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Abstract 

The subject ofthis report is research on Supply Chain Management carried out in the supply chain 
Draka (producer) - Technische Unie (wholesaler) - GTI (installer), part of the strategie project "Supply 
chain Logistics and Information Management" of the Eindhoven University ofTechnology. The main 
issue of part 1 of the report is early order-information. On the one hand the generation ofthis 
information, on the other the use of it in the chain. Part 2 discribes a subject which has impact on all 
parties of the chain: the winder. 
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Samenvatting 

Samenvatting 

Introductie 

Dit afstudeerverslag is het resultaat van het onderzoek naar mogelijkheden van Supply Chain 
Management in de keten Draka - Technische Unie - GTI. Het onderzoek maakt deel uit van het strate
gisch project "Supply chain Logistics and Information Management", dat in 1996 is opgestart aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Binnen dit project is door drie studenten onderzoek gedaan in de keten Draka - Technische Unie - GTI 
naar het produkt kabel. In dit verslag wordt het onderzoek beschreven vanuit GTI, vestiging Oisterwijk. 

Generieke analyse 

Het project is gestart met een generieke analyse van de keten met als doel een beeld te krijgen van de 
keten en te onderzoeken waar de grootste knelpunten, c.q. verbetermogelijkheden zich bevinden. De 
belangrijkste resultaten hiervan zijn: 

• Binnen de keten bestaan twee goederenstromen: 
- Direct: levering aan GTI vindt plaats door Draka (± 80% in km.) 
- Indirect: levering aan GTI vindt plaats door de Technische Unie.(± 20% in km.) 

• De Technische Unie is een zeer grote afnemer van Draka. ± 50% van de afzet van Draka gaat naar de 
Technische Unie. 

• Voor Draka bestaat± 65% van de kosten uit materiaalkosten. De kosten van Technische Unie worden 
voor het grootste deel bepaald door het verkoopproces en voor GTI is de manier van installatie en de 
projectsituatie bepalend voor de kosten. 

• De produktdrager van kabel, de haspel, is een kostenpost die beïnvloed wordt door de gehele keten. 
• Voor het werkelijke bestelmoment van GTI is er binnen deze organisatie al informatie over de vraag 

bekend. Deze orderinformatie wordt in de huidige situatie niet doorgegeven naar andere partijen in de 
keten. 

• De leverbetrouwbaarheid en de bestelkwaliteit zijn voor alle partijen in de keten 99%. 
• De Technische Unie en Draka houden voorraad aan met dezelfde functie, namelijk het opvangen van 

vraagonzekerheid. 

Deze verbetermogelijkheden zijn geformuleerd in vier onderzoeksthema's. Dit zijn: 

1. Werkvoorbereiding 
Is het mogelijk om in het proces van werkvoorbereiding bij de installateur eerder een vorm van 
orderinformatie te genereren? 
2. Ordergestuurde logistiek 
Kan vroegtijdige orderinformatie in de keten worden benut om veiligheidsvoorraden te verlagen en 
het ontkoppelpunt stroomopwaarts te verschuiven (deels produceren op order)? 
3. Voorraadgestuurde logistiek 
Voor zover orderinformatie niet beschikbaar is, is het dan toch mogelijk om voorraden te verlagen 
door alternatieve logistieke grondvormen en besturing? 
4. Retourstroom haspels 
Is het mogelijk om de ketenkosten te verlagen door meer haspels retour te sturen naar de fabriek? 
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Samenvatting 

Afstudeeropdracht 

Vanuit deze onderzoeksthema's zijn voor de drie studenten afstudeeropdrachten geformuleerd. In dit 
verslag wordt het onderzoek beschreven naar: 
1. De mogelijkheden en de gevolgen van het vroegtijdig genereren van orderinformatie bij GTI. 
2. De mogelijkheden tot reductie van haspelkosten in de keten. 
3. De ondersteuning van Hans He ij mans en Irene Hendrickx in de uitvoering van hun 

afstudeeropdrachten. 

Methode 

Na de generieke analyse en het opstellen van de afstudeeropdracht werden de onderzoeksgebieden 
verder geanalyseerd en is in de literatuur gezocht naar soortgelijke onderwerpen. Voor de onderwerpen 
orderinformatie en haspels is een steekproef opgezet op een representatief beeld te vormen van de 
werkelijke situatie. 

Probleembeschrijving en resultaten 

1. De mogelijkheden en de gevolgen van het vroegtijdig genereren van orderinformatie bij GTl 
GTI is eindschakel in de keten en bepaalt als zodanig de vraag waaraan Draka en de Technische Unie 
dienen te voldoen. In de huidige situatie wordt deze vraag doorgegeven middels bestellingen. Deze 
bestellingen worden enkele dagen voordat de materialen nodig zijn, in de keten geplaatst. 

Tijdens het afstudeerproject is onderzocht in hoeverre het voor GTI mogelijk is op een eerder tijdstip 
informatie over deze vraag in de keten door te geven. Uit het onderzoek is gebleken dat dit kan. 
Gemiddeld vijf weken voor aanvang van de uitvoering van een project is orderinformatie binnen GTI 
bekend. De spreiding van dit gemiddelde is echter ook vijf weken. 

Deze orderinformatie is afkomstig uit de calculatiefase bij de installateur. In deze fase wordt berekend 
wat de behoefte is voor een project. Gebleken is echter dat door "meerwerk" tijdens de uitvoering van 
een project gemiddeld ± 30% meer materialen (in /) gebruikt worden dan oorspronkelijk gecalculeerd. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met een spreiding van ± 20%. Tevens is gebleken dat om 
deze orderinformatie aan de andere partijen in de keten te versturen de installateur zijn huidige werk
proces zal dienen aan te passen en extra activiteiten zal moeten verrichten. 

Naast de mogelijkheid van het genereren van orderinformatie is het nut van deze informatie voor de 
partijen in de keten onderzocht. Gebleken is dat voor de Technische Unie deze orderinformatie niet van 
toepassing is, daar de Technische Unie voorziet in de ad-hoc vraag van GTI. Deze vraag is enkele uren 
of dagen voor het huidige bestelmoment bekend. 

Vroegtijdige orderinformatie zou voor Draka voordelen kunnen betekenen. Deze voordelen hebben 
betrekking op: 
1. Aggregaatinformatie voor snellopers en langzaamlopers 
2. Detailinformatie voor langzaam lopers 
Het onderzoek naar deze voordelen is onderdeel van de afstudeeropdracht van Hans Heijmans 
[He ij mans, 1997]. 

2. De mogelijkheden tot reductie van haspelkosten in de keten. 
Als tweede deel van de afstudeeropdracht is in samenwerking met Hans Heijmans onderzoek gedaan 
naar haspels. Uit de generieke analyse bleek dat deze haspels een kostenpost is die door de gehele keten 
beïnvloed wordt. 
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Samenvatting 

De haspels worden namelijk door Draka in de keten verzonden met de bedoeling ze retour te krijgen 
voor hergebruik. Door vernietiging en slechte behandeling verdwijnen echter veel haspels uit de keten. 
Dit loopt voor het meest gebruikte type haspel zelfs op tot 45% uitval. 

Onderzocht is door middel van een steekproef hoeveel haspels hergebruikt worden. Hieruit is het 
gemiddeld aantal keren dat een haspel in de keten gebruikt wordt berekend. Tevens is een financiële 
analyse gemaakt, waarin de kosten van het gebruik van een haspel per keer zijn bepaald. Daarbij is 
aangegeven wat de belangrijkste kostendrivers van deze kosten zijn. Gebleken is dat de afschrijving de 
grootste kostendriver is. Als laatste is een verbeterscenario aangeven om de besparingen voor de keten 
aan te geven. Voor het betreffende scenario betreft dit± f 400.000 per jaar. 

Halverwege het afstudeerproject is besloten dit onderzoek wegens hogere prioriteiten van andere 
onderzoeksgebieden niet voort te zetten. Binnen de bedrijven zal het onderzoek worden 
overgedragen om verder voort te kunnen zetten. 

3. De ondersteuning van Hans Heijmans en Irene Hendrickx in de uitvoering van hun 
afstudeeropdrachten. 
In deze keten is door Irene Hendrickx onderzoek gedaan naar de optimale grondvorm voor deze keten 
[Hendrickx, 1997]. Door haar is met behulp van een kostenmodel bepaald op welke wijze de 
goederenstromen en de informatiestromen optimaal door deze keten zouden kunnen lopen. Om dit 
kostenmodel te maken is onder meer gebruik gemaakt van gegevens vanuit GTI. Deze gegevens worden 
in dit verslag beschreven, evenals de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de optimale 
grondvorm. Aan de hand van deze resultaten zijn de gevolgen voor GTI beschreven. 

Conclusie 

1. De mogelijkheden en de gevolgen van het vroegtijdig genereren van orderinformatie bij GTL 
Als afsluiting van het eerste deel van de afstudeeropdracht is de beschikbare orderinformatie vanuit GTI 
vergeleken met de gewenste orderinformatie vanuit Draka. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
beschikbare informatie niet overeen komt met de gewenste. Belangrijkste probleemgebieden: 
• aantal weken vroegtijdige beschikbare orderinformatie 
• spreiding in percentage meerwerk 
• kwantificeren van kosten en baten in de keten van genereren en gebruiken van vroegtijdige 

orderinformatie. 

2. De mogelijkheden tot reductie van haspelkosten in de keten. 
De haspelkosten worden door de gehele keten beïnvloed en lopen op tot een aantal procenten van de 
kabelprijs. Deze kosten worden voor het belangrijkste gedeelte veroorzaakt door het retour-percentage in 
de keten. 

3. De ondersteuning van Hans Heijmans en Irene Hendrickx in de uitvoering van hun 
afstudeeropdrachten. 
De huidige logistieke grondvorm is voor de keten niet de optimale grondvorm. De bepaalde optimale 
grondvorm heeft voor GTI als belangrijkste gevolg dat besteld dient te worden bij de Technische 
Unie. 
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1. Inleiding 

1. Inleiding 

In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het SLIM-project, waarvan deze 
afstudeeropdracht een onderdeel is. Vervolgens wordt een bedrijfsbeschrijving gegeven van de bij 
deze afstudeeropdracht betrokken bedrijven. Tenslotte volgt de opzet van dit verslag. 

1.1. Inleiding SLIM-Project 

Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht voor de opleiding Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn afstudeeropdracht is onderdeel van 
een in 1996 binnen de opleiding gestart Strategisch Programma, met de naam SLIM, "Supply chain 
Logistics and Information Management". Het SLIM-project wordt uitgevoerd in enerzijds de 
elektrotechnische en anderzijds de farmaceutische handel en industrie in Nederland. In deze sectoren 
wordt onderzocht wat de bijdrage van Supply Chain Management in combinatie met Information 
Management kan zijn. 

Het SLIM-project omvat zes zogenaamde ketens, vijf ketens in de elektrotechnische en één keten in 
de farmaceutische sector. Iedere keten bevat een producent, een groothandel en een installateur/ 
apotheek. Binnen elke keten wordt afzonderlijk onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden. Deze 
afstudeeropdracht heeft betrekking op het produkt "laag voltage electriciteitskabel" en vindt plaats in 
de keten Draka - Technische Unie - GTI-Oisterwijk. 

Bij elk van deze drie bedrijven is een student geplaatst. Deze drie studenten onderzoeken samen de 
keten. Per bedrijf zijn dit: 
Draka: Hans Heijmans 
Technische Unie: Irene Hendrickx 
GTI-Oisterwijk: Rob van der Wielen 

Mijn afstudeeropdracht wordt uitgevoerd bij GTI, vestiging GTI-Oisterwijk. In de volgende paragraaf 
zal kort een beschrijving gegeven worden van Draka, Technische Unie, GTI en van GTI-Oisterwijk. 

Doel van het SLIM-project [SLIM-Project workshop, 1996] 
• Inzicht verwerven in Supply Chain Management; 
• Samenwerking tussen de betrokken bedrijven bevorderen; 
• Win-Win situaties opsporen; 
• Ideeën implementeren; 
• Pionierswerk verrichten in de branche; 
• Kostenreductie en performance verbetering in de keten. 

