven dient te worden. 

Capaciteitstoewijzing/capaciteitsvariatie 
Technicolor werkt veel met uitzendkrachten en door het nauwe contact met het uitzendbureau is 
de flexibiliteit op dit gebied groot. Ook zijn ze in de tijd op korte termijn uit te breiden door een 
extra shift in de nacht te draaien of in het weekend door te produceren. Hiervoor is het wel nodig 
om snel te kunnen zien dat er capaciteitstekorten zullen ontstaan en vooral waar deze zullen 
ontstaan. Is dit bekend, dan hoeven alleen deze bottleneck tijdelijk uitgebreid te worden. Vanaf 
het begin zullen dus alle instrukties eenduidig moeten zijn en moeten altematieven gegeven 
kunnen worden, zodat schijnbare bottlenecks hierdoor kunnen worden voorkomen. 

Werkuitgifte/werkordervolgordebepaling ~~-

Voor de zeer voorspelbare productie-afdeling die bovendien bij een goede planning veel 
efficienter werkt dan bij een slechte planning met veel gelijktijdige wisselingen is dit onderdeel 
van afdelingsbeheersing niet interessant. Voor de inpakafdeling en de daaraan sterk 
gerelateerde afdeling L&I is dit wel interessant. De voortgang wijkt vaak af van de planning, zodat 
ter plekke moet worden beslist welke orders prioriteit hebben en welke volgorde het meest 
gunstig is in die situatie. 
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CONCLUSIE 
Van de zes beslisfunkties en de logistieke parameters die voortkwamen uit het raamwerk van 
productiebeheersing en material management, blijven er vijf relevante beslisfunkties over. Op 
fabrieksniveau zal eerst voor alle orders moeten worden bepaald of ze geaccepteerd kunnen 
worden, dit leidt dus tot een capaciteits-check voor alle afdelingen, waaronder niet alleen de 
machines en het personeel valt, maar ook de aanwezigheid van materialen. 
De beslisfunktie werkorder detailplanning zal in het vervolg eenvoudigweg de planning worden 
genoemd. Deze komt hier voor de werkordervrijgave in tegenstelling tot de volgorde van het 
raamwerk. Reden hiervoor is, dat de planningen van de productie en de inpak niet los van elkaar 
gezien kunnen worden en de werkordervrijgave alleen op afdelingsniveau plaats vindt en 
afhankelijk is van de voortgang op de afdeling. 
De resterende beslisfunkties - te weten werkordervrijgave, capaciteitstoewijzing en werkuitgifte -
zijn gericht op aanpassingen als gevolg van afwijkingen van de planning en vormen dus in feite 
de beheersing van de voortgang van de orders en vallen in de rest van het verhaal dan ook 
onder een noemer. 

Het raamwerk van Bertrand e.a. leidt tot drie logistieke deelgebieden waarin verbeterings
mogelijkheden liggen voor Technicolor. Deze mogelijkheden zullen in het volgende hoofdstuk 
worden beschreven. 
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6. VERBETERINGSMOGELIJKHEDEN 

6.1 Capaciteits-check van productie, inpak en voorraad 

De capaciteits-check moet een direct inzicht in de bestaande situatie mogelijk maken. Van orders 
die zijn geacce·pteerd is vastgelegd welke capaciteit ze nodig hebben en hoe lang ze deze zullen 
bezetten. De hieruit volgende resterende capaciteit is nog te reserveren voor nieuwe orders, 
zodat kan worden bepaald of een order onder de door de klant gestelde voorwaarden kan 
worden geaccepteerd en indien dit niet mogelijk is, onder welke voorwaarden de order wel 
geaccepteerd kan worden. Worden deze voorwaarden niet geaccepteerd door de klant - de 
relatie met de klanten is zodanig dat dit vaak zal voorkomen - dan kan er worden gezocht naar 
alternatieven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit of 
een andere inpakmethode. 
De bedoeling van de capaciteits-check is, dat bij de acceptatie van orders men beter op de 
hoogte is van de gevolgen voor alle afdelingen en er in een vroeg stadium al overlegd kan 
worden met de betrokken afdelingen. Zijn er aanpassingen nodig, dan kan er tijdig aktie worden 
ondemomen. 
Naast capaciteits-check is een check van de materialen ook noodzakelijk. Wei capaciteit en geen 
materialen betekent nog steeds geen productie en brengt bovendien chaos mee voor alle orders 
die hierna zijn ingepland. 

uitstaarde 
orders 

productie 

order 

vroegste 
inpakdatum 

capaciteit 

• •••••••••••••••••••• reserveren 
op lijn 

Figuur 6.1: Schema capaciteits-check 

3 / / i. . . . voorraadmut 
/ L&I 

1 

.. ►, laatste I prod.datum 

Voor een volledige capaciteits-check moet 
daarom de volgende informatie bekend zijn: 
• Wat is de due date van de order, dit geeft 
de laatste inpakmogelijkheid aan. 
• Hoe moet de order ingepakt worden, 
hiermee kunnen de altematieve lijnen worden 
bepaald. 
• Wat is de resterende capaciteit op de 
productie-afdeling en hoe zit het met de 
voorraden. Met deze gegevens kan per order 
worden bepaald wat de vroegst mogelijke 
inpakdatum is. 
• Wat is de resterende capaciteit op de 
altematieve inpaklijnen, is er eventueel 
uitbreiding mogelijk. 

Schematisch komt de capaciteits-check er als 
volgt uit te zien (Fig. 6.1). De stappen die 
hierin genomen worden zullen hiema word~n __ __ . 
besproken. 
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1. Bepalen inpakmethode 
De order komt binnen bij de Account Manager. Is bekend om welke klant het gaat, dan is over het 
algemeen ook bekend hoe de order ingepakt moet worden. In tabel 6.1 is hiervan een overzicht 
QeQeven van d .. f t t kl t e VII groo s e an en 

klant inpakmethode liin 
Warner 

Nederland cassette shrink 1 of 5 
cassette overwrap 3 

Belgie cassette shrink 1 of 5 
cassette overwrap 3 

Duitsland box overwrap 2 of 3 
best. Bertelsmann cassette overwrap 3 
Frankrijk box shrink 4 of 6 (1) 
Zwitserland box overwrap 2 of 3 

box shrink 1 
Disney 

Nederland cassette shrink 1 of 5 
best. Zwitserland cassette + box shrink 1 of 1 en 5 
Frankrijk box shrink 4 of 6 
Spanje box shrink 4 of 6 

CIC 
Nederland cassette shrink 1 of 5 

cassette overwrap 3 
Duitsland box overwrap 2 of 3 
best. Bertelsmann cassette overwrap 3 

Timelife cassette shrink 1 of 5 
Wachttoren hoeft niet altijd ingepakt 

te worden, anders box 
shrink 

Tabel 6.1 : Overz1cht inpakmethoden per klant 

2. Capaciteit productie 
Aan de hand van de due date is de laatst mogelijke inpakdatum vast te stellen. Voor de vroegst 
mogelijke datum zijn gegevens over de resterende capaciteit van de productie-afdeling en de 
beschikbaarheid van de benodigde materialen nodig. 
Voor het bepalen van de resterende capaciteit van de Real Time-afdeling spelen de beperkingen 
van de productiemethode een belangrijke rol. Met diverse systemen kunnen de dupliceerbanken 
worden aangestuurd. Hoeveel banken er precies op worden aangesloten is afhankelijk van de 
ordergrootte en de andere orders. Per systeem kan een film worden gedupliceerd. Als alle 
banken op een systeem worden aangesloten, d~n wordt er dus een film op de 5400 recorders 
tegelijkertijd gedupliceerd. Dit princ1pe is eenvoudig te i fiustreren met het volgende voorbeeld 
waarbij wordt uitgegaan van vier systemen A, 8, C en D en een totale capaciteit van 1000 
recorders. 

Situatie 1 Situatie 2 
A 250 A 500 
B 250 B 400 
C 250 C 100 
D 250 D 0 

?? 
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In de eerste situatie is de capaciteit gelijkmatig verdeeld over de recorders, in de tweede situatie 
is de meeste capaciteit toegewezen aan systeem A en blijft er daardoor voor bijvoorbeeld 
systeem D niets meer over. Pas aan het eind van de productie van een van de andere systemen 
is er weer eventueel capaciteit voor systeem D. De doorlooptijd op deze afdeling is eenvoudig te 
berekenen, deze bestaat namelijk uit de speeltijd van de film plus vijftien minuten wisseltijd. 
De afdeling kent dus beperkingen waarmee de resterende capaciteit van de afdeling ook zonder 
een specifieke ·planning is na te gaan: 
• Ten eerste zit je vast aan een totale maximale capaciteit van de afdeling. Voor de Real Time 

zijn er 5400 recorders beschikbaar die vijf dagen per week 24 uur draaien. Per werkdag 
betekent dit dus 5400*24*60= 7.776.000 minuten die maximaal ingepland kunnen worden. 
Met een gemiddelde filmlengte van 90 minuten en een wisseltijd van 15 minuten betekent dit 
74.000 cassettes per dag. 

• Per systeem kan maximaal een film tegelijkertijd warden gedupliceerd. Zijn er veel films die 
met hetzelfde systeem opgenomen moeten warden zullen deze achter elkaar ingepland 
moeten worden en dus achter elkaar uit productie komen. Per systeem is er dus een 
maximum van 24 • 60 = 1440 minuten. Met hetzelfde gemiddelde als hierboven betekent dit 
dus een maximum van 14 films per werkdag. 

Naast de capaciteit van de Real Time is er nog een capaciteit van 35.000 stuks van de Sprinting 
afdeling. Deze methode is met name geschikt voor grote orders. Enkele grote orders kunnen dus 
nog aan deze capaciteit worden toegewezen. 

3. Voorraad materialen 
De beschikbaarheid van de materialen is eenvoudig na te gaan in het voorraadbestand en kan 
zelfs direct aan de order warden gekoppeld. De details over welke orderspecifieke materialen, 
zeals de leaflets en aktiesticker, bij de videocassettes moeten warden aangebracht zijn in dit 
stadium echter niet altijd bekend. Om toch in een vroeg stadium de inpakcapaciteit te kunnen 
checken is het nodig om deze inpakinstrukties pas later toe te voegen of aan te passen. 
Belangrijk hierbij is, dat hoe later je iets op papier zet hoe later je nog zaken kunt veranderen. Dit 
heeft dan weer met name betrekking op de inpakinstrukties die al in een vroeg stadium warden 
uitgedraaid en warden meegestuurd met de order. Beter zou het zijn om ze pas bij de 700-
boeking, dus net voor het inpakken, uit te printen en bij de order te voegen. Het beste zou zijn, 
om op moment van inpak via een terminal de instrukties op te roepen. Dit zou ook weer andere 
mogelijkheden met zich meebrengen, zeals ingescande voorbeelden, geautomatiseerde controle 
enzovoort. 
Doordat de inpakinstrukties betreffende de materialen nog niet bekend zijn, zijn er nog geen 
uitspraken te doen over de voorraden. De vroegste inpakdatum is daardoor alleen op basis van 
de productie-capaciteit te bepalen is. Het vroegste moment van inpak is belangrijk, omdat je dan 
weet wat je speling is en dus weet of met een bepaalde bezetting aan de lijn voor alle orders nog 
steeds de due date haalbaar is. Om toch een indruk van de situatie op de inpakafdeling te krijgen 
zijn er drie mogelijkheden: . . . 
1. j~•.-wacn me fie mvoeren van aeze aetails- tot 1e alle ·gegevens hebt. Dit betekent dus, dat 

bekend moet zijn of de inpakmaterialen op voorraad zijn en zo niet wanneer ze dan naar 
verwachting binnen zullen komen. Dit betekent, dat zolang je deze gegevens niet hebt de 
vroegst mogelijke inpakdatum en de uiterste inpakdatum in feite aan elkaar gelijk zijn gesteld 
en de schijnbare speling veel kleiner is dan deze in werkelijkheid zal zijn. 

2. Bij het invoeren van de order in de globale planning ga je uit van een minimale speling van 
bijvoorbeeld een shift als periode om de order in te pakken. Blijkt later dat deze speling toch 
ruimer is, dan pas je deze alsnog aan. Door toch al speling in te voeren wordt de werkelijke 
situatie beter benaderd en wordt overdreven voorzichtigheid deels vermeden. 
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3. Je bepaalt de vroegst mogelijke inpakdatum aan de hand van het meest positieve scenario, 
namelijk alle materialen zijn aanwezig en er hoeft alleen maar tijd te worden ingecalculeerd 
voor de productie. Blijkt achteraf dat bepaalde materialen eerst aangeleverd moeten worden, 
dan pas je de vroegst mogelijke inpakdatum alsnog aan aan de leverdatum van de 
materialen. Bij deze methode zijn waarschijnlijk de minste aanpassingen nodig. Het kan wel 
leiden tot onverwachte tegenvallers, zeker als het aantal orders met materialentekort oploopt 
of als er een grote order tussen zit die tegenvalt. 

4. Capaciteit inpakafdeling 
Voor elke lijn staan orders op de planning die elk een bepaalde capaciteit in beslag nemen en 
gebonden zijn aan zowel start- als einddatum. De optelsom van deze orders bepaalt de 
resterende capaciteit. De resterende capaciteit kan op twee manieren worden vastgesteld, 
namelijk statisch en dynamisch. 

Statisch: 
Op basis van de vroegst mogelijke en laatst mogelijke startdatum wordt gekeken wanneer er nog 
capaciteit over is op een lijn. Per dagdeel (bijvoorbeeld per shift) wordt vastgesteld wat de 
capaciteit is per lijn, tot aan dat niveau kunnen er orders worden geplaatst. Op dat moment staat 
bij de statische methode al vast in welke periode er capaciteit gereserveerd is voor een bepaalde 
order. Een planning voor een lijn kan er dan bijvoorbeeld voor de komende twee dagen (vijf 
dagdelen) als volgt uit komen te zien (fig. 6.3). 

100 

00 

40 

20 

shift shift shift shift 
2 3 1 2 

Figuur 6.2: voorbeeld dynamische planning 

shift 
3 

■ Iota le capaciteit 

■ gereserveerde 
capaciteit 

Voor shift 1 van de volgende dag 
(nachtshift) is geen capaciteit 
gereserveerd, een extra shift is 
niet nodig aangezien voor shift 2 
en 3 nog ruimte over is. 
Deze methode is eenvoudig in te 
voeren en voor de productie is 
meteen duidelijk wanneer welke 
orders af moeten zijn. De eenvoud 
zorgt echter ook voor een starheid. 
Stel dat er in de bovenstaande 

situatie een order van 30 stuks binnenkomt die aan het eind van shift 2 van de tweede dag klaar 
moet zijn en direct gestart kan worden. Deze order zal dan over drie shifts verspreid moeten 
worden, namelijk 5 in shift 2, 5 in shift 3 en de resterende 20 in shift 2 van de volgende dag. Het 
altematief is, dat er geschoven wordt met andere orders. Met dit overzicht is echter niet direct 
duidelijk in hoeverre dit mogelijk is en welke orders dan eventueel in aanmerking komen. Een 
ander probleem is achterstand op de gewenste voortgang. Worden er in shift 2 van de eerste dag 

~-_,j□ .werketijkb.eic:Lgeen...95 stuks .maar. 90 stuks ingepakt....(;lan...~zoeh worElen we{ke-=--- ~ 
orders eventueel later ingepakt mogen worden. De impact is nog groter als het om een grotere 
achterstand gaat en dus ook in de volgende shift de gevolgen van de achterstand merkbaar 
zullen zijn. 
Met de tweede dynamische methode wordt dit geschuif vermeden. 
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Dynamisch: 
Met de dynamische methoden wordt geen inpakdatum of -shift vastgesteld, de vroegst mogelijke 
en laatst mogelijke inpakdatum of -shift worden gebruikt om de speling in de inpakcapaciteit te 
bepalen. Een overzicht van de resterende capaciteit kan er als volgt uit komen te zien (Fig. 6.4). 

100 

0 

shift 2 shift 3 shift 1 shift 2 shift 3 shift 1 shift 2 

■ tot. capaciteit 

■ vroegste shift 

Dlaatste shift 

Met dit overzicht worden 
de grenzen aangegeven 
van de te gebruiken 
capaciteiten. Net als bij het 
statische overzicht is direct 
duidelijk dat de capaciteit 
ruim voldoende is en dat 
er nog orders ingepland 
kunnen worden. Figuur 6.3: voorbeeld dynamische planning 
Daamaast laat het ook 

direct de gevolgen zien van achterstand op de lijn. In shift 2 van de eerste dag moeten minimaal 
90 stuks ingepakt worden om niet in de problemen te komen, blijft het bij deze achterstand dan 
zal dit voor de resterende orders geen problemen opleveren. Worden er tussen de 80 en 90 
stuks ingepakt, dan levert dit alleen problemen op voor shift 2 van de eerste dag, het 
minimumniveau voor shift 3 is dan nog steeds haalbaar. Ook de order van 30 stuks vormt hier 
geen probleem. In shift 2 van de tweede dag blijkt nog ruimte voor eventueel 60 stuks. Het 
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0 

shift 2 shift 3 shift 1 shift 2 shift 3 shift 1 shift 2 

lltot. capaciteit 

■ vroegste shift 

□ laatste shift 

Figuur 6.4: voorbeeld dynamische planning uitgebreid met order~ stuks 

toevoegen van deze 30 
stuks blijkt dus geen 
probleem, dit volgt direct 
het volgende overzicht 
(fig. 6.5). 
Het toevoegen van een 
order met een bepaalde 
omvang en daardoor een 
bepaalde capaciteits
behoefte laat direct het 
effect zijn over het hele 
traject. 

Via JBA kan de voortgang van de inpakafdeling worden bijgehouden, de 800- en 850-boeking 
laat immers zien welke aantallen werkelijk behaald zijn. 

Is bekend wat de resterende capaciteit is op de lijnen die in aanmerking komen voor de order, 
dan kan worden bepaald of dit voldoende is. Is er voldoende capaciteit op meerdere lijnen, dan 
moet een keuze worden gemaakt tussen de lijnen. Is of zijn er geen lijn(en) beschikbaar met 
voldoende resterende capaciteit, dan zal uitbreiding van een lijn noodzakelijk zijn als de klant de 

__ -due date _niet wit of-k-an aanpasseA,.-.01,Hiat-memeftt wo~~r, bewuste keoze-gemm:ikrvoor · 
uitbreiding van de capaciteit waarvoor extra mensen nodig zijn. 

5. Reserveren van capaciteit 
Is ten slotte de lijn en de eventuele uitbreiding bepaald, dan wordt er op deze lijn capaciteit 
gereserveerd voor de order en kan aan de productie afdeling worden doorgegeven wanneer de 
order zeker klaar moet zijn. Deze gegevens van de inpak vormen het raamwerk voor de 
productieplanning. 
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6.2 Detailplanning 

De masterplanning wordt in feite al gemaakt aan de hand van de capaciteits-check. Voor elke 
order wordt bepaald hoeveel capaciteit ze in beslag zullen nemen. De verdeling van de orders 
over de inpaklijnen en dan vooral de restricties die dit oplevert, vormen het uitgangspunt voor de 
planning van de productie. Op basis van de openstaande orders op de zes inpaklijnen wordt 
bepaald welke ·lijnen wanneer draaien en met welke output (en dus met hoeveel mensen aan de 
inpaklijn). Dit levert dus eisen op ten aanzien van aankomst van orders vanuit de productie, zodat 
deze output ook inderdaad wordt gehaald. Als eerste neemt de productieplanning dus de orders 
op die zeker klaar voor inpak moeten zijn, de resterende capaciteit kan dan worden volgepland 
met orders zeals deze het beste uitkomen voor de productie-afdeling. Deze orders komen dus 
pas in aanmerking als de aanvoer van de inpaklijnen voldoende verzekerd is en er nog plaats is 
op de productieplanning, ze vormen dus in feite tweede keus en zullen voorraad vormen op 
Staging. 
Het kan natuurlijk ook voorkomen, dat het niet mogelijk is om alle in te pakken orders te 
produceren. Het is dan belangrijk om een onderscheid te kunnen maken lussen de lijnen die 
absoluut niet stil mogen staan en dus een gegarandeerde aanvoer van in te pakken orders 
vereisen en de lijnen die eventueel een tijdje stil mogen staan of met minder output mogen 
draaien, zonder dat de due date van de orders in gevaar komt. Dit betekent dus dat de productie
afdeling prioriteiten kan stellen 

Vervolgens kan hier dan nog de vraag worden gesteld in hoeverre hier inpakplanning nog een 
funktie heeft. Het is immers al bekend welke orders over welke lijnen gaan en wanneer ze uiterlijk 
ingepakt kunnen worden. De inpakafdeling heeft toegezegd wat ze kunnen. Lopen ze 
achterstand op, dan is dit niet meer aan de inpakplanning, maar aan de inpakafdeling om dit op 
te lessen. lnpakplanning kan deze achterstand en de eventueel aangepaste normen meenemen 
bij de indeling over de lijnen van nieuwe orders of eventueel tot en met de orders die nog niet in 
productie zijn genomen, daar kunnen de prioriteiten dan immers anders komen te liggen, maar de 
detailplanning zal in principe voor rekening komen van de inpakafdeling. 

6.3 Beheersing van de orderdoorstroom 

6.3.2 Beheersing binnen productie- en inpakafdeling 
Ook al zijn de planningen optimaal op elkaar afgestemd en is er in principe capaciteit voor alle 
orders gereserveerd, dan nog kan er altijd een probleem tussen komen. Daarom is het belangrijk 
om te weten waar de voortgang in gevaar komt als er ergens stagnatie optreedt, ofwel welke 
orders hebben geen of weinig speling. Dit is geen vast punt in de organisatie. Het kan gaan om 
een bepaalde-i11pa-klijn--·die een (tijdelijk) een hoge bezetting heeft en dus niet stil mag~sfaan-:-
Aanvoer van inlays, leaflets, cassettes, boxen meet hier verzekerd zijn anders heeft dit gevolgen 
voor zowel de order met de gebrekkige aanvoer als alle orders die volgen en ook geen speling 
meer over hebben. 
Er meet dus voldoende informatie zijn om vast te stellen waar de knelpunten liggen. Als er dan 
problemen ontstaan in bijvoorbeeld de aanvoer van materialen of storingen aan een machine 
kunnen er prioriteiten worden gesteld. Als de gevolgen van de verschillende altematieven en dus 
ook van de uiteindelijke beslissing bekend zijn dan kan een afgewogen keuze worden gemaakt. 
De Account Manager kan zijn/haar klant direct op de hoogte stellen van het probleem, proberen 
een oplossing te vinden of anders tegen extra kosten (overwerk, zaterdag, koerierdienst) alle 
moeite doen om toch de order op tijd de deur uit te doen. 
Deze voortgang vormt ook weer de input voor de capaciteits-check, achterstand op de lijnen kan 
weer directe gevolgen hebben voor de te accepteren orders. 