Per keten is één keer per twee maanden een zogenaamd Keten Team Overleg (KTO). Dit is een 
overleg tussen bedrijfsbegeleiders, universiteitsbegeleiders en studenten van een keten. Tijdens een 
KTO worden beslissingen met betrekking tot de keten genomen. De algemene leiding van het SLIM
project is in handen van de stuurgroep. Hierin bevinden zich twee professoren van de Universiteit en 
één stuurgroeplid per bedrijf, meestal een directielid. Tijdens de stuurgroepvergaderingen worden de 
grote lijnen van het SLIM-project bepaald. 
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1. Inleiding ~dal~-~......-

1.2. Bedrijfsbeschrijvingen 

De afstudeeropdracht heeft betrekking op de keten: Draka - Technische Unie - GTI. Hieronder volgt 
een kleine beschrijving van elk van deze bedrijven, beginnend bij de producent, Draka. 

1.2.1. Draka (opgesteld i.s.m. Hans Heijmans) 

Draka Holding N.V. 
Draka Holding N.V. is een houdstermaatschappij van ondernemingen die internationaal actief zijn op 
het gebied van ontwikkeling, produktie en verkoop van draad en kabel. Deze produkten worden 
toegepast in elektrotechnische installaties voor zowel energie- als signaaloverdracht. In 1996 waren er 
bij Draka Holding N.V. wereldwijd ruim 4.200 mensen werkzaam en werd een omzet gerealiseerd 
van± 1,3 miljard Nederlandse guldens. 

In Nederland is Draka actief onder de vlag van Draka Nederland B.V., een landenorganisatie van 
Draka Holding N.V. Onder haar toezicht staan alle Nederlandse werkmaatschappijen, waaronder 
Draka Kabel B.V. In bijlage 1 wordt een organisatieschema van Draka Holding N.V. weergegeven. 

Draka Kabel B.V. 
Draka Kabel B.V. omvat drie fabrieken. Twee van deze fabrieken zijn gevestigd in Emmen (Emmen-
1 en Emmen-2). In deze fabrieken wordt standaardkabel (kunststof- en rubberkabel) gefabriceerd. De 
derde fabriek, die speciaalkabels produceert, is gevestigd in Amsterdam. De commerciële activiteiten 
worden tevens vanuit Amsterdam verricht. 

DrakaEmmen 
De vestiging in Emmen heeft ± 300 medewerkers in dienst, waarvan de produktie-medewerkers in 
een 4-ploegendienst draaien. De vestiging kenmerkt zich door een platte organisatie en is te typeren 
als een procesgewijze fabriek [Bertrand, 1992]. 

1.2.2. Technische Unie (opgesteld i.s.m. Irene Hendrickx) 

De Technische Unie is een groothandel in technische artikelen op het gebied van elektrotechniek, 
licht informatietechniek, sanitair, verwarming en stekkerklare apparatuur. Het bedrijf maakt samen 
met twee andere groothandels op dit gebied, Snikkers en Schotman, deel uit van Otra. De 
organisatiestructuur van Otra is weergegeven in bijlage 2. 

De Technische Unie heeft een hoofdkantoor in Amstelveen, een Centraal magazijn in Alphen aan de 
Rijn en 26 verkoopkantoren verspreid over Nederland. De verkoopkantoren dienen als 
"aanspreekpunt" voor de ruim 13.000 klanten van de Technische Unie. In totaal heeft de Technische 
Unie± 70.000 artikelen in haar bestand, die door zo'n 1.000 verschillende leveranciers geleverd 
worden. De Technische Unie heeft ongeveer 1.000 medewerkers. In 1996 werd een omzet van± 1,0 
miljard Nederlands guldens behaald. 

De missie van Technische Unie is: "Produkten en informatie: gegarandeerd compleet, waar en 
wanneer u wilt". Om dit te bewerkstelligen hanteert de Technische Unie het "Beter en Compleet in 24 
uur-systeem". Dit betekent dat de organisatie zodanig is ingericht dat bestellingen die tot 17 .15 uur 
zijn geplaatst, de volgende dag compleet worden afgeleverd. Bestellingen van klanten worden via 
verkoopkantoren vrijwel direct in het Centrale Magazijn in behandeling genomen. De 
verkoopkantoren worden vervolgens vanuit het Centrale Magazijn door middel van nachttransporten 
beleverd. Vanuit de verkoopkantoren worden de bestellingen via fijndistributie naar de klant 
gebracht. 
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1. Inleiding 

1.2.3. GTI 

Geschiedenis 
Aan de basis van GTI stond het SHV-concern (Steenkolen Handels Vereniging) [GTI wijzer, 1995]. 
Eind zestiger jaren nam SHV een aantal bedrijven over met activiteiten op het gebied van installatie 
en technische handel. De installatiebedrijven werden in 1970 verenigd in de Groep Technische 
Installatie. Hiermee was GTI een feit. In de jaren die volgden gingen steeds meer bedrijven deel 
uitmaken van GTI. In 1984 werd GTI zelfstandig. Een jaar later maakte N.V. GTI Holding haar 
entree op de Amsterdamse Effectenbeurs. 

Heden 
Thans mag GTI zich de grootste installatiegroep in Nederland noemen. Daarnaast is GTI ook in 
België en Duitsland actief. Verdeeld over de drie landen beschikt GTI over een netwerk van meer dan 
80 vestigingen en filialen, met in totaal ruim 7.300 medewerkers. In 1996 realiseerde GTI een omzet 
van ± f l ,6 miljard met een nettoresultaat van ± f 26 miljoen. 

De groep bestaat zowel uit installatiebedrijven als uit ondernemingen die zich op specialistische 
technieken hebben toegelegd. De installatiebedrijven verzorgen het gehele traject van global
engineering tot het installeren alsmede het onderhoud en service van alle voorkomende 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. De specialistische bedrijven richten zich op 
de vakgebieden telematica, industriële werktuigbouw, industrieel onderhoud, koudetechniek, 
technisch beheer, industriële automatisering, vermogens elektronica en de fabricage van 
laagspannings- en verdeelinrichtingen. 

Organisatie 
N.V. GTI Holding is een gedecentraliseerde organisatie met een hoofdkantoor in Bunnik. Om op de 
markt met de gewenste flexibiliteit te kunnen opereren werken de vestigingen volledig zelfstandig. 
Voor wat betreft het vakgebied installatietechniek is Nederland opgedeeld in zes clusters: West 
produktie, West gebouwen, Noord, Oost, Brabant en Limburg. Het organisatieschema van N.V. GTI 
Holding is weergegeven in bijlage 3 [GTijaarrapport, 1996]. 

GTI-Oisterwijk 
GTI-Oisterwijk B.V. behoort samen met de GTl-vestigingen in Roosendaal en Best tot het cluster 
Brabant. GTI-Oisterwijk B.V. telt zo'n 300 medewerkers. De dienstverlening van GTI-Oisterwijk 
B.V. betreft ontwerp, installatie, onderhoud en beheer van alle voorkomende werktuigbouwkundige 
en elektrotechnische installaties in de utiliteitsbouw en industrie. Het organisatieschema van GTI
Oisterwijk B.V. is in bijlage 4 weergegeven [GTI-Oisterwijk, 1995]. 

1.3. Opzet van het verslag 

Allereerst wordt in hoofdstuk twee een beschrijving gegeven van de generieke analyse die is 
uitgevoerd in het beginstadium van het SLIM-project. De methode van onderzoek wordt kort 
weergegeven, evenals de belangrijkste bevindingen. Resultaat van deze analyse zijn enkele 
onderzoeksthema's, die vertaald zijn naar afstudeeropdrachten. Tevens komt in dit hoofdstuk het plan 
van aanpak voor de uitvoering van de afstudeeropdracht terug. 

In hoofdstuk drie wordt het huidige werkproces binnen GTI-Oisterwijk, waarnaar onderzoek is 
verricht, beschreven. Dit onderzoek is de basis voor de afstudeeropdracht. Deze basis geeft weer uit 
welke fasen het huidige werkproces van GTI-Oisterwijk bestaat en geeft per fase aan welke 
orderinformatie beschikbaar komt. 
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1. Inleiding 

Hoofdstuk vier beschrijft in hoeverre het mogelijk is vroegtijdig orderinformatie bij GTI te genereren. 
Dit is aan de hand van een beeldvorming bepaald. Deze beeldvorming en haar resultaten worden 
uitgebreid in dit hoofdstuk besproken. Als laatste worden de activiteiten die noodzakelijk zijn om 
deze orderinformatie vanuit GTI te genereren behandeld. 

In hoofdstuk vijf komen de mogelijkheden voor het gebruik van deze orderinformatie voor de keten 
aan de orde. Aangegeven wordt wat het nut is van deze informatie voor de partijen in de keten en in 
hoeverre de vraag van GTI representatief is voor de totale vraag voor Draka. Daarnaast wordt de 
beschikbare orderinformatie vanuit de installateur en de gewenste orderinformatie vanuit de 
producent met elkaar vergeleken en worden hieraan conclusies verbonden. 

Hoofdstuk zes is een verlengde van de afstudeeropdracht van Irene. Zij heeft onderzoek gedaan naar 
de meest gunstige logistieke grondvorm voor deze keten. In hoofdstuk zes zal dit onderzoek en de 
belangrijkste resultaten kort worden besproken, waarna de gevolgen van de uitkomsten van dit 
onderzoek voor GTI zullen worden behandeld. 

In hoofdstuk zeven tenslotte worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van dit SLIM
project voor GTI weergegeven. 

In dit verslag bevindt zich het eerste deel van mijn afstudeeropdracht. Naast dit verslag bestaat er een 
tweede deel, dat het onderwerp "retour van haspels in een keten". Vanwege de grote hoeveelheid 
informatie is daarover een apart verslag geschreven. 

~ gti 
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2. Generieke analyse en afstudeeropdrachten 

In het tweede hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van de generieke analyse weergegeven. 
Deze generieke analyse heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van het SLIM-project, met als 
doel te onderzoeken waar de grootste knelpunten c.q. verbetermogelijkheden zich in de keten Draka -
Technische Unie - GTI bevinden. Deze verbetermogelijkheden zijn allereerst geformuleerd in 
thema's, die tenslotte zijn vertaald in afzonderlijke afstudeeropdrachten voor de studenten in de 
keten. Deze thema's en afstudeeropdrachten worden in dit hoofdstuk weergegeven, evenals het plan 
van aanpak van mijn afstudeeropdracht. 

2.1. Generieke analyse (opgesteld i.s.m. Hans Heijmans & Irene Hendrickx) 

Om de generieke analyse uit te voeren is een selectie gemaakt uit de produkten die Draka produceert. 
Deze selectie is gemaakt om het analyseren te vergemakkelijken en het invoeren van verbeteringen 
mogelijk te maken, de zogenaamde 'Micro kosmos' benadering. 
De geselecteerde produkten in deze keten zijn: - Vult 3x2,5 Ring 100m 

- Vult 3x2,5 Haspel 500m 
- Vulto 4x6 Ring 100m 
- Vulto 4x6 Haspel 500m 

Deze produkten zijn gekozen omdat ze representatief zijn voor het totale kabelpakket van Draka 
Emmen en in voldoende mate worden afgenomen door de Technische Unie en GTI. Wegens de grote 
hoeveelheid informatie uit deze generieke analyse zijn hieronder enkel de belangrijkste resultaten 
weergegeven. De totale generieke analyse kunt u vinden in [Heijmans, Hendrickx en van der Wielen, 
1996]. 

Besturing 
De algemene analyse is gestart met het in kaart brengen van de besturing van de verschillende 
bedrijven. Daarna is de importantie van de bedrijven ten opzichte van elkaar door middel van 
goederenstromen aangegeven. Hieruit blijkt dat er in deze keten aan GTI-Oisterwijk ± 80% in km 
door Draka geleverd wordt, zogenaamde directe leveringen. De overige 20% wordt indirect geleverd 
door de Technische Unie. Er zijn aldus twee mogelijkheden voor GTI voor levering van Draka kabel: 
• Directe levering: bestelling en levering vindt plaats bij en door de producent. 
• Indirecte levering: bestelling en levering vindt plaats bij en door de groothandel. 

Deze twee mogelijke goederenstromen zijn in onderstaande figuur 2.1 weergegeven 

Indirect 
Producent - Groothandel - Installateur ~ ~ 

(± 20%) 

~ l 

Direct(± 80%) 

Figuur 2.1. Goederenstroom in de keten 
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Tevens is uit onderzoek gebleken dat de Technische Unie een zeer grote afnemer is van Draka. 
Ongeveer 50% van de afzet van Draka wordt door de Technische Unie afgenomen. De vraag van GTI 
is ± 5% van de afzet van Draka. 