?R 
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6.3.2 Beheersing voorraad 

De voorraad is op te splitsen in twee delen. Enerzijds is er de voorraad die door Technicolor zelf . 
wordt beheerd en betreft met name cassettes, boxen, tape, dozen en een klein deel van de 
Labels & Inlays. Daamaast wordt een deel van de voorraad door de klanten aangestuurd, het 
gaat dan om ± 95 % van de voorraad bij Labels & Inlays. Het is dit deel van de voorraad dat de 
meeste problemen oplevert. Belangrijk probleem bij het beheer van deze voorraden is de exacte 
datum waarop de materialen die door de klant worden aangeleverd binnen zullen komen. De 
klant is hier niet duidelijk over, wijkt af van eerder afgegeven data en uiteindelijk komt de 
inpakplanning in de knoei omdat deze op materialen zitten te wachten. Het is de taak van de 
Account Manager om te zorgen dat de materiaaltekorten bekend zijn bij de klant en dat deze ze 
weer tijdig aanvult. Oat dit niet altijd soepel loopt is begrijpelijk als wordt bekeken welk traject zo'n 
aanvraag vanuit Warehouse meet doorlopen om uiteindelijk de voorraad aan te vullen (fig. 6.5) 

TECHNICOLOR KLANT LEVERANCIER 

I ! I I I I 
INKOOP -·-· ► VERKOOP · ·--► 

I~ _ · I I I 
planning 
I I I 

1 
I I 

Figuur 6.5: traject aanvraag aanvulling van tekorten klantenvoorraad 

Tussen L&I en de afdeling planning van de leverancier zitten minimaal vier tussenpersonen, dit 
kost dus veel tijd. Vooral het contact tussen Account Manager en klant vormt een zwakke 
schakel, omdat hier geen druk uitgeoefend kan worden. 
In dit opzicht is het raadzaam om direct contact met de leverancier van de materialen tot stand te 
brengen. Het traject Warehouse/-Planning, Account Manager, contactpersoon maatschappij, 
(contactpersoon maatschappij met leverancier), leverancier, wordt hierbij ingekort tot contact 
tussen Warehouse en Account Manager en Account Manager direct met de leverancier. 
Tussenkomst van de Account Manager is hier nauwelijks te vermijden, omdat het om 
buitenlandse leveranciers gaat. 
Dit ingekorte traject heeft diverse voordelen: 
• veel kortere reaktietijd, stand van zaken is sneller te achterhalen en gebruikers zijn niet meer 

afhankelijk van de tussenpersonen. 
• de gevoelige en zwakke positie van Technicolor ten opzichte van de enkele grote klanten 

wordt niet verstoord, de __ klant wordt niet las.ti_g_ gevallen met groblemen die ze eigenlijk niet 
willen horen 

• Technicolor kan zich veel sterker opstellen zonder bang te hoeven zijn voor verstoringen in 
de relatie met de klant. Ze kunnen en mogen harde eisen stellen. 

• De leverancier zal zijn leverprestaties waarschijnlijk verhogen omdat ze nu direct 
geconfronteerd worden met hun eigen prestaties en niet de filmmaatschappij als buffer 
hebben die ze beschermd. 

Nog beter zou het zijn als Technicolor alle voorraden zelf kan beheersen en in dat opzicht 
helemaal niet meer afhankelijk van de klanten. Door dan een leverancier in Nederland te zoeken, 
is ten eerste de reisafstand veel kleiner, zodat bestellingen veel sneller binnen kunnen zijn. Ten 
tweede is direct contact tussen Warehouse en leverancier mogelijk, zeals nu ook gebeurt met de 
andere leveranciers. Het zou de onzekerheid in dit traject aanzienlijk verminderen. 

?7 



7. KOSTEN- EN BA TEN ANALYSE 

7. KOSTEN- EN BA TEN ANALYSE 

7.1 Kosten 

In het algemeen kunnen kosten van een project opgedeeld worden in de kosten van het 
onderzoek, investeringen in nieuwe apparatuur, programmatuur enz. en de kosten van 
implementatie. 
lnvesteringen in apparatuur en programmatuur zijn niet direct nodig voor dit project. Met datgene 
wat nu aanwezig is het mogelijk om de aansturing van de inpakafdeling te verbeteren. De kosten 
van het onderzoek bestaan uit de kosten van de student en de kosten van de gesprekken die 
gevoerd zijn gedurende het onderzoek. 
De kosten van de implementatie bestaan met name uit de kosten van het opzetten van de 
overzichten van de capaciteitsbezetting voor de afdeling planning. Een eenvoudige opzet hiervan 
is inmiddels al beschikbaar. De tijd benodigd om deze uit te breiden is vooralsnog een s_chatting. 
Daamaast zal voor de planning nog een inleerperiode zijn. Deze zal zeer kort kunnen zijn omdat 
er geen sprake is van een nieuw systeem. 

Kosten onderzoek 
Student: 8 maanden a fl 800,- fl 6.400,-
lnteme gesprekken 

begeleider:40 uur a fl 55,- fl 2.200,-
overig: 40 uur a fl 55,- fl 2.200,-

20 uur a fl 35,- fl 700,-
fl 11.500,-

K t os en imp emen a Ie t r 
Opzetten 

eenvoudig: 15 uur a fl 55,- (2 dagen) fl 825,-
uitbreiding: 75 - 150 uur a fl 55,- (2 tot 4 weken) fl 4.125,- fl 8.250,-

lnleren: 1 dag per persoon = 3 • 7,5 uur a fl 35,- fl 788,-
. fl 5.738,- fl 9.863,-

I Totale geschatte kosten fl 17.238,- fl 21.363,-

7.2 Opbrengsten 

De verbeterde aansturing zal met name leiden tot een verbetering in de aanvoer van de 
materialen en een vermindering van het omstellen van de lijnen. De totale stilstand van de lijnen 
bedraagt ruim 15 %. Ongeveer 80 % is daarbij te wijten aan storingen aan machines, de rest is 
het het gevolg van problemen in aanvoer van de materialen. Met een verbetering in de aanvoer 
van de materialen is dus een maximale verbetering van 3 % te behalen. Daamaast is de output 
per persoon te verbeteren door het juiste aantal mensen aan de lijn te kunnen regelen. 
Schatting is dat vier tot vijf procent van de totale tijd extra benut kan worden bij een verbetering 
van de aansturing. 

?A 
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Met de huidige productiviteit van gemiddeld 1200 units per persoon per shift, brute arbeidskosten 
van fl 28, - per uur en een afzet van 27 miljoen cassettes per jaar zijn de kosten als volgt: 

per unit: (7,5 • 28)/1200 = 17,5 cent 
er ·aar: 17, 5 cent• 27 miroen 

Verbeterin van de roductiviteit levert de vol ende besparingen op: 
verbeterings- besparing op besparing op 
percentage jaarbasis maandbasis 

1 % fl 47.250,- fl 3.938,-
2 % fl 94.500,- fl 7.875,-
3 % fl 141.750,- fl 11 .813,-
4 % fl 189.000,- fl 15.750,-
5 % fl 236.250,- fl 19.688,-

fl 4. 725.000,-

Deze besparingen zijn voor Technicolor ook mogelijk omdat een deel van de arbeid flexibel is in 
de vorm van uitzendkrachten. Een betere productiviteit betekent dus een verlaging van het aantal 
uitzendkrachten in plaats van leegloop van het vaste personeel. 

7.3 Conclusie 

Zelfs met een kleine verbetering in de productiviteit is de investering snel terug verdiend ( vier 
maanden tot een half jaar). Door de inzet van flexibel personeel zijn het voor Technicolor 
realiseerbare opbrengsten. Verder zijn er nog opbrengsten die minder goed te berekenen zijn. 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de productiviteit per persoon achteruit gaat als het 
percentage variabel personeel toeneemt. Oat de kwaliteit van het variabele personeel daarbij een 
een grote rol speelt ligt voor de hand. Als eerder bekend is wat de benodigde capaciteit en dus 
de benodigde bezetting is, kan eerder warden gezocht naar geschikte kandidaten geselecteerd 
op ervaring en kwaliteit. Ook in drukke perioden blijkt dat de druk geleidelijk toeneemt en dat de 
toename van variabel personeel stapsgewijs gaat. 

?Q 
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8. IMPLEMENTATIE 

lnmiddels bestaat voor de inpakafdeling al een overzicht van ingeplande orders. Dit overzicht is 
op basis van Acc.ess (database-programma van Microsoft) en JBA gemaakt en op te vragen in 
Excel en wordt momenteel gebruikt door de inpakmanager. De gedetailleerde inpakplanning 
wordt nog steeds door de inpakplanner gemaakt. 
Het huidige overzicht in Excel is nog niet bruikbaar voor een masterplanning doordat er nog te 
veel beperkingen aan vast zitten, uitbreiding en verbetering is dus noodzakelijk. 
Momenteel is men ook bezig met het zoeken naar een planningssysteem voor de productie, de 
planning gebeurt nu nog handmatig. Dit planningssysteem kan veel invloed hebben op de 
mogelijkheden van de inpakplanning. Andersom moet bij de aanschaf van het systeem ook gelet 
worden op de mogelijkheden voor de inpakplanning. 

Zoals gesteld moeten voor verbetering van de inpakplanning de nodige overzichten gemaakt 
moeten worden van de uitstaande orders per lijn en de werkelijke voortgang op de lijnen. Dit 
laatste moet bij voorkeur niet handmatig gedaan hoeven te worden. Met een koppeling tussen de 
800/850 boeking in JBA en het overzicht voor de planning kan dit voorkomen. Alie orders die 
daar geboekt zijn, zijn klaar op de inpakafdeling en vallen vervolgens automatisch van de lijst met 
openstaande orders. Een continue inzicht in de voortgang zal op deze manier waarschijnlijk niet 
mogelijk zijn, het zou bijvoorbeeld twee keer per shift verwerkt kunnen worden. De boekingen 
zullen dan wel betrouwbaarder moeten worden dan nu, omdat het nog wel eens voorkomt dat 
deze boeking vergeten wordt. 
Met name voor de inpakplanning en in mindere mate voor de productieplanning is een overzicht 
nodig van openstaande orders voor de productie. Oat deel wat al door de planning aan een lijn is 
toegewezen krijgt een uiterste productieshift mee. Wordt de order in die shift gedraaid, dan is de 
order nog op tijd om ingepakt te worden. Met dit overzicht is het voor de inpakplanning duidelijk in 
welke shifts er nog productieruimte is, hiermee kan dus het vroegste tijdstip van inpakken worden 
bepaald op basis van de productieplanning. In overleg met de productie-afdeling kan worden 
bepaald hoeveel procent van de capaciteit de inpakplanning hiermee mag volplannen, zonder 
speling wordt het plannen voor de productie ook moeilijk. Dit overzicht kan overigens los staan 
van elk ander systeem. Met het workordernummer, type productie en lengte van de film is 
voldoende informatie beschikbaar. Voor de productieplanning wordt vanaf dit overzicht bepaald 
welke orders zeker ingepland moeten worden, hierbij kan de huidige methode van plannen 
gebruikt worden. 
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9. CONCLUSIES EN VERDERE AANBEVELINGEN 

De aansturing van de inpakafdeling kan zonder ingrijpende veranderingen verbeterd worden, 
waarbij een prestatieverbetering van 4 tot 5 procent meer output per persoon mogelijk is. Het 
belangrijkste is, dat informatie die al aanwezig is, zodanig weer te geven dat al in een vroeg 
stadium aktie kan ondememen. Belangrijkste stuurmiddel wordt de masterplanning, waarmee de 
te verwachte druk per lijn op af te lezen is. Op het moment dat orders binnenkomen kunnen deze 
worden toegewezen aan lijnen. Blijkt een bepaalde lijn vol te lopen, dan kunnen er al gerichte 
akties worden ondemomen, zeals extra personeel voor die lijn gaan inplannen of extra shifts 
gaan draaien. Tevens kan de aanvoer vanuit productie gestuurd worden op deze lijn. 
De detailplanning van de inpakafdeling zal word en overgelaten aan de afdeling zelf, dit gebeurt 
momenteel ook al veel. De beheersing van de inpakafdeling is met de masterplanning veel beter 
ender controle. Niet alleen is te zien wat de gevolgen zijn van de nieuwe orders, maar ook de 
gevolgen van achterstand op lijnen. Hiermee is ook duidelijk op welke lijnen de aandacht 
voornamelijk gericht moet worden en waar het de moeite waard is extra tijd in te steken. 
Op het gebied van de beheersing van materialen en dan met name de inpakmaterialen is ook 
veel te verbeteren. De tussenkomst van de klanten hier zorgt voor een behoorlijke mate van 
afhankelijkheid die niet gewenst is. Het wegnemen van deze afhankelijkheid door het zelf kunnen 
beheren van deze materialen zal de aansturing van de inpakafdeling verbeteren. 
Momenteel is Technicolor ook op zoek naar een nieuw planningssysteem voor de Real Time, 
zodat de handmatige planning kan worden vervangen door een computersysteem. Bij de 
aanschaf van dit systeem moet er scherp op worden gelet dat niet alleen de belangen van deze 
afdeling mee worden genomen, maar waar enigszins mogelijk ook de belangen van de 
inpakafdeling. 

Verdere aanbevelingen 
De integrale aansturing is in het dit verslag gepresenteerde voorstel nog beperkt tot de 
afdelingen productie, inpak en warehouse. Uit de analyse bleek dat hier de meeste problemen 
zaten en dat hier het eerst veranderingen noodzakelijk zijn. Uitbreiding van de integrale 
aansturing kan voor Technicolor in de toekomst zeker nog voordelen bieden. Hierbij valt te 
denken aan de volgende gebieden: 

Expeditie: 
Momenteel bepaalt het vertrek van een lading wanneer een order uiterlijk ingepakt moet zijn. 
Deze vertrektijden liggen tussen 9.00 en 17.00 uur, terwijl de inpakafdeling tussen 6.00 en 22.00 
uur orders inpakt. Als de expeditie ook met deze tijden zou gaan werken, dan zou dit veel meer 
speling betekenen voor de inpakafdeling. Stel dat een order voor 12.00 uur op dag(x+1) 
aangeleverd moet worden bij een klant en de transporttijd is 5 uur, dan moet de order dus op 
dag(x) voor 17.00 uur weg. Met ruimere expeditietijden t)o~ft .de ..order pas 's avonds om 22.00 
uur klaar te zijn en kan 's ochtends nog op tijd weg. De speling neemt dus toe met 5 uur. 

Personee/: 
Personeel is over het algemeen afdelingsgebonden. Variaties in de vraag worden opgevangen 
door uitzendkrachten. Op het gebied van flexibele arbeid zijn echter veel meer mogelijkheden 
waarvan Technicolor nog geen gebruik van maakt. Zo is bijvoorbeeld de flexibiliteit ender de 
vaste werknemers te gering. Er wordt geen gebruik gemaakt van parttimers die in drukke tijden 
vol in te zetten zijn, ook min/max-contracten zijn in dit opzicht interessant. Gebleken is dat 
werknemers in vaste dienst en met flexibele contracten betere resultaten oplevert voor een 
organisatie, dan veelvuldig gebruik van uitzendkrachten met geen of weinig zekerheid. 

Verdere gebieden die nog kunnen worden onderzocht naar mogelijkheden voor integratie zijn 
bijvoorbeeld de inkoop van de materialen en het blankloaden van de cassettes. 
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BIJLAGE 2: RESULTATEN EERSTE VERKENNING 

1. Organisatie inpakafdeling 

De inpakafdeling beschikt over 6 lijnen om de cassettes en boxen in te pakken. De lijnen zijn niet 
aan elkaar gelijk. Het eerste onderscheid zit in het shrinken, het van folie voorzien van de 
cassettes en/of boxen. Orie lijnen shrinken alleen de box, twee lijnen alleen de cassette en een lijn 
kan zowel de box en de cassette of een van beide shrinken. Ten tweede zijn niet alle lijnen in 
dezelfde mate geautomatiseerd. 
De lijnen zijn dus ook niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Naast een algemene indruk van 
de inpakafdeling is daarom ook steeds een opdeling naar de diverse lijnen gemaakt. 

Binnen de afdeling zijn de lijnen onderzocht op stilstand en op de productiviteit in relatie tot de 
inzet van variabel personeel, aantal mensen aan de lijn en stilstand van de lijn. De gegevens 
hebben betrekking op de prestaties van het bedrijf in de gehele maand januari en begin februari 
van 1997. 

Stilstand 

Op basis van stilstandformulieren die elke lineleader voor zijn/haar lijn bijhoudt, zijn de tijden van 
stilstand van de lijnen bepaald. Hieruit blijkt, dat na 21 werkdagen de lijnen gemiddeld 16,3 % van 
de tijd stil te staan. De verschillen per lijn zijn groot: 

lijn 1: 12.6 % 
lijn 2: 1.0 % 
lijn 3: 14.9 % 
lijn 4: 17.7 % 
lijn 5: 21 .2 % 
lijn 6: 25,0 % 

Een belangrijke reden van stilstand van een lijn, is storing aan de machines. In de meeste 
gevallen is het noodzakelijk, dat er een monteur bij gehaald moet worden. Dit betekent wachttijd 
aan de lijn. Ten eerste moet er een monteur gezocht worden en vervolgens is het de vraag of de 
monteur direct tijd heeft om naar de machine te kijken. In de tussentijd staat een hele lijn stil. 
Soms gaat een deel van de lijn door en lijkt het of de mensen toch aan het werk zijn. De extra 
handelingen die hierbij nodig zijn, banden van de lijn af en na herstel van de machine de banden 
weer op de lijn, zorgen er echter voor dat de stilstand tijd niet effectief gebruikt wordt. 

Voor het onderhoud bestaat geen vast programma. Met elke shift draaien er twee monteurs mee, 
die ad hoc de problemen in de lijn oplossen. Bij kleinere problemen zou dit in principe geen 
problemen op moeten leveren. Grotere problemen aan een bepaalde lijn levert in zo'n geval echter 
ook wachttijden voor andere lijnen op. Een onwenselijke situatie die de mogelijke output van de 
inpakafdeling direkt aantast. 

Daarnaast neemt door de grote variatie in werkbare tijd ook de onbetrouwbaarheid toe. De 
doorlooptijd is op deze manier dus moeilijk te voorspellen, terwijl snelheid een grote rol speelt. 
Direkt gevolg is, dat vrachtwagens moeten wachten, of koeriers ingeschakeld moeten worden om 
orders toch op tijd de deur uit te krijgen . 
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Produktiviteit & inzet van variabel personeel 

Binnen de inpakafdeling wordt veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten vanwege de sterke 
fluktuaties in de vraag naar videobanden. Technicolor onderhoudt hiervoor sterke banden met een 
uitzendbureau, zodat zoveel mogelijk van dezelfde uitzend-krachten gebruik gemaakt kan worden. 
Er wordt steeds nauwkeurig bijgehouden hoeveel vaste mensen en hoeveel uitzendkrachten aan 
de lijn staan. 

Uit deze gegevens komt naar voren, dat gemiddeld 33,2 % van het totale lijn-personeel variabel is. 
De verschillen per lijn zijn echter enorm: 

lijn 1: 16.7 % 
lijn 2: 17.8 % 
lijn 3: 16.1 % 
lijn 4: 42.6 % 
lijn 5: 43.9 % 
lijn 6: 53.2 % 

De vraag is nu welke invloed dit heeft op de produktiviteit van de lijnen. Hiervoor is per lijn de 
produktiviteit per hoofd afgezet tegen het percentage variabel personeel ingezet. Om een goede 
vergelijking mogelijk te maken is een correctie op de produktiviteit met betrekking tot het 
percentage stilstand noodzakelijk. 

Uit grafieken blijkt dat er weinig sprake is van negatieve invloed op de produktiviteit. Dit geldt voor 
lijn 1 en 2 in zeer geringe mate, maar hier is ook sprake van een lage regressiefactor ( -0,09 resp. 
-0,07). De invloed op lijn 3 is sterker, bovendien is de regressiefactor hoger (r = -0,22). Op lijn 4 
lijkt het geen vernoemenswaardige invloed te hebben. 
Op lijn 5 en vooral op lijn 6 lijkt het zelfs een positief effect te hebben. Tot slot het totaalbeeld van 
alle lijnen laat ook een positief verband zien. 

Produktiviteit & aantal mensen aan lijn 

Produktiviteit speelt als prestatie-indicator een belangrijke rol voor de inpakafdeling. Het aantal 
mensen wat je aan de lijn speelt daarbij wel degelijk een rol. Hoewel meer mensen de totale 
produktiviteit over het algemeen vergroot, gaat in het algemeen de produktiviteit per persoon sterk 
achteruit. Lijn 2 en lijn 4 vallen hierbij op, omdat op deze lijnen de produktiviteit juist vooruit gaat. 
Lijn 6 gaat het duidelijkst terug in produktiviteit. 

Produktiviteit & percentage stilstand 

Tot slot is de netto produktiviteit afgezet tegen het percentage stilstand van de lijn. De verwachting 
is, dat produktiviteit niet veel afwijkt bij variaties in de stilstandtijden, of eventueel daalt omdat de 
storingen het ritme verstoren. Dit gaat inderdaad op voor lijn 1 en lijn 6. Voor lijn 3 en lijn 5 geldt 
juist het omgekeerde. Toename van stilstand verhoogt juist de netto produktiviteit. Ook het 
totaalbeeld laat zo'n toename zien. 
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2. Aansturing inpakafdeling 

Planning inpakafdeling 

De inpakplanning wordt verzorgd door de afdeling planning. Deze planning is over het algemeen 
pas zeer kort van te voren bekend. Deze planning vormt momenteel eerder een zekere leidraad, 
dan een strak plan. Wordt de werkelijke productie met de oorspronkelijke planning vergeleken, 
dan komt dit zeer duidelijk naar voren. 
• Gemiddeld 9,9 % van de orders wordt op een andere lijn ingepakt dan waar deze voor 

ingepland stond. 
• Gemiddeld 32,8 % van de ingeplande orders wordt niet in die shift ingepakt. 
• Gemiddeld 36,6 % van de ingepakte orders in een shift stond niet op de planning. 
Een deel van wat er extra is gedaan is afkomstig van de planning van een shift tevoren, er wordt 
dus steeds gedeeltelijk achter de planning aan gelopen. Een deel van wat niet gedaan wordt is het 
gevolg van de achterstand op de planning. Gedeeltelijk wordt dit ook veroorzaakt doordat de 
cassettes nog niet uit de productie zijn of er geen verpakkingsmaterialen blijken te zijn. 

M ateriaalaanvoer 

De inpakafdeling is afhankelijk van diverse materiaalstromen (cassettes, L&I, boxen). Als deze 
stromen blokkeren betekent dit stilstand van een inpaklijn of een verandering in de planning om de 
lijn toch door te laten draaien. De gevolgen kunnen dus varieren. Daarom is gekeken naar de 
frequentie van de storingen als indicatie voor de onrust die het zal veroorzaken: 
lijn frequentie stand.deviatie 
1 2.3 3.0 
2 1.1 1.7 
3 2.4 2.1 
4 0.4 0.9 
5 1.5 1.6 
6 0.5 0.8 

Lijn 1 en lijn 3 vallen hierbij het meest op, het zijn onrustige lijnen met veel storingen in de 
aanvoer. 

Te verwachten is, dat als het aantal orders toeneemt het aantal fouten in de afvoer meer dan 
evenredig toeneemt. Er zit immers minder tijd tussen de orders en er is meer kans op verwarring. 
Worden per lijn het aantal storingen afgezet tegen het aantal orders, dan blijkt dat als er al een 
verband te zien is, dit over het algemeen een negatief verband is. Dit betekent dus dat bij meer 
orders op een lijn de aans!uring niet slechter lijkt te gaan. 
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Doorlooptijd willekeurige order 

Om een indruk te krijgen van het gehele traject wat een order doorloopt, is een order gevolgd 
vanaf binnenkomst tot aan wegzending. Hiervoor is een 'gemiddelde' order genomen. Dit houdt 
het volgende in: 
• Geen spoedorder 
• Geen voorraadorder: hoewel het proces ongeveer gelijk verloopt is de doorlooptijd van deze 

orders te lang. 
• Geen speciale verzoeken die het proces waarschijnlijk vertragen. 
• Een order die in een keer geleverd meet worden. 
• Een order van een reguliere klant. 
• Een order met een normale omvang. 