Kostenanalyse 
De volgende stap in de algemene analyse is het bekijken van de kostenopbouw in de keten. Om dit in 
kaart te brengen zijn zogenaamde kostentaarten voor elk bedrijf gemaakt. Hieruit blijkt dat voor 
Draka ± 65% van de kosten bestaan uit materiaalkosten. Ook werd bij de analyse duidelijk dat de 
produktdrager van de kabel, de haspel, een kostenpost voor de keten is, die door alle partijen in de 
keten wordt beïnvloed. Bij de Technische Unie wordt een belangrijk deel(± 60%) van de 
toegevoegde waarde bepaald door het verkoopproces en alle administratie die daarmee gemoeid is. 
Uit de kostentaart van GTI-Oisterwijk blijkt dat de manier van installeren en de projectsituatie 
bepalend is voor de verhouding materiaal- / arbeidskosten. De personeelskosten kunnen voor de 
betreffende kabel 1,3 tot 22 keer zoveel zijn dan de materiaalkosten, afhankelijk van de wijze van 
installeren. 

Informatieanalyse en logistieke performance 
Uit de analyse van de informatiestromen bleek dat er al voor het werkelijke bestelmoment 
orderinformatie bij GTI-Oisterwijk bekend is. Een ander punt van onderzoek tijdens de algemene 
analyse was de logistieke performance van de verschillende bedrijven. Daaruit bleek dat in deze keten 
de onderzochte logistieke parameters leverbetrouwbaarheid en bestelkwaliteit voor alle partijen boven 
de 99% ligt. Op dit gebied zijn er geen problemen in deze keten. 

Grondvorm analyse 
Ter afsluiting van de algemene analyse is de logistiek grondvorm van de keten Draka, Technische 
Unie en GTI-Oisterwijk onderzocht. De logistiek grondvorm is opgedeeld in een goederenstroom en 
een informatiestroom. Uit de goederenstroom blijkt dat zowel Draka als de Technische Unie voorraad 
aanhouden met dezelfde functie: het opvangen van vraagonzekerheid. 

2.2. Onderzoeksthema's 

Naar aanleiding van deze algemene analyse zijn begin november tijdens een KTO vier 
onderzoeksthema's geformuleerd. Dit zijn: 

1. Werkvoorbereiding 
Is het mogelijk om in het proces van werkvoorbereiding bij de installateur eerder een vorm van 
orderinformatie te genereren? 
2. Ordergestuurde logistiek 
Kan vroegtijdige orderinformatie in de keten worden benut om veiligheidsvoorraden te verlagen en 
het ontkoppelpunt stroomopwaarts te verschuiven (deels produceren op order)? 
3. Voorraadgestuurde logistiek 
Voor zover orderinformatie niet beschikbaar is, is het dan toch mogelijk om voorraden te verlagen 
door alternatieve logistieke grondvormen en besturing? 
4. Retourstroom haspels 
Is het mogelijk om de ketenkosten te verlagen door meer haspels retour te sturen naar de fabriek? 

~ gti 
installatietechniek 6 
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Toelichting: 

1. Werkvoorbereiding 
Het totale elektrotechnische installatie project van GTI-Oisterwijk tijdens de generieke analyse 
onderverdeeld in elf fasen. Per fase is aangegeven welke partijen binnen GTI-Oisterwijk betrokken 
zijn en uit welke activiteiten deze bestaat. Hieruit bleek dat er vóór het huidige bestelmoment 
orderinformatie gegeneerd kan worden. Deze orderinformatie kan mogelijk van nut zijn voor 
Technische Unie en Draka. Hierop wordt in punt twee nader ingegaan. 

2. Ordergestuurde logistiek 
Bij dit thema speelt het vraagstuk in hoeverre vroegtijdige orderinformatie gebruikt kan worden door 
Draka en de Technische Unie. Daarbij speelt tevens de representativiteit van de gegenereerde 
orderinformatie een belangrijke rol. Is de gegenereerde orderinformatie vanuit GTI namelijk 
representatief voor de totale vraag dan daarover kunnen geldige uitspraken worden gedaan. Dit is een 
algemeen gebruikt principe binnen Supply Chain Management. 

3. Voorraadgestuurde logistiek 
Door processen in de keten beter op elkaar afte stemmen zijn voorraadverlagingen mogelijk. Vooral 
in het traject Draka - Technische Unie zijn verbeteringen realiseerbaar. Dit heeft betrekking op het 
bestelinterval en afstemming van veiligheidsvoorraden. Onderzocht is hoe het voorraadverloop bij 
beide partijen is en wat de onderliggende vraagpatronen zijn. Daarnaast is de werking van de 
afzonderlijke voorraad- en bestelsystemen geanalyseerd. In de onderlinge afstemming van deze 
systemen zijn verbeteringen mogelijk. Vervolgens is onderzoek gedaan naar alternatieve logistieke 
grondvormen voor deze keten. 

4. Retourstroom haspels 
Uit de analysefase is gebleken dat er door de gehele keten beïnvloedbare kosten gemoeid zijn met de 
haspels. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat maar een gedeelte van de haspels weer terug 
komt bij Draka. Na onderzoek bleek het percentage teruggekomen haspels type 630 ± 55% te 
bedragen. Met behulp van voorlopige gegevens is berekend dat in de kostprijs van 1 meter Vult 3x2,5 
voor GTI-Oisterwijk enkele procenten zijn opgenomen voor de haspelkosten. 

2.3. Afstudeeropdrachten 

Na formulering van de onderzoeksthema zijn deze uitgewerkt en nader geanalyseerd. Dit heeft 
geresulteerd in afzonderlijke afstudeeropdrachten voor de studenten in deze keten. Hieronder worden 
deze afstudeeropdrachten weergegeven, waarbij de afstudeeropdracht van auteur nader zal worden 
toegelicht. 

2.3.1. Afstudeeropdracht Hans Heijmans (opgesteld door Hans Heijmans) 

• Bepaal de meest gunstige logistieke grondvorm voor de keten Draka - Technische Unie - GTI en 
bepaal de gevolgen hiervan voor Draka. 

• Onderzoek de gevolgen en mogelijkheden van vroegtijdig gegenereerde orderinformatie van de 
installateurs voor produktie- en voorraadbesturing bij Draka voor de grondvorm "huidige situatie" 
en de "meest optimale" alternatieve logistieke grondvormen 

• Onderzoek de mogelijkheden tot reductie van de haspelkosten in de keten (in samenwerking met 
Rob van der Wielen). 

•Bepaalde quick-wins door een betere afstemming van het bestelproces tussen Draka en de 
Technische Unie (in samenwerking met Irene Hendrickx). 
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2. Generieke analyse en afstudeeropdrachten 

2.3.2. Afstudeeropdracht Irene Hendrickx (opgesteld door Irene Hendrickx) 

• Verbeter het bestelproces Technische Unie en Draka 
Identificeer welke wijzigingen van logistieke parameters, in het bestelproces van de 

Technische Unie tot ketenvoordelen leiden en implementeer deze wijzigingen. 
• Onderzoek alternatieve logistieke grondvormen 

Bepaal welke alternatieve logistieke grondvormen relevant zijn in deze keten. Bepaal de gevolgen 
van de verschillende grondvormen op de keten. Kijk hierbij naar de invloed van servicegraden en 
transport-, handling-, voorraad en administratiekosten. 

• Geef Hans Heijmans en Rob van der Wielen ondersteuning in de uitvoering van hun 
afstudeeropdracht. 

2.3.3. Afstudeeropdracht Rob van der Wielen 

Hoofdopdracht 
1. Onderzoek de mogelijkheden en de gevolgen van het vroegtijdig genereren van order informatie bij 

GTI-Oisterwijk/GTI-totaal. 
2. Onderzoek in samenwerking met Hans Heijmans en Irene Hendrickx. óf en zo ja, hoe deze 

orderinformatie in de logistieke grondvorm "huidige situatie" ( en de "meest gunstige" 
grondvormen van opdracht Irene Hendrickx/Hans Heijmans) gebruikt kan worden. 

Nevenopdracht 
3. Geef Hans Heijmans en Irene Hendrickx ondersteuning in de uitvoering van hun 

afstudeeropdrachten. 
4. Onderzoek de mogelijkheden tot reductie van haspelkosten in de keten. 

Doel 
Het doel van dit onderzoek (hoofdopdracht) is tweeledig: 
A. Verlaging van de kosten in de keten door het benutten van de vroegtijdig gegenereerde 
orderinformatie. Het gebruik en nut van deze informatie bij de leveranciers zal punt van onderzoek 
zijn voor Hans Heijmans en Irene Hendrickx. 
B. De werkvoorbereider van GTI zal om vroegtijdig orderinformatie de keten in te sturen zich sneller 
bewust moeten worden van de benodigde materialen. Hiervoor zal hij zich in een vroeger stadium 
moeten verdiepen in de benodigde materialen voor een project. Gevolg daarvan: het eerder detecteren 
door de werkvoorbereider van mogelijke problemen. 

De afstudeeropdracht is verdeeld in vier fasen en wordt uitgebreid besproken in het plan van aanpak in 
bijlage 5. Deze fasen zijn: 
l. Inventarisatie orderinformatie 
2. Construeren model orderinformatie 
3. Opzetten implementatietraject 
4. Evaluatie en afsluiting 

Zoals in figuur 2.2 is aangegeven is gedurende iedere fase een overleg- of beslismoment ingevoegd, met 
als doel de voortgang te bewaken. Tijdens beslismoment C is door de betrokken bedrijfs- en TUE
begeleiders besloten dat er geen implementatietraject wordt opgezet voor het vroegtijdig doorgeven van 
orderinformatie. Hierop zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 5. In de periode voor het begin van 
deze figuur is onderzoek gedaan naar onder andere: haspels, gegevens voor de logistieke grondvorm, 
opstellen van de afstudeeropdrachten en generieke analyse. 
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6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Overlegmoment A 
1. Inventarisatie vraaginfo 
Beslismoment B 
2. Construeren model vraaginfo 
Beslismoment C 
3. Opzetten implementatietraject 
4. Evaluatie en afsluiting 

Figuur 2.2. Tijdsplan oorspronkelijke afstudeeropdracht 

De afstudeeropdracht is tijdens dit beslismoment C aldus gewijzigd. Fase 3 van de oorspronkelijke 
opdracht is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats zijn de volgende activiteiten verricht: 

• Het "uitharden" van de conclusies van fase 1 en fase 2 van de oorspronkelijke afstudeeropdracht. 
• Medewerking verlenen aan het uitwerken van het model van de logistieke grondvormen onder 

leiding van Irene: 
- verzamelen en verifiëren van gegevens 
- informeren van begeleiders GTI om uitleg te geven over model in samenwerking met Irene 

• In samenwerking met Hans uitwerken van voorspelmogelijkheden: 
- CBS gegevens 
- werkwijze van GTI (GTI 2000) 

• Onderzoeken met behulp van het antwoord van Hans op de vraag: "welke gegevens heeft Draka 
nodig van GTI" of deze gegevens binnen de GTI-organisatie bekend zijn. 

~ gti 
installatietechniek 9 



3. Werkproces GTI-Oisterwijk 

3. Werkproces GTI-Oisterwijk 

De materiaalbehoefte wordt bij de installateur, GTI, gegenereerd, waarna de keten aan deze behoefte 
voldoet. In dit hoofstuk wordt beschreven hoe deze materiaalbehoefte binnen GTI-Oisterwijk wordt 
gecreëerd en hoe bestellingen daaruit voortvloeien. Deze bestelling is de feitelijke aansturing van de 
keten. Daarbij speelt de werkvoorbereiding van GTI-Oisterwijk een essentiële rol. Daarna is 
geanalyseerd in welke fasen binnen GTI orderinformatie wordt gegenereerd, met welke 
nauwkeurigheid deze informatie bekend is en wanneer er bestellingen worden gepleegd. Dit zal in het 
volgende hoofdstuk worden onderbouwd door middel van gegevens van een beeldvorming. 

3.1. Processen 

Het huidige proces voor uitvoering van een ElectroTechnisch (ET) project van GTI-Oisterwijk is 
onder te verdelen in elf fasen [bron: gesprekken GTI-Oisterwijk]. Deze worden hieronder in tabel 3.1 
weergegeven. Achter elke fase is aangegeven welke de belangrijkste betrokken partijen zijn. 

Tabel 3.1. Huidige processen GTI-Oisterwijk 

Nr. Fase Betrokken partijen 

1. Acquistitiefase Acquisitie 
2. Aanvraagfase Opdrachtgever - Administratie 
3. Calculatiefase Calculatie - Engineering - Directie & Bedrijfsleiding 

(D & B)- Inkoop 
4. Contractonderhandelingsfase D & B - Opdrachtgever 
5. Project opstartfase D & B - Projectleider (P.L.) - Adm. - Calculatie - Inkoop 
6. Basisontwerp fase P.L. - Werkvoorbereiding (WVB) - Engineering 
7. Detail ontwerpfase P.L. - WVB - Inkoop - Tekenaar 
8. Voorbereidingsfase P .L. - WVB - Inkoop - Chef Monteur 
9. Uitvoeringsfase Uitvoering - Chef Monteur 
10. In bedrijfsstellingsfase In bedrijfsteldienst 
11. Nazorgfase P.L. - Chef Monteur- Technisch Onderhoud en Service 

De bovenstaande fasen worden in onderstaand processchema, figuur 3 .1 vereenvoudigd weergegeven. 
Bij deze fasen worden de belangrijkste activiteiten vermeld. 
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Acquisitie 
fase 
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Figuur 3.1. Stroomschema huidige processen GTI-Oisterwijk 
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3. Werkproces GTJ-Oisterwijk 

3.2. Huidige werkwijze 

In het kader van dit SLIM-project wordt het werkproces van werkvoorbereiding onderzocht, omdat 
dit de spil is in de aansturing van de logistieke keten vanuit GTI. In tabel 3.1. is aangegeven in welke 
fasen deze werkvoorbereider activiteiten uitvoert. Hieronder zal in figuur 3.2. gedetailleerd worden 
aangegeven welke activiteiten de werkvoorbereider (WVB) in deze fasen uitvoert. Het is mogelijk dat 
de WVB deze activiteiten samen met andere partijen uitvoert. Dit wordt met behulp van een asterisk 
(*) aangegeven. Voor het complete overzicht zijn activiteiten weergegeven waarbij enkel alleen 
andere partijen een rol spelen (bv. opdrachtgever). Dit is cursief aangegeven. 

Basisontwerp fase 

Bestuderen Opstellen Verzenden Beoordelen Verwerken opn 
project ~ basis ~ basis ~ door ~ + opstellen def. 
gegevens* ontwerp* ontwerp* opdr.gever basisontwerp * 

Ontwerp Definitieve 
criteria & lijsten 
bestek fabrikaat 

Voorkeurslijs Berekening 
fabrikant/ capaciteiten 

onderdelen 

Voorschriften 
& normen 

Tekeningen 
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Detail ontwerpfase 

Opstellen Controleren & Goedkeuren Verzenden Goedkeuren Ontwerpen 
detailontwerp H verifiëren tov ---+ installatie H detailontwerp H Opdr.gever ---+ voor 
installatie • projectgeg. detailontwerp • uitvoering 

Installatie Meer/minder 
tekeningen werk 

(diversen) 

Materiaallijst 

Voorbereidingsfase 

Inkopen Controleren Installatie Bewaken .. .. .. 
materiaal• ... ingekochte ... uitvoering ... voortgang 

materialen uitvoering • 

Bestellingen 
& facturen 

Figuur 3.2. Activiteitenschema werkvoorbereider 

3.3. Communicatie 

De werkvoorbereider communiceert met vele partijen om zijn activiteiten uit te voeren. Hierin is een 
onderscheid gemaakt tussen de interne communicatie (binnen GTI-Oisterwijk) en de externe 
communicatie (met partijen buiten GTI-Oisterwijk). 

Allereerst is in bijlage 6 de interne informatiestromen binnen GTI-Oisterwijk weergegeven, met 
daarin de input en output voor de werkvoorbereider en de belangrijkste informatiestromen om deze 
WVB heen. In de figuur worden de informatiestromen genummerd, waarna deze stromen per nummer 
worden beschreven. Hierbij is de aanname gemaakt dat de opdracht al binnen is, dat wil zeggen dat 
alle daarvoor relevante stromen en de afdeling Directie & Bedrijfsleiding niet zijn meegenomen. 
Daarna is in bijlage 7 het externe informatieschema voor de werkvoorbereider weergegeven. Hierin is 
te zien welke input en output de WVB ontvangt van en verzendt naar de partijen buiten GTI
Oisterwijk. Uit deze figuren blijkt dat de WVB de spil is in het proces binnen GTI. Tevens stuurt hij 
middels zijn bestellingen de keten aan. 

~ gti 
installatietechniek 13 



3. Werkproces GTJ-Oisterwijk ~dl.-ll.llJIIIIICI ............ ....._. 

3.4. Aansturing van de keten 

Hoofdopdracht is te onderzoeken óf gegevens met betrekking tot benodigde materialen vroegtijdig de 
keten in kunnen worden gezonden en zo ja, welke gegevens met welke betrouwbaarheid wanneer 
binnen GTI-Oisterwijk aanwezig zijn om deze keten in te worden gezonden. 

In onderstaande tabel 3 .2 wordt aangegeven in welke fase van een ET-project gegevens bekend 
komen omtrent benodigd materiaal (Vult 3x2,5 en Vulto 4x6) en hoe lang elke fase duurt [bron: 
gesprekken GTI-Oisterwijk]. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de verschillende fasen elkaar 
kunnen overlappen. Deze informatie is in de eerste maanden van het SLIM-project verkregen van 
werknemers van GTI die activiteiten in deze fasen uitvoeren en/of overzicht hebben van het totale 
project. Dit zijn aldus subjectieve gegevens, die in het vervolg van dit verslag onderbouwd worden 
door middel van metingen uit een beeldvorming. 

Om deze doorlooptijden te analyseren is gekozen voor projecten met een installatie-doorlooptijd van 
± 1/2 jaar. Dit geldt namelijk voor een gemiddeld project. Klein Karwei, Technisch Onderhoud en 
Service (T.O.S.) en andere speciale projecten en afdelingen (b.v. De Meeuw Unit Bouw) vallen niet 
binnen dit onderzoeksgebied. Hierbij dient onmiddellijk toegevoegd te worden dat hét gemiddelde 
project niet bestaat. 

Tabel 3.2. Beschikbaarheid orderinformatie en doorlooptijd per fase 

Nr. Fase Beschikbaarheid orderinformatie Doorlooptijd 

1. Acquistitiefase Geen ± 1 jaar 
2. Aanvraagfase Geen 
3. Calculatiefase Orderinformatie voor maken van begroting ( detail) 

~-3 Onbekend: Gunning, fabrikaat, veranderingen weken 
Evt. voorkeursleverancier van opdrachtgever 

4. Contractonderhandelingsfase Geen 1 - 3 maanden 
5. Project opstartfase Geen 1 week 
6. Basisontwerpfase Definitieve toewijzing fabrikaat 1 week 
7. Detai !ontwerpfase Opstellen materiaallijsten 

gedetailleerde info (fabrikaat, type, lengte, datum) ) mMnden 
8. Voorbereidingsfase Plegen van bestelling (planbare info) 1 jaar 
9. Uitvoeringsfase Wijzigingen, nieuwe orders (ad hoc info) 
10 In bedrijfsstellingsfase n.v.t. 2 - 3 weken 
11 Nazorgfase n.v.t. 1 jaar 

Uit tabel 3.2. kan worden geconcludeerd dat bestellingen worden gepleegd in fase 8, de 
voorbereidingsfase, terwijl er op een eerder tijdstip informatie bekend is over de behoefte van een 
project. Deze wordt namelijk gegenereerd in: 
• Fase 3: calculatiefase. 
• Fase 6, de basisontwerpfase. 
De inhoud van deze informatie en het tijdstip waarop deze informatie beschikbaar komt wordt 
behandeld in hoofdstuk vier. Het nut van deze informatie uit ketenperspectief wordt in hoofdstuk vijf 
beschreven. 
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4. Generenen van orderinformatie 

4. Genereren van orderinformatie 

Uit de analyse van het huidige werkproces van GTI-Oisterwijk is gebleken dat het tijdstip waarop 
orderinformatie beschikbaar komt bij GTI-Oisterwijk ruim vóór het tijdstip ligt van de 
daadwerkelijke bestelling bij een leverancier. Mijn afstudeeropdracht is erop gericht de 
mogelijkheden en de gevolgen van het genereren van vroegtijdige orderinformatie bij GTI
Oisterwijk/GTI-totaal te onderzoeken. Eerste stap daarin is de inventarisatie van orderinformatie, zie 
plan van aanpak, bijlage 5. 

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het genereren van vroegtijdige orderinformatie bij 
GTI-Oisterwijk besproken. Deze mogelijkheden worden onderbouwd door middel van een 
beeldvorming. Daarnaast wordt aangegeven hoe deze orderinformatie kan worden gegenereerd binnen 
GTI. 

4.1. Orderinformatie vanuit GTI-Oisterwijk 

Voor de keten Draka -Technische Unie - GTI-Oisterwijk is van belang wanneer welke informatie 
beschikbaar is. We dienen hierbij onderscheid te maken in twee soorten orderinformatie: 

• De "planbare" orderinformatie: de orderinformatie die in de Calculatiefase wordt gegenereerd, 
daarna nog gewijzigd kan worden en in de voorbereidings- en uitvoeringsfase wordt omgezet in 
bestellingen. Deze informatie is langere tijd voor het ordermoment beschikbaar en omvat ± 80% 
van de totale vraag van GTI naar kabel. 

• De "ad hoc" orderinformatie: de orderinformatie die ontstaat in de uitvoeringsfase. Deze 
orderinformatie vloeit voort uit de Technische Onderhoud en Service-vraag, wijzigingen op het 
laatste moment en praktische aspecten van en correcties op het installatieproces. Dit is ± 20% van 
de totale kabelvraag van GTI. Deze informatie is slechts een zeer korte tijd voor het ordermoment 
beschikbaar, daar het meestal onvoorziene materiaalbehoefte inhoudt. 

Voor dit SLIM-project thema, "orderinformatie op een vroeger tijdstip in de keten sturen" is 
voornamelijk de eerste soort orderinformatie van belang. Deze informatie kan namelijk gegenereerd 
worden in een vroegtijdig stadium van het totale project, terwijl de ad hoc orderinformatie niet 
vroegtijdig gegenereerd kan worden. Dit wordt in figuur 4.1 aangegeven. Tevens worden de 
mogelijke orderinformatie-doorgeef-momenten daarbij aangegeven. Deze figuur is een combinatie 
van figuur 3.1 en tabel 3.2. 

~ gti 
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Figuur 4.1. Stroomschema huidige processen GTI-Oisterwijk 
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4. Generenen van orderinformatie 

In onderstaande figuur 4.2 worden de voor dit onderzoek belangrijkste processtappen uit figuur 4.1 
weergegeven. De belangrijkste processen en momenten zullen hieronder worden toegelicht. 

1 1 1 
Calculatiefase Gunning Bepalen fabrikaat 

î î 
le mogelijkheid 2e mogelijkheid 

Figuur 4.2. Verkorte weergave processtappen installateur 

Activiteiten en momenten: 

• Calculatiefase 

1 
1 Tijd 

Uitvoeringsfase 

Huidig 
ordermoment 

Nadat de installateur een aanvraag van een opdrachtgever voor een offerte heeft gekregen maakt de 
calculatieafdeling hiervoor een calculatie. In deze calculatie worden alle voor de opdracht te 
gebruiken materialen opgenomen. Voor kabel geldt dat exact wordt uitgerekend hoeveel meter van 
elk type gebruikt wordt. Daarbij worden tevens de manuren berekend, evenals de benodigde 
materialen om de kabel te installeren. 

• Gunning 
Nadat de opdrachtgever een calculatie heeft gekregen kan hij besluiten de opdracht aan een 
installateur te "gunnen". Op het moment van gunning weet de installateur zeker dat hij de opdracht 
wel of niet zal uitvoeren. 

• Bepalen fabrikaat / basisontwerpfase 
Nadat het zeker is dat de installateur de opdracht gaat uitvoeren kan door hem in de basisontwerpfase 
worden bepaald welk fabrikaat kabel in het betreffende project gebruikt gaat worden. Voor grote 
projecten voert de inkoopafdeling extra onderhandelingen met leveranciers. 

• Uitvoeringsfase 
Dit is de fase waarin de werkzaamheden op de bouwplaats voor de installateur plaatsvinden. Vanaf 
het begin van deze fase dienen materialen aanwezig te zijn om te kunnen beginnen met het 
installatiewerk. 