Uiteindelijk is een herhaalorder van 1000 stuks gevolgd. Met name het inpaktraject, waarin veel 
problemen optraden, is op de voet gevolgd. Ten eerste viel hier op, dat bij een storing aan een de 
lijn er 17 minuten gewacht meet worden op een monteur. Dit betekent dus dat er 8 mensen niets 
staan te doen omdat er geen monteur beschikbaar is. Door de vele problemen aan de lijn meet 
een deel van de order door de volgende shift worden gedaan. Ook dit kost veel tijd extra. Door 
een slechte overdracht worden in eerste instantie stickers verkeerd op de box geplaatst. Het met 
de hand herstellen van de tout is een traag proces. 
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vraag cassette overwrap november 1996 
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BIJLAGE 4: STEEKPROEFGROOTTE BEPALING 

TABEL 4A: Code-overzicht ANSI/ASQC 21 .4 - 1993 

special inspection level 
Lot or batch size 

S-1 S-2 S-3 

2 to 8 A A A 
9 to 15 A A A 

16 to 25 A A B 

26 to 50 A B B 
51 to 90 B B C 
91 to 150 B B C 

151 to 280 B C D 
281 to 500 B C D 
501 to 1200 C C E 

1201 to 3200 C D E 
3201 to 10000 C D F 

10001 to 35000 C D F 

35001 to 150000 D E G 
150001 to 500000 D E G 
500001 and over D E H 

TABEL 4B: 

General inspection level 

S-4 I II III 

A A A B 
A A B C 
B B C D 

C C D E 
C C E F 
D D F G 

E E G H 
E F H J 
F G J K 

G H K L 
G J L M 
H K M N 

J L N p 
J M p Q 
K N Q R 

Acceptable Quality Levels (pin nonconformities per hundred units) 

P. 0.065 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 
99.0 95.6 145 132 153 168 178 162 151 157 
95.0 144 190 183 193 198 200 199 198 199 
90.0 185 214 196 199 200 200 200 200 200 
75.0 258 260 200 200 200 200 200 200 200 
50.0 306 304 200 200 200 200 200 200 200 
25.0 315 315 200 200 200 200 200 200 200 
10.0 315 315 200 200 200 200 200- 200 200 . 
5.0 315 315 200 200 200 200 200 200 200 
1.0 315 315 200 200 200 200 200 200 200 



BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 1996 

BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 1996 

BIJLAGE 5A: OVERZICHT GEANAL YSEERDE ORDERS 

BIJLAGE 5B: DOORLOOPTIJD PRODUCTIE (BLANK LOADEN EN REAL TIME 

BIJLAGE 5C: VERDELING DOORLOOPTIJD PRODUCTIE 

BIJLAGE 5D: DOORLOOPTIJD INPAKAFDELING 

BIJLAGE 5E: DOORLOOPTIJD INPAKAFDELING OPGESPLITST NMR ORDERGROOTTE 

BIJLAGE 5F: DOORLOOPTIJD INPAKAFDELING OPGESPLITST NMR 
WERKORDERGROOTTE 

BIJLAGE 5G: OVERZICHT ORDERS MET KORTE STAGINGTIJD EN LANGE DOORLOOPTIJD 
INPAKAFDELING 

BIJLAGE 5H: OVERZICHT ORDERS MET LANGE STAGINGTIJD EN LANGE DOORLOOPTIJD 
INPAKAFDELING 
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BIJLAGE 5A: OVERZICHT GEANAL YSEERDE ORDERS 

nr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders Warner NL 1-100 
1 W029175 WN120014*VNN RIGHT STUFF 40 961002 961007 
2 W030719 WN111490*VNN V4-BEZOEKERS UIT DE 63 961021 961025 
3 W031757 WN111489*VNN V3-BEZOEKERS UIT DE 62 961101 961106 
4 W032069 WN 135987*VNN TYSON 60 961106 961112 
5 W032344 WN112985*VNN DEMOLITION MAN 46 961111 961114 
6 W032532 WN113233*VNN CLIENT, THE 96 961112 961115 
7 W032547 WN190813*VNN WOESTE WILLEM 42 961112 961115 
8 W032926 WN101026*VNN BONNIE & CL YOE 42 961115 961120 
9 W033011 WN851403*VNF GOLDFINGER (FR) 53 961115 961129 

10 W033022 WN851402*VNF BONS BAISERS DE RUSSIE 60 961115 961121 
11 W033068 WN104109*VNN BUURMAN EN BUURMAN 1 63 961118 961121 
12 W033751 WN112993-VNN WRESTLING ERNEST HEM 75 961126 961202 
13 W034535 WN113176*VNN INTERVIEW WIT VAMPIRE 63 961204 961209 
14 W035632 WN 196057*VNN HOND, DE-V.WOESTE WO 63 961217 961223 
15 W035752 WN131030*VNN CYBORG 80 961218 961223 
16 W035760 WN152084*VNN ROCKY 4 40 961218 961223 

Random orders Warner NL 101-500 
17 W029552 WN128105*VNN ROOFDIEREN-SLANGEN 300 961009 961014 
18 W030796 WN114211-VNN CRITICAL DECISION (NL) 150 961022 961025 
19 W033550 WN111917*VNN DOORNVOGELS 1 160 961122 961127 
20 W033587 WN111821*VNN TEQUILA SUNRISE 500 961122 961127 
21 W033730 WN153917*VNN TOM & JERRY 1 400 961126 961128 
22 W034230 WN150294*VNN OCTOPUSSY 104 961202 961205 
23 W034233 WN161006*VNN ENTER THE DRAGON 105 961202 961205 
24 W035080 WN113987*VNN ASSASSINS 388 961211 961216 
25 W035176 WN113233*VNN CLIENT, THE 104 961212 961217 
26 W035302 WN118000*VNN FREE WILLY/ NL-O 105 961213 961218 

Random orders Warner NL 501-5.000 
27 W029135 WN113665*VNN UNDER SIEGE 2, DARK 900 961002 961007 

TERRITORY 
-28 W029983 W~51421*VNN · SPY WHO LOVED ME - - 600 961011 961018 
29 W031852 WN112990*VNN PERFECT WORLD, A 750 961105 961231 
30 W032331 WN113357*VNN P.A.:MISSION TO MOSC 1,200 961108 961119 
31 W033003 WN 155407*VNN FROM RUSSIA WITH LOVE 675 961115 961129 
32 W033581 WN155407*VNN FROM RUSSIA WITH LOVE 1,000 961122 961127 
33 W035543 WN117500*VNN RICHIE RICH (NL-S) 1,500 961216 970103 
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nr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders Warner Belgie 1-100 
34 W029108 WvT10090-VNN NOTENKRAKER 50 961002 961007 
35 W029233 WB813192*VNF TINY TOONS 1, LES 30 961003 961009 
36 W029329 WB111854*VNN GORILLAS IN T. MIST 42 961007 961009 
37 W030017 WB116300-VNN AMAZING PANDA 41 961011 961016 

ADVENTURE, THE NL-O 
38 W030022 WB813628*VNF PORKY PIG (FR) 41 961011 961016 
39 W030769 WB152593*VNN LASSIE ZET HEM OP 90 961022 961025 
40 W031158 WB899694 *VNF RAIN MAN (FR) 30 961024 961030 
41 W031582 WVT10074-VNN . HEAT 59 961030 961104 
42 W032030 WB104114*VNN TOBBE TEDJE 41 961106 961108 
43 W032355 WB811951*VNF TANGO&CASH 50 961111 961114 
44 W032527 WB150805*VNN LITTLE WOMEN 42 961112 961115 
45 W032967 WB812217*VNF DERNIER SAMARITAIN 42 961115 961120 
46 W033381 WB 115000*VNN BATMAN RETURNS 84 961121 961125 
47 W033782 WB836104-VNF OPERATION ATTILA 78 961126 961202 
48 W034168 WB163095*VNN FAWLTY T.2/BOUWERS 68 961202 961204 
49 W034214 WB 113530*VNN T AZMAN:T AZ-MANIMALS 42 961202 961205 
50 W034522 WB151647*VNN CHITTY CHITTY BANG BANG 42 961204 961209 
51 W034531 WB195158*VNN VROLIJKE DIERENW. 2 42 961204 961209 
52 W034618 WB81361 0*VNF MAJOR LEAGUE 2 91 961205 961212 
53 W034627 WB111705*VNN BURGLAR 70 961205 961212 
54 W034661 WB112637*VNN KUNG FU, THE LEGEND 40 961205 961212 
55 W035334 WVT10128-VNN TOM & JERRY 12 75 961213 961217 
56 W035685 WB111709*VNN LETHAL WEAPON 1 42 961217 961220 
57 W035987 WB 163065*VNN B.ADDER/HUW-HOOFD-AA 42 961223 970103 

Random orders Warner Belgie 101-500 
58 W029834 WB153917*VNN TOM & JERRY 1 300 961010 961016 
59 W029964 WB851084*VNF FILS DE LASSIE 158 961011 961017 
60 W031269 WB851402*VNF SONS BAISERS DE RUSSIE 105 961028 961031 
61 W031280 WB851788*VNF AU SERVICE SECRET DE SA 105 961028 961031 

MAJESTITE 
62 W031398 WB113987*VNN ASSASSINS NL 400 961029 961114 

~~ ~~31 ~~3 WB102114-VNN NO CONTEST II, ACCESS 285 961105 961118 
r'X ~ • ·c- _;.;.--::..=. .i,;.i:.;,_ 

D~NIED --
l- ::-- • 

64 W031834 WB155526-VNN KALIFORNIA NIGHTMARE 177 961105 961118 
65 W032335 WB811321*VNF TOUR DU MONDE EN 80 250 961108 961118 
66 W032686 WB824000*VNF POUCELINA 200 961113 961119 
67 W033190 WB854951*VNF FLUKE (FR) 500 961119 961122 
68 W033192 WB851419*VNF HOMME AU PISTOLET D'OR, L' 105 961119 961122 
69 W034387 WB112221*VNN ROVER DANGERFIELD 105 961203 961209 
70 W035452 WB850165*VNF POLTERGEIST 1 213 961214 961223 
71 W035485 WB113661*VNN ANIMANIACS 4 209 961214 970102 
72 W035487 WB113925*VNN HOW THE WEST WAS FUN 296 961214 970102 
73 W035497 WB102113-VNN COYOTE RUN 176 961214 970106 
74 W035517 WB113841*VNN IMAGINARY CRIMES 130 961214 961223 
75 W035534 WB154951*VNN FLUKE 130 961214 961223 
76 W035702 WB 155408*VN N GOLDFINGER 144 961217 961220 
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nr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders Warner Belgie 501-5.000 
77 W030380 WB153917*VNN TOM &JERRY 1 900 961017 961022 
78 W030385 WB113494*VNN TINY T.- BIZARRE 550 961017 961022 

FILMWERELD 
79 W031438 WB855495*VNF GOLDEN EYE 3,500 961029 961107 
80 W031629 WB855495*VNF GOLDEN EYE 2,360 961031 961108 
81 W035483 WB114072*VNN FAIR GAME 1,549 961214 970102 

Random orders Warner Belgie 5.001-20.000 
82 W031078 WB811917*VNF OISEAUX 1, LES 8,250 961023 961114 

Random orders Warner Du its land 1-100 
83 W029407 WG012990*VND PERFECT WORLD (GER) 100 961007 961010 
84 W030474 WG095166*VND UNENDL.GESCH.1 41 961017 961022 

ZEICHENTRICK 
85 W031574 WG070014*VND STOFF AUS DEM DIE HE 42 961030 961104 
86 W031897 WG013531*VND TAZMANIA2 100 961105 961108 
87 W032802 WG028086*VND RAUBTIERE- 100 961114 961119 