• Huidig ordermoment 
Bij de huidige werkwijze van de installateur vinden de werkelijke bestellingen bij de 
kabelleveranciers vanaf enkele dagen voor het begin van de uitvoering plaats. De bestellingen vinden 
gedurende de totale uitvoeringsfase plaats. 

Er bestaan twee momenten waarop vroegtijdig informatie over de benodigde materialen beschikbaar 
is. Op deze momenten is er namelijk "nieuwe" informatie beschikbaar. De twee mogelijke 
orderinformatie-doorgeef-momenten zijn: 

~ gti 
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4. Generenen van orderinformatie 

1. Na de calculatiefase (fase 3) 
Wanneer de installateur de calculatie heeft gemaakt heeft hij een eerste indicatie van de voor het 
project benodigde materialen. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of het project aan de 
installateur gegund wordt en welk fabrikaat kabel gebruikt gaat worden. Dit wordt namelijk later in de 
basisontwerpfase bekend. 

Gedurende het afstudeeronderzoek is gebleken dat de installateur op dat moment geen 
orderinformatie wil en kan doorgeven, omdat: 
1. De onzekerheid van de door te geven informatie te groot is. Het is niet zeker of de installateur de 

opdracht verkrijgt en daarnaast is nog niet bekend welk fabrikaat kabel voor de opdracht gebruikt 
gaat worden. 

2. Na de basisontwerpfase (fase 6) 
Na de basisontwerpfase is naast de gecalculeerde hoeveelheid materialen ook bekend of de 
installateur de opdracht gaat uitvoeren en kan het fabrikaat kabel voor het project door de installateur 
gekozen zijn. Dit moment zal in dit onderzoek nader worden onderzocht. 

4.2. Beeldvorming 

Om te bepalen wanneer orderinformatie beschikbaar is en welke betrouwbaarheid deze informatie heeft, 
zijn elektrotechnische projecten die zijn uitgevoerd door GTI-Oisterwijk onderzocht. In de volgende 
subparagrafen wordt de opzet, resultaten en conclusies van deze beeldvorming beschreven. 

4.2.1. Opzet beeldvorming 

De beeldvorming voldoet aan de volgende voorwaarden: 
1. Afgeronde projecten 
2. Oplevering van de projecten heeft plaatsgevonden in 1994, 1995 of 1996 (uitgangssituatie: 1995) 
3. Uitvoering door GTI-Oisterwijk 
4. Het zijn elektrotechnische projecten waarin energiekabel gebruikt wordt. Het fabrikaat kabel is 

daarbij onbelangrijk. 
5. Uitvoeringsfase van minimaal 3 maanden 

Na onderzoek bleek dat, deze voorwaarden in ogenschouw nemend, 28 van de ± 110 opgeleverde 
projecten voldeden. Van de 28 projecten zijn de zogenaamde projectmappen bekeken. In deze 
projectmappen zijn alle gegevens van een project van het begin tot het eind te vinden. De projecten 
zijn onderzocht op een aantal aspecten. Het formulier waarmee per project de informatie is verzameld 
is in bijlage 8 weergegeven. 

Bij het bekijken van de 28 projecten bleken er enkele niet geschikt voor onderzoek. Oorzaken: 
1. Incompleetheid gegevens ( 4) 
2. Project van te korte duur (5) 
3. Langlopend en te groot, waardoor te complex (3) 
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4. Generenen van orderinformatie 

4.2.2. Resultaten beeldvorming 

Deze resultaten zijn gebaseerd op 16 projecten. Daarvan is berekend: 
1. De tijd die ligt tussen de calculatiefase en de uitvoeringsfase, dat wil zeggen de tijd die momenteel 

ligt tussen "het bekend zijn van orderinformatie" en "de huidige bestelling". De orderinformatie 
kan maximaal zoveel tijd van te voren naar de leveranciers worden verstuurd. In deze tijd bevindt 
zich nog de gunning van het project. Dit is in paragraaf 4.1 aangeduid als de eerste mogelijkheid 
om orderinformatie te verzenden. 

2. De tijd die ligt tussen het moment van gunning en de uitvoeringsfase. 
3. Het gemiddelde percentage meerwerk ten opzichte van de calculatie uit de calculatiefase. Om deze 

factor te berekenen is de verhouding van de "gecalculeerde materialen in f" ten opzichte van de 
"werkelijk gebruikte materialen in f" per project uitgerekend. Door middel van gemiddelde en 
spreiding kan hiermee een uitspraak worden gedaan omtrent het volume en de betrouwbaarheid van 
orderinformatie. 

Resultaten: 
Gemiddelde 

1. Tijd info bekend 1 18 weken 
( uitvoeringsfase - calculatie fase) 

2. Tijd info bekend 2 
(uitvoeringsfase - gunning) 

3. Meerwerk 

Ad 1: 

2 

0 
Il 1-511 "6-10" "11-15" 

Ad 2: 

4 

3 

2 

0 

"1-2" "3-4" 

6,5 weken 

29% 

Projectinformatie 

"16-20" "21-25" "26-30" 

Tijd "uitvoeringsfase - calculatiefase" (wk) 

Projectinformatie 

11 5-6" "7-8" "9-10" 

Tijd "uitvoeringsfase - gunning" (wk) 
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14,4 weken 
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35% 

"30-35" "36-40" >40 
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Ad 3. 

Projectinformatie 

3 

2 

0 

< 90 090-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160 > 160 

Percentage werkelijk gebruikte materialen t.o.v. gecalculeerde materialen 

De exacte gegevens waarop deze resultaten zijn gebaseerd worden weergegeven in bijlage 9. 

Opmerkingen: 
1. Door middel van de beeldvorming is onderzocht hoeveel tijd aanwezig is tussen de verschillende 
informatie-doorgeef-momenten tot aan het begin van de uitvoering. Echter: orderinformatie kan 
gedurende de totale doorlooptijd van een project doorgegeven worden, niet enkel aan het begin van 
een project. De vraagstelling luidt: is het mogelijk een uitspraak te doen over de mogelijkheid tot het 
doorgeven van orderinformatie gedurende het project? 
Kabelbehoefte ontstaat voornamelijk aan het begin van een project. Echter door de grote diversiteit 
van alle projecten en de complexiteit per individueel project is in de project-voorbereiding niet aan te 
geven wanneer in een project kabelbehoefte ontstaat [bron: gesprekken GTI-Oisterwijk]. 

2. Opdrachten van GTI kunnen resulteren in vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Voor deze 
vervolgopdrachten hoeven enkele stappen uit de processen van GTI niet meer te doorlopen worden, 
bijvoorbeeld de gunning en het bepalen van de kabelleverancier. Uitkomsten van deze stappen zijn 
immers al bekend. Vraagstelling: is in relatie tot "gewone" opdrachten bij vervolgopdrachten eerder 
orderinformatie bekend? 
Uit gesprekken over en onderzoek naar vervolgopdrachten is gebleken dat hierover geen uitspraak te 
doen valt. Wegens de grote hoeveelheid, voor GTI onbeïnvloedbare factoren is niet aan te geven of 
orderinformatie bij vervolgopdrachten eerder bekend is dan bij "normale" opdrachten [bron: 
gesprekken GTI-Oisterwijk]. 

3. Uit de beeldvorming is gebleken dat het gemiddelde percentage meerwerk 29% is met een 
spreiding (cr) van 35%. Om een representatieve verdeling te krijgen is besloten de 2 uitschieters (1 
naar boven en l naar beneden) buiten de resultaten te laten. Het gemiddelde percentage meerwerk 
blijft dan 129%! en de spreiding (cr) wordt 20%. Dit is in figuur 4.3 weergegeven. 

89 2*cr 2*cr 169 

9 1 11 12 l 0 l 16 l 0 l 

Gecalcu eerde Werkelijke 
materialen materialen 

Figuur 4.3. Werkelijke materialen t.o.v. gecalculeerde materialen 
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4. Generenen van orderinformatie 

Dit meer- of minderwerk wordt veroorzaakt door extra of minder installatiewerk dat de installateur 
verricht ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht. Daardoor ontstaat een afwijking van de in de 
calculatiefase gecalculeerde hoeveelheid materialen. In de praktijk is dit veelal meerwerk. De 
belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn veranderende klantenwensen, praktische wijzigingen bij 
de uitvoering en verlenging of verkorting van de oorspronkelijke opdracht. 

4.2.3. Conclusies beeldvorming 

Deze analyse onderbouwt volledig de stelling dat er op een vroeger tijdstip orderinformatie de keten 
in kan worden gestuurd dan het huidige bestelmoment. Uit de proef is gebleken dat GTI gemiddeld± 
18 weken voor aanvang van de uitvoering de materiaalbehoefte van een project heeft uitgewerkt. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit gepaard gaat met een grote spreiding van± 14 weken. 
Daarnaast weet GTI op dat moment nog niet of zij de opdracht werkelijk gegund krijgen. Bovendien 
is dan ook nog niet bekend welk fabrikaat kabel gebruikt gaat worden. 

Een veel grotere zekerheid geeft het moment dat de opdracht door GTI wordt gegund. Op dat moment 
is namelijk met zekerheid te zeggen dat het project door GTI gerealiseerd gaat worden en dat de 
gecalculeerde materialen ook gebruikt gaan worden. Dit moment van gunning ligt gemiddeld ± 6,5 
week voor het begin van de uitvoering met een spreiding van ± 5 weken. Dit ondersteunt de mening 
van velen binnen GTI dat de installateur weinig tijd krijgt van de opdrachtgever om zijn activiteiten 
voor te bereiden. 

Na het moment van aanname dient binnen GTI het fabrikaat kabel te worden bepaald. Voor grotere 
projecten, waarover we hier spreken, kunnen aparte contracten afgesloten worden. Gemiddeld duurt 
dit± 1,5 week [bron: gesprekken GTI-Oisterwijk]. 

Dit wil dus zeggen dat orderinformatie van een door GTI-Oisterwijk aangenomen project aan 
een betrokkene fabrikant gemiddeld ± 5 weken voor aanvang van de uitvoering kan worden 
doorgegeven. De spreiding hiervan is ± 5 weken. 

De orderinformatie die doorgegeven wordt aan de leveranciers is de informatie uit de calculatiefase 
van een project. Deze is ongelijk aan de werkelijke te gebruiken hoeveelheid materialen. Door 
veranderende klantenwensen en praktische wijzigingen verandert deze hoeveelheid. Tijdens de 
beeldvorming is de "gecalculeerde hoeveelheid materialen in f" bekeken ten opzichte van de 
"werkelijke hoeveelheid gebruikte materialen in f". Dit geeft namelijk aan wat de zekerheid is van de 
begrote hoeveelheid materialen. Gebleken is dat gemiddeld 29% méér werkelijk gebruikt wordt dan 
oorspronkelijk gecalculeerd. 

Te concluderen is dat minimaal ± 89% van de begrote hoeveelheid materialen ook gebruikt 
wordt. Maximaal is dit± 169%. 

Met andere woorden: wanneer GTI informatie uit de calculatiefase vroegtijdig aan leveranciers 
doorgeeft, is te zeggen dat daarvan zeker 89% gebruikt wordt. In werkelijkheid wordt veelal meer dan 
de gecalculeerde materiaalbehoefte gebruikt. 

4.3. Inspanningen genereren orderinformatie GTI 

Om de orderinformatie te kunnen versturen, dient deze bij GTI gegenereerd te worden. In het huidige 
werkproces wordt deze orderinformatie gegenereerd op het moment dat er besteld wordt. 
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4. Generenen van orderinformatie 

Wanneer orderinfonnatie op een vroeger tijdstip de keten in wordt verstuurd, zoals hierboven 
onderzocht, zal dit een aanpassing vergen van het huidige werkproces. Er dienen een aantal extra 
handelingen te worden verricht. Deze worden hieronder aangegeven. Hierop zal in het vervolg van 
het rapport niet verder worden ingegaan. 

Inspanningen GTI: 
l. Werkvoorbereider dient project meerdere malen te bekijken 
2. Werkvoorbereider dient model in te vullen 
3. GTI-werknemer dient modelgegevens te verzamelen en verzenden 
4. Inkoopafdeling dient eerder besprekingen met leveranciers te voeren 

Ad 1. "Meerdere malen bekijken van project door WVB" 
Om orderinfonnatie periodiek vanuit GTI door te zenden dient de werkvoorbereider de 
materiaalbehoefte per project bij te houden. Allereerst dient de WVB na de gunning zo snel mogelijk 
de materiaalbehoefte van het betreffende project te bepalen. Ten tweede moet de WVB per project 
periodiek bij houden wat de behoefte is om zodoende de juiste orderinfonnatie aan de partijen in de 
keten te kunnen versturen. De materiaalbehoefte is namelijk gedurende het totale project aan 
veranderingen onderhevig. 