STEPPENJAEGER 
88 W033325 WG011823*VND CLARAS GEHEIMNIS 48 961120 961125 
89 W033922 WG011938*VND POLICE ACADEMY CART2 100 961127 961202 
90 W034969 WG072025*VND SOMMERNACHTS-SEX 63 961210 961213 
91 W035603 WG001002*VND DIE GRUNEN TEUFEL 63 961217 961219 
92 W035735 WG011819*VND IMAGINE:JOHN LENNON 42 961218 970102 

Random orders Warner Duitsland 101-500 
93 W029420 WG013987*VND ASSASSINS-DIE KILLER 500 961007 961010 
94 W029537 WG091980*VND CRAZY SKISCHOOL 300 961008 961024 
95 W030034 WG016300*VND LITTLE PANDA 170 961011 961017 
96 W030472 WG020020*VND POLICE ACADEMY 2 105 961017 961022 
97 W030490 WG014009*VND LITTLE PRINCESS (GE) 300 961017 961023 
98 W030883 WG092059*VND FAMILIE KNUTSCHEN 3 158 961022 961025 
99 W031247 WG013532*VND TAZMANIA3 104 961025 961030 

100 W032126 WG092081 *VND KLEINE EISBAER 4 105 961107 961112 
101 W032321 WG012336*VND BUGS BUNNY & S.FR.2 320 961108 961113 
102 W038J.'.1-6 WG014009*VN D IJ.:n:b~INGESS-(G~} ~.; ~ - -- ,.,cc -~961120 961125 - -
103 W033543 WG013665*VND ALARMSTUFE: ROT 2 500 961122 961129 
104 W033923 WG013196*VND TINY TOONS FOLGE 5 150 961127 961202 
105 W034057 WG014845*VND FOGHORN LEGHORN 216 961128 961203 
106 W034839 WG013975*VND BABYLON 5-TEIL 4 500 961209 970106 
107 W035362 WG014279*VND ACE VENTURA 2-JETZT 200 961213 961217 
108 W035909 WG028107*VN D RAUBTIERE-TIGER 500 961219 970102 
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nr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders Warner Duitsland 501-5.000 
109 W029179 WG092059*VND FAMILIE KNUTSCHEN 3 1,700 961002 961004 
110 W029723 WG028107*VND RAUBTIERE-TIGER 700 961009 961015 
111 W030294 WG013987*VND ASSASSINS-DIE KILLER 1,000 961016 961017 
112 W033038 WG016300*VND LITTLE PANDA 3,552 961115 961119 
113 W033514 WG014845*VND FOGHORN LEGHORN 518 961121 961126 
114 W034048 WG028113*VND RAUBTIERE-KROKODILE 1,600 961128 961202 
115 W035562 WG013665*VND ALARMSTUFE: ROT 2 511 961216 961219 

Random orders Warner Frankrijk 1-100 
116 W030751 WF061018*SNF LES HOMMES D.PRESID. 100 961021 961025 
117 W030976 WF011913*SNF HISTOIRE SANS FIN 2 100 961023 961030 
118 W035942 WF011052*SNF LES CHEYENNES 100 961220 970107 

Random orders Warner Frankrijk 101-500 
119 W029049 WF013374*SNF MAVERICK 400 961001 961004 
120 W029348 WF012571 *SNF FOREVER YOUNG 500 961007 961010 
121 W030056 WF013274*SNF LUTIN MAGIQUE 500 961011 961017 
122 W031525 WF011414*SNF GEANT 200 961030 961106 
123 W032191 WF035642*SNF HISTOIRE SANS FIN 3 400 961107 961119 
124 W034749 WF011639*SNF MISSION 200 961205 961211 
125 W035260 WF011918*SNF LES OISEAUX 2 500 961212 961218 
126 W035770 WF012970*SNF OPERATION DRAGON/DANS 200 961218 970113 

LES GRIFFES 
127 W035938 WF011383*SNF KUNG FU 300 961220 970107 

Random orders Warner Frankrijk 501-5.000 
128 W030900 WF011802*SNF BIPB &COY 6 UNE IDEE 1,000 961022 961028 
129 W030959 WF065223*SNF DIRTY DANCING 1,000 961023 961029 
130 W032078 WF011919*SNF LES OISEAUX 3 800 961106 961113 
131 W033870 WF072018*SNF EXCALIBUR 800 961127 961202 
132 W035016 WF013573-SNF SAUVEZ WILLY 2 1,973 961211 961216 
133 W035715 WF013002*SNF BATMAN CONTRE LE FAN 600 961218 961220 

Random orders Warner Overig 1-100 
134 W030196 WS854.22~V bJF TUER N'EST RAS .,.!DU.ER-- 42 961..01,5 961018 
135 W030197 WS854226*VNF PERMIS DE TUER 72 961015 961018 
136 W031864 WS813284*VNF PRINCE NOIR 42 961105 961111 
137 W032481 WS812569*VNF PASSAGER 57(FR) 42 961112 961115 
138 W032492 WS850262*VNF ROLLERBALL (FR) 42 961112 961115 
139 W032905 WS850276*VNF QUOVADIS 42 961115 961120 
140 W033853 WS851401*VNF DR. NO (FR) 41 961126 961205 

Random orders Warner Overig 101-500 
141 W031197 WS814547*VNF GRANDE AVENTURE PANDA 419 961025 961101 
142 W033802 WS852593*VNX NE PERO PAS COURAGE 103 961126 961205 
143 W035984 WS809018-VNF BEAUTE VOLEE 249 961220 970103 



BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 1996 

lnr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders Disney NL 1-100 
144 W030450 DN5761022-VNF TOY STORY RENTAL 30 961017 961022 

Random orders Disney NL 101-500 
145 W029354 DN340982*VNF RR-JUSTICIERS EN DANGER 400 961007 961011 

Random orders Disney NL 501-5.000 
146 W031301 DN323252*VNF RASTA ROCKETT 600 961028 961030 
147 W032338 DN222222*VNF MAKING HUNCHBACK/FR 2,920 961108 961114 

Random orders Disney Frankrijk 5.001-20.000 
148 W031091 BV460922*SNF ALADDIN ET LE ROI DES 3,945 961024 961231 

VOLEURS 

Random orders Disney Spanje 50.001 > 
149 W031873 DS011263*VNS 101 DALMATAS 110,480 961105 961231 

Random orders CIC NL 1-100 
150 W029034 EC322205*VNN BLACK RAIN 
151 W029733 EC716215*VNN STARTREK3 
152 W030832 EC501335*VNN STAR TREK NG DEEL 46 
153 W031693 EC351245*VNN NEW YORK 
154 W032720 EC550025*VNN JESUS CHRIST SUPERST 
155 W032743 EC784595*VNN GODFATHER 2 
156 W033086 EC827901-VNN GOLDDIGGERS 
157 W034849 EC837051-VNN DR. WHO 
158 W035411 EC327065*VNN WAYNE'S WORLD 
159 W035423 EC350585*VNN CANADA 
160 W035429 EC717975*VNE STAR TREK4 
161 W035878 EC834701-VNN MATERNAL INSTINCTS 

Random orders CIC NL 101-500 
162 W030174 EC824185*VNN APOLLO 13 
163 W030297 EC999205*VNN INDIAN CUPBOARD (NLO) 
164 W030310 EC999205*VNN INDIAN CUPBOARD (NLO) 
165 W033747 EC8j2225*VNN BEEThfOVEN 

- 166 W033959 EC713075*VNN- SATURDAY NIGHT FEVER 
167 W034238 EC816085*VNN BEETHOVEN'S 2ND 

Random orders CIC NL 501-5.000 
168 W031982 EC823965*VNN PLATVOET4 
169 W034757 EC824535*VNN BABE (NLO) 
170 W034804 EC825231-VNN VILL.OF THE DAMNED 
171 W035036 EC824195*VNN WATERWORLD 

63 
80 
63 
63 
62 
80 
21 
80 
84 
65 
80 
21 

500 
400 
200 
500 
411 
406 

2,506 
2,047 

794 
1,700 

961001 961008 
961009 961015 
961022 961029 
961101 961105 
961113 961119 
961114 961119 
961118 961120 
961209 970103 
961213 961219 
961213 961219 
961213 961219 
961219 961223 

961015 961030 
961016 961017 
961016 961017 
961126 991128 
961127 961203 
961202 961204 

961106 961113 
961206 961210 
961209 961211 
961211 961217 



BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 1996 

nr. Work Item Number Title Order Order Due 
Order Qty Date Date 

Random orders CIC Duitsland 1-100 
172 W030176 CG330004*VNX AUSGEKOCHTES SCHLITZ 100 961015 961021 
173 W031424 CG330305*VND STAR TREK 2 (P) 100 961029 961101 
174 W035320 CG330305*VND STAR TREK 2 (P) 100 961213 961217 

Random orders CIC Duitsland 101-500 
175 W030083 CG400059*VND BLUES BROTHERS (U) 500 961014 961017 
176 W031858 CG400637*VND STAR TREK NG-ERDE/FAM.(P) 200 961105 961107 
177 W032923 CG400417*VND MIT DYNAMIT UND FR. (U) 150 961115 961120 
178 W033297 CG330175*VND JAGER D. VERLORENEN (P) 200 961120 961122 
179 W033579 CG330401 *VND SPIEL MIR D.LIED (P) 500 961122 961126 
180 W034481 CG400804*VND IN EINEM LAND 2 (U) 500 961204 961209 
181 W035056 CG400055*VND PRINZ AUS ZAMUNDA 200 961211 961216 

Random orders CIC Duitsland 501-5.000 
182 W031675 CG001060-VND SCARFACE 2,500 961101 961108 
183 W032371 CG400999*VND HALLO MR. PRESIDENT (U) 700 961111 961113 
184 W033262 CG401098*VND MARSHAL, DER (P) 1,000 961120 961125 
185 W035589 CG400484*VND KARTELL, DAS (P) 2,500 961216 970102 

Random orders Timelife 1-100 
186 W029564 TN794309*VNN LCV 9/AFRIKA (DUITS) 50 961009 961017 

Random orders Time life 101-500 
187 W029568 TN833306*VNN EL 6 IM DSCHUNGEL 200 961009 961016 
188 W029592 TN857013*VND TOL 13/DIE ENTSTEHUN 400 961009 961017 
189 W029641 TN085718*VNE TOL8 CONT.THE LINE 400 961009 961016 
190 W033224 TN085730*VND TOL 10/DIE GEBURT 400 961119 961125 

Random orders Timelife 501-5.000 
191 W029632 TN806115*VNN PV15HUNTERS&HUNTED 1,600 961009 961016 
192 W029650 TN889111*VNE CSV 11 /GAIL 800 961009 961017 
193 W030355 TN806504*VNN PV4ORIAS TARANT.(HO) 2,500 961016 961021 
194 W031956 TN889117*VNN CSV 17 ENA AND ELSIE 2,000 961105 961112 
195 W035825 TN794305*VNN LCV 5/CHINA (DUITS) 800 961219 970102 

Raiiaom orders overige klanten 1-100 
196 W033228 JV000045*VNN (NL)DOOR VRIENDEN 52 961119 961121 

Random orders overige klanten 101-500 
197 W030998 PH000003*SNN BEG. COURSE DL.3&4 200 961023 961105 

Random orders overige klanten 501-5.000 
198 W032119 WH000151*VNN PURPLE-VCPU- NOO- PAL 1,325 961107 961231 

Random orders overige klanten 5.001-20.000 
199 W034562 TU000009*VNN PRIDE&PREJ 95 PART1 10,125 961205 961210 

Random orders overige klanten 20.001-50.000 
200 W032117 WH000152*VNN PURPLE-VCPU-ITA-PAL 34,350 961107 961231 
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INPAKAFDELING 
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BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 

BIJLAGE 5G: OVERZICHT ORDERS MET KORTE STAGING TIJD EN LANGE DOORLOOPTIJD 
INPAKAFDELING 

I Work order I Item Number I Order QTY I dlt Staging I dlt inpak 

Warner NL 1-100 
4 W032069 WN135987*VNN 60 7.6 5.5 

10 W033022 WN851402*VNF 60 6.7 7.7 
11 W033068 WN104109*VNN 63 0 9.2 

Warner NL 101-501 
19 W033055 WN111917*VNN 160 2.8 9 
22 W034230 WN150294*VNN 104 5.3 4.4 
23 W034233 WN161006*VNN 105 3.2 7.2 

Warner NL 501-5000 
28 W029983 WN151421*VNN 600 6.9 6.7 

Warner Belgie 1-100 
37 W030017 WB116300-VNN 41 5.6 4.2 
46 W033381 WB115000*VNN 84 1.3 9.2 
49 W034214 WB113530*VNN 42 6.4 5.9 
56 W035685 WB111709*VNN 42 1.4 7.9 

Warner Belgie 101-500 
68 W033192 WB851419*VNF 105 6.5 6.1 
69 W034387 WB112221*VNN 105 2.9 6.9 
74 W035517 WB113841*VNN 130 0.7 8.3 

Warner Duitsland 1-100 
85 W031574 I WG070014*VND I 42 I 1.9 I 4.9 

Warner Duitsland 101-500 
98 W030883 WG092059*VND 158 6.1 6.8 

Warner Duitsland 1-100 
110 W029723 WG028107*VND 700 3.9 13.2 
111 W030294 WG013987*VND 1000 1.9 5.9 
113 W033514 WG014845*VND 518 3.1 7.3 
114 W034048 WG028113*VND 1600 0.8 6.5 

Warner Frankrijk 1-100 
116 W030751 I WF061018*SNF I 100 I 31 5.3 

Warner Frankrijk 101-500 
123 W032191 WF035642*SNF 400 5 4.8 
125 W035260 WF011918*SNF 500 1.7 6.7 

Warner Frankrijk 501-5000 
129 W030959 WF065223*SNF 1000 6.4 8.6 
130 W032078 WF011919*SNF 800 3.2 6.8 
132 W035016 WF013573-SNF 1973 1.7 13.8 



BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 

I Work order Item Number I Order QTY I dlt Staging I dlt inpak 

Warner Overig 1-100 
135 W030197 WS854226*VNF 72 1.1 6.6 
139 W032905 WS011918*SNF 42 5.7 7 

Warner Overig 101-500 
143 W035984 I WS809018-VNF I 249 I .7.7 I 5.3 

Disney NL 501-5000 
147 W032338 I DN222222*VNF I 2920 I 1.6 I 22.9 

CIC NL 1-100 
156 W033086 EC827901-VNN 21 0.8 4.4 

CIC NL 501-5000 
168 W033086 I EC827901-VNN I 21 I o.8 I 4.4 

CIC Duitsland 101-500 
175 W030083 CG400059*VND 500 1.7 5.1 
178 W033297 CG330175*VND 200 3.2 7.2 
179 W033579 CG330401 *VND 500 3.1 4.3 

CIC Duitsland 501-5000 
185 W035589 I CG400484*VND I 2500 I 61 8.8 

Timelife 101-500 
190 W033224 I TN085730*VND I 400 I 3.7 I 13 

Timelife 501-5000 
193 W030355 TN806504*VNN 2500 2.8 7.2 



BIJLAGE 5: RESULTATEN STEEKPROEF ORDERS OKTOBER-DECEMBER 

BIJLAGE SH: OVERZICHT ORDERS MET LANGE STAGING TIJD EN LANGE DOORLOOPTIJD 
INPAKAFDELING 

I Work order Item Number I Order QTY I dlt Staging I dlt inpak I 
Warner Belgie 101-500 

63 W031833 WB102114-VNN 285 19.4 28 
64 W031834 WB155526-VNN 177 17.6 36 
65 W032335 WB811321*VNF 250 14.4 8.1 

Warner Duitsland 1-100 
92 W035735 I WG011819*VND I 42 I 22.3 I 9.2 

Warner Frankrijk 1-100 
117 W030976 I WF011913*SNF I 100 I 34.7 I 12 

CIC NL 101-500 
167 W034238 I EC816085*VNN I 406 I 57.5 I 8.1 

Timelife 501-5000 
191 W029632 TN806115*VNN 1600 40.2 10.8 
194 W031956 TN889117*VNN 2000 177.2 15.5 

Overige klanten 101-500 
197 W030998 I PH000003*SNN I 200 I 118.8 I 29.9 

I -·- · 
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Op basis van de resultaten van de steekproef is een schatting te maken van het gemjddelde 
aantal produkten op de werkvloer. Hierbij is bewust geen verdeling naar de lijnen gemaakt. Ten 
eerste zal onnauwkeurigheid zal toenemen als gevolg van meer onzekerheden, van de verdeling 
over de lijnen is alleen een schatting te maken. Bovendien geeft een algemeen overzicht van het 
aantal producten op de afdeling voldoende informatie. 

Voor deze berekening zijn de volgende aannames gedaan: 

• 

• 

• 

• 

In de 800 boekingen uit de steekproef zijn 62 werkdagen terug te vinden. Deze 62 dagen 
vertegenwoordigen 790 werkuren. Aangenomen wordt dat voor de alle orders uit de periode 
oktober-december met dezelfde dagen gerekend kan worden. 
Een deel van het orderpakket komt niet voor in steekproef, voor dit deel wordt een fictieve 
doorlooptijd van 3 uur genomen. Deze schatting is gezien de overige gemiddelden zeker niet 
te hoog, waarschijnlijk ligt de doorlooptijd hoger. 
Een deel van het orderpakket komt wel voor in de steekproef, maar wordt door de steekproef 
niet goed weergegeven. Het betreft hier de orders van de overige klanten, een heterogene 
groep die onderling moeilijk is te vergelijken. In plaats van de gemiddelden uit de steekproef is 
ook hier een fictieve doorlooptijd van 3 uur genomen. 
Een deel van de orders zal niet ingepakt worden. Hierbij wordt aangenomen, dat dit terugkomt 
in de gemiddelde doorlooptijd. 

Voor de berekening van het gemiddelde aantal orders op de afdeling zijn de volgende stappen 
genomen, de resultaten van deze stappen zijn terug te vinden in tabel 1 op de volgende pagina: 
1. Per klant per ordergroottegroep de totale vraag bepalen. (kolom A) 
2. Dit aantal terugrekenen naar het aantal in te pakken per werkuur, dus kolom A/790. (kolom 8) 
3. Per groep de gemiddelde doorlooptijd zoals deze uit de steekproef is gebleken. (kolom C) 
4. Gemiddeld aantal producten per groep berekenen: 

gemiddeld aantal in te pakken per uur * gemiddelde doorlooptijd= B [aantal/uur] * C [uur] 
Dit levert een gemiddeld aantal producten op de werkvloer op zonder tijdsdimensie = D[aantal] 
(kolom D). 

5. Voor het deel waarvan geen of onbetrouwbare resultaten zijn worden dezelfde berekeningen 
met de fictieve doorlooptijd van 3 uur (kolom E) uitgevoerd. (kolom F) 

6. Sommatie van kolom D en F levert het aantal producten wat gemiddeld op de afdeling 
aanwezig is op. 

Resultaat: 
2J),567. _.(.Qere~) .... +~j.3,3A6....~scbat,)-=._4Z,9j 3 produkten gem.iddeld op de afdeling aanwezig~ . -, .. _,. __ 
Wordt er gerekend met 6 lijnen productief, dan betekent dit 7, 152 producten per lijn. 
De gemiddelde ordergrootte is 937, per lijn staan er dus gemiddeld 7.6 orders. 
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A B C D E F 
klant totale vraag aantal in le gemiddelde gem. aantal op fictieve gem. aantal op 

pakken per uur doorlooptiid inpakafdeling doorlooptiid afdeling(fictief) 
WN 1-100 33174 42.0 5.36 225.1 

101-500 77614 98.3 4.95 486.3 
501-5000 275734 349.0 5.48 1912.7 
5001-20000 99043 125.4 3 376.1 

WB 1-100 44536 56.4 4.53 255.4 
101-500 130800 165.6 6.91 1144.1 
501-5000 210958 267.0 18 4806.6 
5001-20000 177902 225.2 5.18 1166.5 

WG 1-100 23558 29.8 3.15 93.9 
101-500 146882 185.9 9.71 1805.3 
501-5000 345069 436.8 4.80 2096.6 
5001-20000 84128 106.5 3 319.5 

WF 1-100 11337 14.4 26.60 381.7 
101-500 114982 145.6 4.73 688.4 
501-5000 314687 398.3 5.55 2210.8 
5001-20000 62900 79.6 3 238.9 
20001-50000 95000 120.3 3 360.8 
50001> 65100 82.4 3 247.2 

WOv 1-100 13649 17.3 4.40 76.0 
101-500 22804 28.9 3.97 114.6 
501-5000 18632 23.6 3 70.8 
5001-20000 5031 6.4 3 19.1 

ON 1-100 941 1.2 5.60 6.7 
101-500 9965 12.6 4.90 61 .8 
501-5000 166128 210.3 19.81 4163.7 
5001-20000 116580 147.6 3 442.7 
20001-50000 48000 60.8 3 182.3 
50001> 187276 237.1 3 711.2 

BV 1-100 75 0.1 3 0.3 
501-5000 3945 5.0 3 15.0 
5001-20000 35000 44.3 3 132.9 
20001-50000 165000 208.9 3 626.6 
50001> 400000 506.3 3 1519.0 

OS 501-5000 1020 1.3 5.30 6.8 
20001-50000 45000 57.0 3 170.9 
50000 > 1145520 1450.0 3 4350.1 

EC 1-100 27434 34.7 9.48 329.21 
101-500 50105 63.4 3.90 247.4 
501-5000 200681 254.0 5.68 1442.9 
5001-20000 140669 178.1 3 534.2 
20001-50000 25025 31 .7 3 95.1 

CG 1-100 8742 11.1 4.83 53.5 
101-500 86012 108.9 3.90 424.6 
501-5000 238622 302.1 8.85 2673.2 
5001-20000 60000 76.0 3 227.9 
20001-50000 50000 63.3 3 189.9 

TN 1-100 1881 2.4 5.30 12.6 
101-500 42752 54.1 7.61 411 .3 
501-5000 203678 257.8 8.79 -- . - - 2268.8 
5001 -20000 42150 53.4 3 160.1 

Overig 1-100 1600 2.0 3 6.1 
101-500 14000 17.7 3 53.2 
501-5000 99750 126.3 3 378.8 
5001-20000 70000 88.6 3 265.8 
20001-50000 210000 265.8 3 797.8 
50001> 225000 284.8 3 854.4 

Totaal 29567 13346 
Tabel 1: berekemng aantal producten op afdehng per klant per ordergrootte 
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Brannen: 
• Theoretische berekening: 

• afstudeerrapport ing. P.L.J. Rijcquart 
dee. 1996 

• Praktische berekening: 
• inpakplanning 
• daily line summary 
• daily packaging summary 
• formulier stilstand 

Theoretische berekening 

De bewerkingen aan de lijn zijn op te delen in taken die deels door operators en deels door 
machines uitgevoerd worden. Voor elke taak is een bepaalde tijd - tacttijd - nodig, de langzaamste 
taak bepaald de output van de lijn. In tabel 1 zijn de takttijden aangegeven als per werkplek een 
persoon de taak uitvoert. 

bewerking/taak bewerkingstijd bewerkingstijd 
per unit (hand) per unit (mach.) 

1 cassette invoer, cassettes op lijn plaatsen 0.5 sec. 
2 cassette voorzien van security stickers en/of toplabels 0.6 sec. 
3 inlay plaatsen in box 7 sec. 1.33 sec. (lijn 3/6) 
4 cassette voorzien van overwrap of shrinkwrap lijnafhankelijk 
5 cassette plaatsen in box 0.85 sec. (lijn 3/6) 
6 box sluiten 0.85 sec. (lijn 3/6) 
7 box voorzien van overwrap of shrinkwrap lijnafhankelijk 
8 box voorzien van stickers 0.44 sec. 
9 stapelen, verpakken in omdoos en palletiseren 1.7 sec . 