Ad 2. "Invullen van model door WVB" 
De orderinfonnatie die afkomstig is van een project wordt verzameld door middel van een model 
(fonnat). In dit model dient de WVB periodiek de materiaalbehoefte per project in te vullen. In 
bijlage 10 is een voorbeeld gegeven van een dergelijk model. Dit is een spreadsheet met "harde" en 
"in te vullen" velden, waarin de materiaalbehoefte van een project ingevuld kan worden. 

Ad 3. "Verzamelen en verzenden van modelgegevens" 
De modellen met de materiaalbehoefte van de afzonderlijke projecten dienen binnen een vestiging 
van GTI te worden verzameld. Dit kan geautomatiseerd plaatsvinden, daar het vaste fonnats betreft. 
Wanneer alle projecten verzameld zijn kan de orderinfonnatie worden verzonden naar andere partijen 
in de keten. 

Ad 4. "Eerdere besprekingen van inkoopafdeling met leveranciers" 
Voor de uitvoering van grote projecten worden door de inkoopafdeling onderhandelingen gevoerd 
met kabelleveranciers. Orderinfonnatie kan pas dan de keten in worden gestuurd wanneer bekend is 
welke kabelleverancier gekozen is. Om vroeg orderinfonnatie te kunnen versturen zal, nadat een 
opdracht gegund is, de inkoopafdeling zo snel mogelijk afspraken met een kabelleverancier moeten 
maken. 
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5. Gebruik van orderinformatie in de keten 

In het voorgaande hoofdstuk is het vraagstuk behandeld in hoeverre het voor GTI mogelijk is 
vroegtijdig orderinformatie naar zijn leveranciers te sturen. In dit hoofdstuk wordt met behulp van de 
uitkomsten hiervan beschreven óf en hoe de leveranciers Technische Unie en Draka deze vroegtijdig 
gegenereerde orderinformatie kunnen gebruiken. 

5.1. Nut van orderinformatie 

Om te bepalen wat het nut is voor van vroegtijdig genereren van orderinformatie dienen we in deze 
keten Draka - Technische Unie - GTI-Oisterwijk onderscheid te maken in leveringen van Draka naar 
GTI (directe levering) en leveringen van de Technische Unie naar GTI (indirecte levering). 

Draka - GTI (direct) 
Deze directe stroom is ± 80% van de totale materiaalstroom kabel. Bestellingen van materialen bij 
Draka is voornamelijk de planbare behoefte. 

Technische Unie - GTI (indirect) 
Deze stroom is ± 20% van de totale materiaalstroom kabel en houdt voornamelijk de ad hoc 
bestellingen in. Door de snelle levering van de Technische Unie wordt deze partij voornamelijk door 
GTI-Oisterwijk gebruikt voor gevallen van grote spoed. 

Het genereren van orderinformatie op een vroeger tijdstip heeft betrekking op de planbare 
bestellingen, dat wil zeggen directe leveringen van Draka. Voordeel van vroegtijdige orderinformatie 
van GTI zal aldus voornamelijk betrekking hebben op Draka en minder op de Technische Unie als 
leverancier. Dit zal in de volgende subparagrafen nader toegelicht worden. 

5.1.1. Nut van orderinformatie voor Draka (opgesteld i.s.m. Hans) 

In enkele oriënterende gesprekken is naar voren gekomen dat vroegtijdige orderinformatie voor Draka 
voordelen zou kunnen hebben. Deze voordelen zijn hieronder weergegeven. Dit is een korte 
samenvatting van de voordelen van orderinformatie voor Draka. Hierop wordt zeer uitgebreid 
ingegaan in het verslag van Hans [Heijmans, 1997]. Gedurende het onderzoek bleek dat deze 
voordelen in het tijdsbestek van de afstudeeropdracht niet kwantificeerbaar zijn. 

1. Aggregaatinformatie voor snellopers en langzaamlopers 
Informatie over de aggregaatvraag doorgeven om daarmee beter te kunnen plannen. Ten gevolg van 
de uitkomst van het representativiteitsvraagstuk, zie hieronder, is de totale vraag van Draka Emmen 
namelijk te voorspellen aan de hand van de vraag van GTI. 
vb 1. Capaciteit afstemmen op vraag (voorjaar vs najaar) 
vb 2. Uitbesteding 
Dit leidt tot minder tekorten aan voorraad, dat wil zeggen minder nee-verkopen. 

2. Artikelinformatie voor langzaamlopers 
Informatie over de detailvraag doorgeven om daarmee efficiënter te produceren. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op Draka Amsterdam. 
vb 1. Mogelijk ordergestuurd produceren van langzaamlopers 
vb 2. Het combineren van orders, dat wil zeggen na elkaar produceren van l bepaald type produkt. 
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Representativiteitsvraagstuk 

Een belangrijk aspect bij deze afstudeeropdracht is de "representativiteit" van de vroegtijdig 
gegenereerde orderinformatie van GTI. Wanneer namelijk de orderinformatie die in een vroegtijdig 
stadium gegenereerd wordt "representatief' is voor de totale vraag bij Draka kan deze met behulp van 
die informatie uitspraken doen over de totale vraag/behoefte in de tijd en daarop reageren. Hierbij 
dient opgemerkt te worden dat tijdens een KTO door de betrokken begeleiders wegens een beperking 
van complexiteit besloten is het onderzoeksgebied te beperken tot Draka Emmen, dat wil zeggen de 
fabricage van standaardkabel. 

Om de representativiteit te bepalen zijn de volgende hypothesen getoetst: 

Ho: De vraag van GTI correleert niet met de overige vraag voor Draka Emmen. 
Ha: De vraag van GTI correleert wel met de overige vraag voor Draka Emmen. 

Ter verduidelijking: 
Doel van de afstudeeropdracht is verbetering van de ketenprestatie door middel van vroegtijdig 
gegenereerde orderinformatie vanuit installateurs. Het is onmogelijk alle installateurs vroegtijdig 
orderinformatie te laten genereren. Standpunt in deze is dat GTI deze orderinformatie wel vroegtijdig 
kan genereren. Deze orderinformatie is dan een gedeelte van de totale vraag van Draka. Dit gedeelte 
zou dan representatief moeten zijn voor de rest van de vraag, zodat met behulp van de orderinformatie 
van GTI een uitspraak gedaan kan worden over de totale vraag. Deze representativiteit wordt 
uitgedrukt met behulp van de mate van correlatie tussen de vraag van GTI en de totale vraag. 

Om deze correlatie te bepalen is binnen Draka onderzoek gedaan naar de vraag van GTI en naar de 
totale v~aag. In onderstaande figuur 5.lzijn:deze·gegevens:w~ecgegeven. Dit is in verband met de 
vertrouw:elijkheid gedaan zonder aswaarden. 

Afzet Drab E-1(excl. GTil en vraag GTI 

-. --. --... -... -. ----. - . - -. -. --. -........ ---·- -.. ·- -...... - - -
,.. - rl'lt ... - ,... ... - old - -

• • • GTI _TOT __ GTI. !XP 

Figuur 5.1. Vraag ,vartDraka (apges.teld.doo,r Hans Heijmans) 

In onderstaand figuur 5.2 wordt de totale vraag van Draka uitgezet teigen de GTI-vraag*factor. Deze 
factor is: "Het gemiddelde van de totale vraag minus de GTI-vraag" / "Het gemiddelde van de GTI
vraag". Door middel van deze factor is grafisch weer te geven hoe de GTI-vraag overeenkomt met de 
totale vraag van Draka. 
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Afzet Draka E-1 en vraag GTI x factor 

.• 

. "" 

,.,, - rm - ,.,,. jui aug 11P 

--rt>T.ea. GTI. ÜP • • • TOT. ea. GlM"-

Figuur 5.2. Vergelijking van de vragen (opgesteld door Hans Heijmans) 

Om de correlatie van de vraag van de GTI met de totale vraag te bepalen, wordt bovenstaande 
hypothese getoetst. Dit gebeurt aan de hand van statistiek [Mendenhall, 1999; Statisch Compendium 
1994], om preciezer te zijn met de Spearman's rank correlation coefficient De berekening is 
weergegeven in het afstudeerrapport van Hans [Heijmans, 1997]. 

De conclusie van deze berekening is dat met een zekerheid van 95% gezegd kan worden: Ho wordt 
verworpen en Ha wordt geaccepteerd. De vraag van GTI correleert aldus wel met de overige vraag 
voor Draka Emmen. De uitspraak dat er een relatie bestaat tussen deze twee vragen is dus valide. In 
het rapport van Hans wordt hierop verder ingegaan [Heijmans, 1997]. Deze uitkomst bevestigt de 
gedachte dat vroegtijdig doorgegeven orderinformatie van GTI van nut zou kunnen zijn voor Draka. 

5.1.2. Nut van orderinformatie voor de Technische Unie (opgesteld i.s.m. Irene) 

In de huidige situatie zal het doorgeven van vroegtijdige orderinformatie vanuit GTI-Oisterwijk naar 
de Technische Unie niet tot verbeteringen in de keten leiden. De behoefte waaraan de Technische 
Unie voor GTI voldoet is de korte-termijn vraag met een kleine ordergrootte. Ten eerste is dit niet de 
informatie die vroegtijdig door GTI gegenereerd kan worden, en ten tweede is de vroegtijdig 
gegenereerde orderinformatie niet de vraag die de Technische Unie kan gebruiken voor haar eigen 
systeem. Hierop wordt nader ingegaan in bijlage 11. 

5.1.3. Nut van orderinformatie voor GTI 

Het genereren van orderinformatie bij GTI-Oisterwijk heeft zoals in de opdrachtformulering 
beschreven staat twee doelen: 

1. Verlaging van de kosten voor de keten door het benutten van de vroegtijdig gegenereerde 
orderinformatie. 

2. Verbetering van het werkvoorbereidingsproces; De werkvoorbereider van GTI zal om vroegtijdig 
orderinformatie de keten in te sturen zich sneller bewust moeten worden van de benodigde 
materialen. Hiervoor zal hij zich in een vroeger stadium moeten verdiepen in de benodigde 
materialen voor een project. Gevolg: het eerder detecteren van mogelijke problemen. In dit rapport 
zal dit niet verder beschreven of getoetst worden. 
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5.2. Gewenste orderinformatie (opgesteld i.s.m. Hans Heijmans) 

Uit bovenstaande paragraven is te concluderen dat het vroegtijdig genereren en versturen van 
orderinformatie vanuit GTI voordelen biedt voor de keten. De volgende stap is te onderzoeken welke 
informatie beschikbaar is vanuit GTI en het aangeven van de gewenste informatie voor Draka. De 
beschikbare en de gewenste orderinformatie dienen namelijk op elkaar aan te sluiten om de voordelen 
te realiseren. 

De informatie die Draka Emmen van GTI nodig heeft om voordeel te kunnen behalen is in de tabellen 
5.1 en 5.2 weergegeven. De informatie is hierbij gesplitst in informatie op artikelnivo en informatie 
op projectnivo. Informatie op artikelnivo bevat de gedetailleerde invulling van een order, terwijl met 
informatie op projectnivo de totale projectvraag bedoeld wordt. 

Tabel 5.1. Gewenste informatie op artikelnivo 

Entiteit 

Type kabel 
Lengte 
Aantal 
Tijdstip van levering 

Tabel 5.2. Gewenste informatie op projectnivo 

Entiteit 

Projectinformatie 
Afleverp laats 
Orderinformatie voor uitbesteding 
Orderinformatie aanpassen capaciteit/vraag 
Betrouwbaarheid door te geven informatie 

5.3. Beschikbare orderinformatie 

Attribuut 

Artikelnummer 
Meter 
Stuks 
Dag/week 

Attribuut/Eigenschap 

Deel van een project (groter geheel) 
Adres 
± 10 weken voor werkelijke bestelling 
± 26 weken voor werkelijke bestelling 
Hoog 

De informatie die GTI kan genereren is in de tabellen 5.3 en 5.4 aangegeven. Ook deze informatie is 
opgesplitst in informatie op artikel- en projectnivo. Basis voor de informatie op projectnivo is de 
beeldvorming, zie paragraaf 4.2. 