.. 
Tabel 1: tacttrJden per bewerkmg 

Voor het shrinkwrappen of overwrappen van cassettes dan wel boxen gelden per lijn verschillende 
tijden. In tabel 2 is per lijn aangegeven wat de mogelijkheden zijn en wat de takttijd van de 
machine is. 

lijn mogelijkheden takttijd (sec) 
1 boxshrink/cassetteshrink 0.92 
2 box-overwrap 1.25 
3 cassette/boxoverwrap 1.25 
4 boxshrink 0.92 
5 cassetteshrink 0.66 
6 boxshrink 0.66 

.. .. 
Tabel 2: takttrJd verpakkmgsmachmes per hJn 
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Op basis van deze gegevens is per lijn de theoretische output te berekenen bij een bepaalde 
bezetting aan de lijn. De doorlooptijd bij bewerking 3 en 9 is te versnellen door het aantal mensen 
uit te breiden. Bewerking 5 en 6 zijn eventueel te combineren bij een laag lijntempo. 
De resultaten zijn terug te vinden in tabel 3a t/m 3f en zijn als volgt opgebouwd: 
In de eerste kolom staat aangegeven hoeveel mensen er aan de lijn staan, de verdeling over de 
bewerkingen is in de volgende kolom weergegeven. 
De langzaamste tacttijd (grijs gemarkeerd) bepaalt het tempo van de lijn, deze tacttijd is terug te 
vinden in de derde kolom van rechts. Per shift wordt uitgegaan van een totale werktijd van 7 uur. 
De totaal haalbare output per shift is dus (60(sec)*60(min)*7(uur))/tacttijd(sec)= 25200/tacttijd. 
Deze output is terug te vinden in de tweede kolom van rechts. Tot slot wordt de output per 
persoon berekend. 

bezetting 2 

4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 

Tabel 3a: productiviteit lijn 1 

bezetting 

4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 

2 

Tabel 3b: productiviteit lijn 2 

bezetting 

3 
5 
6 

2 

Tabel 3c: productiviteit lijn 3 

bezetting 

4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 

2 

Tabel 3d : productiviteit lijn 4 

3 

3 

3 

3 

5 6 7 

0.5 0.5 
0.5 0.5 
0.5 0.5 
0.5 0.5 
1 1 
1 1 
1 1 

5 6 7 

5 6 7 

, ;;ms . ==W~f\ 
1 1 
1 1 ','{'{:{:{ 

5 6 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

=~ ::::::::: 
1 
1 
1 

7 

1 {){})( 

8 

8 

8 

8 

9 tacttijd (sec) 

1 7 
1 3.5 
1 2.3 
1 1.75 
2 1.4 
2 1.2 
2 1 

9 tacttijd (sec) 

1 
1 
1 
1 

=J:JU 
2 
2 

7 
3.5 
2.3 
1.75 
1.7 
1.4 

1.25 

9 tacttijd (sec) 

})J)) 
2 
2 

1.7 
1.33 
1.25 

9 tacttijd (sec) 

1 
1 
1 
1 

::(@)Ji 
2 
2 
2 
2 

7 
3.5 

2.33 
1.75 
1.7 
1.4 
1.2 
1 

0.92 

output output per 
per shift persoon 

3600 900 
7200 1440 
10800 1800 
14400 2057 
18000 1800 
21000 1909 
25200 2100 

output output per 
per shift persoon 

3600 900 
7200 1440 
10800 1800 
14400 2057 
14824 1853 
18000 1800 
20160 1833 

output output per 
per shift persoon 

14824 4941 
18947 3789 
20160 3360 

output output per 
per shift persoon 

3600 900 
7200 1440 
10800 1800 
14400 2057 
14824 1853 
18000 1800 
21600 1964 
25200 2100 
27391 2107 
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bezetting 1 2 3 5 6 7 8 9 tacttijd (sec) output output per 
per shift persoon 

4 1 1 7 3600 900 
5 1 1 3.5 7200 1440 
6 1 1 2.33 10800 1800 
7 1 1 1.75 14400 2057 
8 1 ttarir 1.7 14824 1853 
10 1 2 1.4 18000 1800 
11 1 2 1.2 21600 1964 
12 1 2 1 25200 2100 
13 1 2 0.88 28800 2215 
16 1 3 0.78 32400 2025 
17 1 3 0.7 36000 2118 
18 1 3 0.66 37800 2100 

Tabel 3e: productiviteit lijn 5 

bezetting 2 3 5 6 7 8 9 tacttijd (sec) output 
per shift 

output per 
persoon 

3 
5 
6 
7 
8 
11 
12 

t:=tft 1-7 
2 1.33 
2 1.12 
2 0.96 

,,,,,,,,t2h,,,,,,, 0.85 

3 0.76 
3 0.66 

14824 
18947 
22500 
26100 
29700 
33300 
37800 

4941 
3789 
3750 
3730 
3715 
3030 
3150 

Tabel 3f: productiviteit lijn 6 

Praktische berekening 

Onderzocht periode: 2 januari - 5 februari 1997 

Extra personeel nodig voor stickeren en leaflets is niet meegenomen in de berekeningen. Ook de 
line leaders zijn in principe niet opgeteld bij het aantal mensen aan de lijn. 

Berekeningen: 

• 

• 

Voor shifts waarin niet de volle 7,5 uur gewerkt, is het aantal teruggerekend naar volle shift 
werken door een rechte lijn door te trekken tot 7,5 uur. 
Voorwaarde is dan, dat de produktiviteit in de loop van de tijd gelijk blijft. Waarschijnlijker is 
echter dat de produktiviteit aan het begin hoger is dan aan het eind. Het gaat echter maar om 
een beperkt deel van de onderzochte orders, zodat de invloed hiervan beperkt zal zijn. 
Percentage stilstand is eruit gefilterd, zodat de produktiviteit geldt voor 7,5 uur inpakken 
zonder stilstand. Naast de hierboven vermelde voorwaarde, geldt ook dat weergave van de 
stilstand betrouwbaar is. 
Lijn 5 en lijn 3 lijken hierdoor een te positief beeld te schetsen. Er is een duidelijke toename in 
de produktiviteit als het percentage stilstand toeneemt. Voor lijn 1 geldt, dat een toename van 
de stilstand juist zorgt voor een afname van de produktiviteit. 
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Belangrijke rol in dit verhaal speelt ook het aantal orders dat over de lijn gaat. Veel kleine orders 
zijn moeilijker dan enkele grote orders. Bij lijn 3 is de variatie bij 3 personen aan de lijn hiermee te 
verklaren. Wordt de ordergrootte hier uitgezet tegen de output dan is hier een duidelijk verband 
tussen te zien, de regressie-factor is hier 0,89 (op een schaal van -1, 1). Bij lijn 4 is de variatie bij 7 
personen aan de lijn hiermee te verklaren. Duidelijke verbanden zijn verder niet te vinden. Dit komt 
mede doordat er niet voldoende gegevens zijn. Voor een duidelijk beeld kunnen namelijk alleen de 
getallen bij een gelijk aantal personen aan de lijn te vergelijken. 

Als het aantal mensen aan de lijn bekend is en de produktiviteit per persoon bij O % stilstand, dan 
is de totale produktie te berekenen. Voor de volledigheid is dit gecorrigeerd op de gemiddelde 
stilstand van de lijn. 
In de grafieken 1 tot en met 6 aan het eind van deze bijlage is per lijn deze output uitgezet tegen 
het aantal mensen aan de lijn. Het verband tussen het aantal mensen aan de lijn en de output is 
weergegeven door een trendlijn. De regressie-factor (tabel 4) geeft hierbij een indicatie van de 
sterkte van dit verband tussen deze twee variabelen. 

Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

regressie-factor 
0.80 
0.86 
0.53 
0.75 
0.24 
0.09 

Tabel 4: regressiefactoren 

Uit de grafieken blijken met name lijn 1, lijn 2 en lijn 4 duidelijke 
resultaten op te leveren. 
Lijn 1 blijkt ten opzichte van het aantal mensen aan de lijn vrij neutraal 
te zijn, de produktiviteit neemt bij meer mensen evenredig toe. 
Lijn 2 en lijn 4 laten bij een toename van het aantal mensen aan de lijn 
een sterkere toename van de produktiviteit zien. Bij meer personen 

aan de lijn kan het tempo van de lijn omhoog. Op een aantal werkplekken kan nog steeds met 
dezelfde mensen gewerkt worden, zodat de overcapaciteit afneemt. De mensen worden zo dus nu 
efficienter ingezet. 

Lijn 3, 5 en 6 zien er minder gunstig uit. 
Lijn 3 buigt bij de 4 personen al naar beneden en levert dus per persoon minder op. Het efficienst 
wordt dus gewerkt met 3 personen aan de lijn. 
Ook lijn 5 vertoont een lijn die bij toename van het aantal mensen aan de lijn minder snel stijgt. De 
uitschieters naar boven toe zijn te verklaren door extreem hoge stilstandpercentage (resp. 43.3, 
57 .8, 45.6, 76. 7, en 71 .1 procent) als gevolg van storingen. Wordt dit percentage vervangen door 
het gemiddelde percentage van de overige shiften verdwijnen deze extremen. Dit neemt niet weg, 
dat het nog steeds gunstiger is, om het aantal mensen aan de lijn zo veel mogelijk te beperken. 
De grafiek van lijn 6 tot slot laat zien, dat meer mensen aan de lijn duidelijk minder efficient is en 
zelfs niet altijd extra output oplevert. 

grafiek 1: lijn 1 
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aantal personen aan lijn 
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grafiek 2: lijn 2 
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grafiek 3: lijn 3 
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grafiek 4: lijn 4 
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grafiek 5: lijn 5 
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grafiek 6: lijn 6 
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Conclusie uit theorie en praktijk 

Lijn 1: 

8 10 

De optimale output per persoon ligt bij een bezetting van 12 personen. Dit is echter niet haalbaar 
omdat er aan de lijn geen ruimte is voor 7 personen bij het plaatsen van de inlays. In de praktijk 
blijkt, dat de verwachte toename in output persoon uitblijft. Het tempo van inlays plaatsen neemt 
niet evenredig toe met het aantal mensen, omdat het 'gezelliger' wordt op de werkplek. 
Tot 8 mensen aan de lijn betekent hier een goede lijnbezetting. 

Lijn 2: 
De verwachtte toename in efficiency wordt op deze lijn wel bereikt. 7 of 8 mensen aan de lijn levert 
hier de beste resultaten, hier meet dan ook zeker naar gestreefd worden. 

Lijn 3: 
Zowel uit de theorie als uit de praktijk blijkt dat met 3 personen aan de lijn de grootste efficiency 
wordt bereikt. 

Lijn 4: 
De praktijk laat tot 7 personen een stijging in productiviteit per persoon zien, dit komt overeen met 
de theorie. Het optimale aantal personen aan de lijn is dus 7 personen. 

Lijn 5: 
De verwachte optimale bezetting van 7 personen ( 8 personen bij het plaatsen van labels is niet 
mogelijk) aao de lijn blijlq in de theorie niet ul! te komen. Ook hier neemt het werktempo bij het 

-- piaatsen van -de inlays n iet evenredig toe met het aantal personen. 5 Of 6 personen aan de lijn 
levert een betere efficiency van de lijn op. 

Lijn 6: 
Uit de praktijk blijkt, dat bij toename van het aantal personen aan de lijn de totale output nauwelijks 
toeneemt. Overeenkomstig aan de theorie is de optimale bezetting hier 3 personen aan de lijn. 
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. bezetting lijn 1 

bezetting lijn 2 

bezetting lijn 3 
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inkoopplan 

(aggregaat-)informatie over 

resourcebeschikbaarheid 
en voor- of achterstanden 
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