Tabel 5.3. Beschikbare informatie op artikelnivo 

Entiteit 

Type kabel 
Lengte 
Aantal 
Tijdstip van levering 
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5. Gebruik van orderinformatie in de keten 

Tabel 5.4. Gewenste informatie op projectnivo 

Entiteit 

Projectinformatie 
Afleverp laats 
Orderinformatie voor uitbesteding 
Betrouwbaarheid door te geven informatie 

Attribuut/Eigenschap 

Deel van een project (groter geheel) 
Adres 
± 5 weken voor begin uitvoering 
89%- 169% 

5.4. Gewenste versus beschikbare orderinformatie 

In bovenstaande paragraven is beschreven welke orderinformatie Draka van GTI zou willen 
verkrijgen en welke orderinformatie GTI aan Draka kan leveren. Op artikelnivo komen deze overeen, 
behalve op het aspect tijdstip van levering, zie tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Gewenste versus beschikbare orderinformatie op artikelnivo 

Informatie Gewenst Beschikbaar 

Type kabel Artikelnummer Artikelnummer 
Lengte Meter Meter 
Aantal Stuks Stuks 
Tijdstip van levering Dag/week Mogelijke range 

De gewenste en beschikbare informatie op projectnivo zijn in onderstaande tabel 5.6 weergegeven. 

Tabel 5.6. Gewenste versus beschikbare orderinformatie op projectnivo 

Informatie 

Projectinformatie 

Afleverp laats 
Orderinformatie voor 
uitbesteding 
Orderinformatie aanpassen 
capaciteit/vraag 
Betrouwbaarheid door te geven 
informatie 

Gewenst 

Deel van een project (groter 
geheel) 
Adres 
± 10 weken voor werkelijke 
bestelling 
± 26 weken voor werkelijke 
bestelling 
Hoog 

Beschikbaar 

Deel van een project (groter 
geheel) 
Adres 
± 5 weken voor begin 
uitvoering 
± 5 weken voor begin 
uitvoering 
89%- 169% 

In bovenstaande tabellen is te zien dat discrepanties bestaan tussen de gewenste en beschikbare 
informatie. De belangrijkste daarvan is: 

GTI kan gemiddeld± 5 weken (zie beeldvorming) voor aanvang van de uitvoering van een project 
orderinformatie doorgeven, echter Draka Emmen heeft enkele maanden voor de bestelling 
orderinformatie nodig om adequaat maatregelen te treffen en voordeel te behalen. 
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5.5. Conclusies gebruik orderinformatie in de keten 

In de vorige paragrafen is beschreven dat het vroegtijdig doorgeven van orderinformatie vanuit GTI 
voor Draka van nut zou kunnen zijn, mede omdat de vraag van GTI representatief is voor de totale 
vraag van Draka. Tevens is gebleken dat het vroegtijdig doorgegeven orderinformatie van GTI niet 
van toepassing is voor de Technische Unie. 

Onderzocht is in hoeverre de beschikbare informatie vanuit GTI overeenkomt met de gewenste 
informatie voor Draka. Het blijkt dat hierin enkele discrepanties voorkomen. De belangrijkste 
discrepantie is het tijdsverschil. Wil Draka Emmen namelijk voordeel kunnen behalen met de 
gegenereerde orderinformatie vanuit GTI dan zal deze informatie enkele maanden voor de werkelijke 
bestelling door GTI gestuurd dienen te worden. GTI kan echter de orderinformatie maar voor een 
klein deel (20%) van de projecten [bron; beeldvorming] al op dat moment genereren. De rest van de 
informatie komt later, gemiddeld ± 5 weken voor het begin van de uitvoering. Hierin zit dus een 
essentieel en onoverkomelijk verschil. 

Tijdens beslismoment C van de afstudeeropdracht, zie bijlage 5, is in samenspraak met alle 
begeleiders besloten op basis van deze gegevens het onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen 
van het vroegtijdig genereren van vraaginformatie" niet te vervolgen en aldus geen fase 3 "Opzetten 
van implementatietraject" uit te voeren. Besloten is een vervolgopdracht te verrichten, zie paragraaf 
2.3.3. 

In een later stadium van het afstudeeronderzoek is uit onderzoek van SLIM-begeleiders van de 
Technische Universiteit Eindhoven gebleken dat vroegtijdige orderinformatie vanuit GTI wel 
bruikbaar kan zijn bij Draka Amsterdam. Draka Amsterdam produceert speciaalkabel en voor dit 
produktieproces is orderinformatie van vijf weken voor de uitvoering van een project wel bruikbaar. 
Hierop wordt in geringe mate ingegaan in het verslag van Hans [Heijmans, 1997]. 

In het vervolg van de afstudeeropdracht is onderzocht of het binnen de GTI-organisatie mogelijk is 
aan de vanuit Draka Emmen gewenste orderinformatie te voldoen. Een aspect daarbij was de 
voorspelmethode van GTI, zie [Heijmans, 1997]. Uit gesprekken met GTI-werknemers en eigen 
onderzoek bleek dat het voor GTI niet mogelijk is aan de gewenste informatie vanuit Draka Emmen 
te voldoen. Hierop zal in dit verslag niet worden ingegaan. 

Met behulp van deze conclusies is ter afsluiting van dit onderwerp een informatie-diagram opgesteld. 
Met behulp van dit diagram en bijbehorende tabel wordt weergegeven op welke gebieden onderzoek 
is gepleegd en op welke gebieden vroegtijdige orderinformatie voor de keten bruikbaar is. Dit 
informatiediagram is weergegeven in figuur 5.3. De acht verschillende octanten worden in tabel 5.7 
beschreven en daarna toegelicht. 
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Groot 1 1 .. - - - -. - - - - .. -• • • 4 • 8 1 • • 1 

• 1 • • • •• •• .. - - - - - - - - - .. - -• 1 • 1 

• 3 • 7 • 1 • • • • • Project • • 
type/vraag 1 1 ,. - - - - - -. - - - -,. - - - - - - - - -• • • 1 • • 2 • 6 

1 • • • • •• •• ,. - - - - - - - - - ,. 
• • • 1 • 5 • • • • • • Klein • • 

Kort Lang 
Tijd vraaginfo bekend voor uitvoering 

Figuur 5.3. Informatie-diagram 

Tabel 5.7. Omschrijving octanten 

Octant Omschrijving Leverancier Onderzoeks Vraaginfo doorgeven 
gebied 

1. Service 1 TU ja Geen mogelijkheden 
2. Service 2 TU/Draka nee Mogelijk ketenvoordeel 

3. Keten-Trouble 1 Draka/TU ja Geen mogelijkheden 
(voorraad) 

4. Keten-Trouble 2 Draka/TU nee Mogelijk ketenvoordeel 
(levering) 

5. Kleine projecten & Draka/TU Ja Geen mogelijkheden 
onderhoud 1 

6. Kleine projecten & Draka/TU nee Mogelijk ketenvoordeel 
onderhoud 2 

7. Grote projecten 1 Draka/TU ja Geen mogelijkheden 
8. Grote projecten 2 Draka/TU nee Mogelijk ketenvoordeel 
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Toelichting: 

1. Service 1 
In deze categorie vallen de service-klussen van GTI, veelal uitgevoerd door de afdeling Technisch 
Onderhoud en Service. Bij deze klussen is sprake van spoed. Als leverancier wordt daarom de 
Technische Unie gebruikt. Wegens de kleine hoeveelheid tijd waarop orderinformatie bij een dergelijke 
klus aanwezig is kan geen informatie worden doorgegeven in de keten. 

2. Service 2 
Dit zijn dezelfde projecten als vernoemd onder Service 1. Echter hier betreft het speciaal kabel, 
afkomstig van Draka Amsterdam. Onderzoek dient uit te wijzen of in dit traject ketenvoordeel optreedt, 
wanneer orderinformatie enkele dagen eerder wordt doorgegeven. Wanneer de speciaalkabel in het 
produktassortiment van de Technische Unie valt is deze leverancier van de kabel. Wanneer de 
Technische Unie het artikel niet op voorraad heeft wordt gebruikt gemaakt van Draka. 

3. Keten-trouble 1 
In dit octant vallen de grote projecten van GTI, waarvan orderinformatie kort voor de uitvoering bekend 
is. Dit betekent in de praktijk dat er weinig tijd aanwezig is tussen gunning en begin uitvoering. Voor+/-
25% van de projecten is deze tijd 3 weken of minder [bron beeldvorming]. Deze tijd is te kort om 
orderinformatie in de keten door te geven en te gebruiken. Daarom zullen de leveranciers voorraad 
dienen aan te houden om aan deze vraag te voldoen. 

4. Keten-trouble 2 
Hiermee worden dezelfde projecten bedoeld als in Keten-trouble 1. Echter hier draait het om 
speciaalkabel. Mogelijk probleem zou de korte levertijd van de grote hoeveelheid produkten kunnen 
zijn. Ook in dit traject moet onderzocht worden of vroegtijdige orderinformatie gebruikt kan worden. 

5. Kleine projecten en onderhoud 1 
Tot deze categorie behoren de projecten met een kleine vraag, waarvan bovendien langere tijd van te 
voren de orderinformatie bekend is. Dit zijn de kleine planbare projecten en de onderhoudsklussen. Voor 
de planbare behoefte van het project wordt Draka als leverancier gebruikt en voor de ad-hoc behoefte de 
Technische Unie. Dit geldt tevens voor octant 7. 

6. Kleine projecten en onderhoud 2 
Dit zijn dezelfde projecten als onder Kleine projecten en onderhoud 1, echter hier handelt het zich om 
speciaalkabel. De mogelijkheden van deze orderinformatie voor Draka Amsterdam dienen onderzocht te 
worden. Voor de planbare behoefte wordt Draka als leverancier gebruikt en voor de ad-hoc behoefte de 
Technische Unie onder voorwaarde dat de Technische Unie de speciaalkabel kan leveren. Dit geldt 
tevens voor octant 8. 

7. Grote projecten 1 
In tegenstelling tot octant 3, waarin het ook draait om grote projecten, vallen in deze categorie de 
projecten waarvan orderinformatie langere tijd van te voren beschikbaar is. In de beeldvorming zijn deze 
projecten onderzocht. 

8. Grote projecten 2 
Evenals Grote projecten 1, echter hier gaat het om speciaalkabel. Onderzoek dient uit te wijzen of 
vroegtijdige orderinformatie in de keten gebruikt kan worden. 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 
(hoofdstuk opgesteld i.s.m. Irene Hendrickx) 

In hoofdstuk zes staat het onderzoek naar de logistieke grondvormen van Irene centraal [Hendrickx, 
1997]. Middels een kostenmodel is onderzocht op welke wijze de goederenstromen en 
informatiestromen optimaal door deze keten zouden kunnen lopen. Allereerst wordt kort een 
beschrijving gegeven van dit onderzoek. Vervolgens worden de voor het model gebruikte GTI-gegevens 
nader toegelicht. Daarna worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat . Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste gevolgen voor GTI van deze 
resultaten. 

6.1. Onderzoek logistieke grondvormen 

In deze paragraaf wordt kort het onderzoek naar de logistieke grondvorm besproken. Dit onderwerp is 
uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag van Irene [Hendrickx, 1997]. 

6.1.1. Logistieke grondvonn 

Het begrip logistieke grondvorm wordt als volgt gedefinïeerd: de opstelling van primaire functies en de 
daarbij behorende goederen- en informatiestromen. Onder primaire functies worden de plaatsen van de 
voorraadpunten bedoeld. Een grondvorm bestaat, volgens bovenstaande definitie, uit drie aspecten: 
1. Plaats van het voorraadpunt 
2. Routing van de goederenstroom 
3. Routing van de informatiestroom 

De combinatie van de eerste twee aspecten is de fysieke layout en het laatste aspect is de administratieve 
layout, zie figuur 6.1. 

Logistieke 
grondvorm 

Fysieke 
lay-out 

Plaats voorraadpunt 

Routing goederenstroom 

Administratieve ---1 Routing informatiestroom 
lay-out 

Figuur 6.1. Aspecten logistieke grondvorm 

6.1.2. Huidige situatie 

Aan de hand van de definitie van logistieke grondvorm kan de huidige grondvorm als volgt gedefinieerd 
worden, zie figuur 6.2. 
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• Plaats van het voorraadpunt: - Draka én Technische Unie 
• Routing goederenstroom: - rechtstreeks van Draka naar GTI-Oisterwijk. 

- van Draka via Technische Unie naar GTI-Oisterwijk 
• Routing informatiestroom: - rechtstreeks van Draka naar GTI-Oisterwijk. 

- van Draka via Technische Unie naar GTI-Oisterwijk 

Draka Technische Unie GTI-Oisterwijk 

r------------------------------------------------------------~ 
' ' ' ' 

D Produktie --► Goederenstroom 

v Voorraadpunt ------- ► Informatiestroom 

Q Overslagpunt 

Figuur 6.2. Huidige grondvorm in de keten 

6.1.3. Onderzoeksaanleiding 

In figuur 6.2 is te zien dat alle grondvormaspecten dubbel worden uitgevoerd in de keten. Ten eerste zijn 
er twee voorraadpunten in de keten, bij Draka en de Technische Unie, die allebei GTI-Oisterwijk 
bedienen. Zowel de Technische Unie als Draka houden voorraad aan om vraagonzekerheid van GTI
Oisterwijk op te vangen. Ook is te zien dat zowel Draka als de Technische Unie aan GTI-Oisterwijk 
leveren: dubbele goederenstromen. Tenslotte bestelt GTI-Oisterwijk bij Draka én bij de Technische 
Unie, met als gevolg dubbele informatiestromen. 

6.1.4. Vergelijking van grondvormen 

Het doel van het onderzoek naar alternatieve grondvormen is: het vergelijken van verschillende 
alternatieve grondvormen op basis van kosten en het bepalen van de optimale grondvorm in de keten. 
Tijdens een Keten Team Overleg is besloten te vergelijken met behulp van een (reken)model. Een 
rekenmodel geeft op relatief eenvoudige wijze inzicht in de produktparameters die de kosten van een 
grondvorm bepalen. 

In tabel 6.1 is weergegeven welke kosten verbonden zijn aan elk grondvorm-aspect. Deze kosten zijn 
voor de drie bedrijven in de keten bepaald om zodoende het model in te vullen. 

Tabel 6.1. Kostensoorten per grondvorm-aspect 

Grondvorm-aspect 
Plaats voorraadpunt 
Routing van de goederenstroom 

Routing van de informatiestroom 

~ gti 
installatietechniek 

Kosten 
Voorraadkosten ( rente, ruimte, risico) 
Handlingkosten magazijnen 
Transportkosten 
Handlingkosten installateurs 
Bestelkosten 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

Het model vergelijkt verschillende grondvormen met elkaar. In onderstaande figuur 6.3 worden de 
mogelijkheden per grondvorm-aspect weergegeven. Als alle mogelijkheden met elkaar gecombineerd 
worden ontstaan er 16 grondvormen. 

Logistieke 
grondvorm 

Fysieke 
lay-out 

Administratieve 
lay-out 

Plaats voorraadpunt 
A. Draka 
B. TIJ magazijn 
C. TIJ verkoopkantoor 
D. GTI-Oisterwijk 
E. geen voorraadpunt 

Routing goederenstroom 
1. rechtstreeks 
2. via groothandel 

Routing informatiestroom 
1. rechtreeks 
2. via groothandel 

Figuur 6.3. Mogelijkheden per grondvorm-aspect 

Tijdens een Keten Team Overleg is besloten 10 grondvormen afte laten vallen en 6 grondvormen door 
te rekenen in het model. Deze mogelijkheden worden in figuur 6.4 weergegeven. Middels het model is 
de optimale grondvorm bepaald. De uitkomsten hiervan worden in paragraaf 6.3 beschreven. 

A: alle voorraad bij Draka 

A, 1, 1 
' -- --------------------------------------------------------

11 :M 1:7-i)f 
Draka Technische Unie GTI-Oisteiwijk 

A, 1, 2 
~ - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - --

1 L M ' Y-0 
' 

1 

Draka Technische Unie GTI-Oisteiwijk 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

A, 2, 1 

IL]:ll \_ .. _. ~ l:::LJ 
Draka Technische Unie GTI-Oisterwijk 

Jk:"1.1J1J.1-"1"Pllll\<lnu;113 

A, 2, 2 

Draka Technische Unie GTI-Oisterwijk 

B: variant, alle voorraad bij Technische Unie 

8, 2, 1 

r---------------------, 

IL:LJ l:Y_i2~J l~i~! 
Draka Technische Unie GTI-Oisterwijk 

8,2,2 

Draka Technische Unie GTI-Oisterwijk 

Figuur 6.4 Onderzochte alternatieve grondvormen 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

6.2. Gebruikte gegevens GTI 

Vergelijking van grondvormen wordt uitgevoerd middels een rekenmodel. Input voor dit rekenmodel 
zijn gegevens afkomstig van de drie bedrijven in de keten. In tabel 6.2 worden de gebruikte GTI
gegevens met hun waarden weergegeven. Dit zijn gegevens die gelden voor de alle geselecteerde 
ketenprodukten. Speciefieke ketenprodukt-gegevens worden in tabel 6.3 weergegeven. 

Tabel 6.2. Gebruikte algemene GTl-gegevens in rekenmodel logistieke grondvormen 

Ketengegevens 
1. Het gemiddeld aantal orderregels per order tussen Draka en GTI-Oisterwijk 
2. Het gemiddeld aantal orderregels per order tussen TIJ en GTI-Oisterwijk 

Handlingskosten 
3. Vaste tijd per aankomst bij levering van Draka 
4. Tijd per aankomstregel bij levering van Draka 
5. Vaste tijd per aankomst bij levering van Technische Unie 
6. Tijd per aankomstregel bij levering van Technische Unie 
7. Handlingstarief GTI 

Bestelkosten 
8. Vaste orderkosten GTI-Oisterwijk 
9. Variabele orderkosten GTI-Oisterwijk 

Doorrekengegevens 
10. Bundelfactor 

Tabel 6.3. Gebruikte produktspecifieke GTl-gegevens in rekenmodel logistieke grondvormen 

Algemene input Vult 3x2,5 Vult 3x2,5 Vulto 4x6 Vulto 4x6 
nng haspel ring haspel 

11. # orders tussen Draka en GTI-O. pj 
12. # orders tussen TIJ en GTI-O. pj 
13. Vraag (stuks) tussen Draka en GTI-O. pj 
14. Vraag (stuks) tussen TIJ en GTl-O. pj 

Toelichting: 

1. & 2. Het gemiddeld aantal orderregels per order is is bepaald aan de hand van de kabelfacturen van 
1996 bij afdeling inkoop van GTI-Oisterwijk. 

3. t/m 6. De afhandelingstijd van het lossen van een vrachtwagen van Draka/Technische Unie op de site 
van GTI is gesteld op ± 15 minuten [bron: gesprekken GTI]. Met behulp van het aantal orderregels is 
aldus te bepalen wat de vaste en orderregelafhankelijke tijd per aankomst is. De tijd per aankomstregel is 
constant gesteld op drie minuten. Zodoende kan een uitspraak gedaan worden over de vaste tijd per 
aankomst. Dit is niet getoetst in de praktijk, maar komt wel overeen met gesprekken met GTI
werknemers. 

7. Dit is het algemeen aanvaard markttarief voor het uurloon van een monteur volgens de branche
organisatie Uneto. 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI S1Mctal.4Jlb ... ......,........,.,. 

8. & 9. De vaste en variabele orderkosten bij GTI-Oisterwijk zijn bepaald aan de hand van een rapport 
"haalbaarheidsonderzoek EDI", uitgevoerd door GTI-Holding. Daarin wordt onder andere bepaald welke 
kosten gemaakt worden voor het afhandelen van een order. Hierbij werden ook de vaste en variabele 
orderkosten beschreven. Deze resultaten zijn in overleg met betrokken bedrijfsbegeleider overgenomen. 

10. De bundelfactor is het percentage orders dat uit meer dan 1 fabrikaat bestaat. Dit is bepaald aan de 
hand van de kabelfacturen van 1996 bij afdeling inkoop van GTI-Oisterwijk. 

11 t/m 14. Het aantal orders en de totale vraag tussen Draka/fechnische Unie en GTI-Oisterwijk is 
bepaald aan de hand van de kabelfacturen van 1996 bij afdeling inkoop van GTI-Oisterwijk. 

6.3. Resultaten logistieke grondvormen 

In deze paragraaf worden de resultaten van de berekeningen met het rekenmodel beschreven. De 
resultaten van de ketenartikelen worden allereerst behandeld, waarna een generalisatieslag volgt voor 
andere artikelen. In tabel 6.4 staan de kosten per grondvorm in procenten uitgedrukt. De kosten van 
goedkoopste grondvorm worden op 100% gesteld. Om een goede vergelijking te maken zijn in deze 
tabel geen absolute getallen opgenomen. 

Tabel 6.4. Resultaten ketenartikelen in procenten 

A,1,1 A,1,2 A,2,1 A,2,2 B,2,1 B,2,2 

Vult Ring 120% 110% 110% 100% 111% 100% 
Vult Haspel 110% 100% 122% 112% 134% 124% 

Vulto Ring 128% 120% 108% 100% 115% 105% 
Vulto Haspel 105% 100% 106% 100% 136% 128% 
De percentages in bovenstaande tabel zijn afgerond op hele procenten, vandaar dat bij sommige artikelen er twee grondvormen zijn 100%. 

Van de 6 grondvormen blijken er voor de keten vanuit kostenoogpunt drie interessant te zijn: A,1,2 -
A,2,2 en B,2,2. Deze grondvormen staan in figuur 6.5. 

Grondvorm A, 1,2 

ID~if ·--□ f§-:DI 
Grondvorm A,2,2 

Grondvorm B,2,2 

Draka Technische Unie GTI-Oisterwij k 

Figuur 6.5. Interessante grondvormen 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

In tabel 6.5 staan de karakteristieken per grondvorm. 

Tabel 6.5. Karakteristieken grondvormen 

Plaats voorraadpunt 
Routing goederenstoom 
Routing informatiestroom 

A,1,2 
Draka 
Direct 

Indirect 

A,2,2 
Draka 

Indirect 
Indirect 

B,2,2 
Groothandels 

Indirect 
Indirect 

Voor alle artikelen blijken de kosten van de routing van de informatiestroom het laagst te zijn als de 
informatiestroom via de groothandels loopt. Dit is als volgt te verklaren. Een order naar de 
groothandels bevat in 65 % (bundelfactor) van de gevallen meerdere fabrikanten en orderregels dan 
één order naar Draka. De vaste orderkosten worden over meerdere regels verdeeld, waardoor de 
kosten per orderregel lager zijn. Bij alle drie de grondvormen gaat de routing van de informatiestroom 
indirect. 

Het verschil in kosten tussen de verschillende grondvormen wordt dus veroorzaakt door de kosten van 
de plaats van het voorraadpunt en de kosten verbonden aan de routing van de goederenstroom. Hierop 
wordt in dit verslag niet verder ingegaan, daar de plaats van het voorraadpunt géén invloed heeft op 
GTI. Uitvoerige beschrijving is te vinden in [Hendrickx, 1997]. 

6.3.1. Generallsatieslag naar andere artikelen 

In de vorige paragraaf 6.3 zijn de verschillen tussen de ketenartikelen geanalyseerd. Op basis hiervan 
worden in deze subparagraaf conclusies getrokken voor andere artikelen. De vraag die beantwoord 
moet worden is: Welke grondvorm is optimaal? Zoals in de vorige subparagrafen te zien is verschilt 
dit per artikel. De optimale grondvorm wordt bepaald door te kijken wat per grondvorm-aspect 
optimaal is. Dit wordt beantwoord middels onderstaande figuur 6.6, waarin een algemeen schema 
wordt weergegeven voor het bepalen van de optimale grondvorm. 

perartikel#1tuk1perhandlin1 

• Voorkeur 

1 # stuks per 1 - 1 grondvorm A, 1,2 

handling? 1 

> 1 

w 
- Nee I Is 24-uurs levering 1 

1 mogelijk ? 

Ja 

Voorkeur 
grondvom A,2,2 

1, 

Nee I h 24-uurs levering 1 
1 mogelijk ? 

Ja 

Nee I Kosten overslagpunt< 1 

t 
kostenvoordeel 
voorraadksoten ? 

, , .Ja 1~ 

B12;r-,--~ A, 2, 2 

1~,--r=:r1~ 1~,-1-· §rï~, 

Figuur 6.6. Schema voor bepaling optimale grondvorm 
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6. Gevolgen van onderzoek logistieke grondvormen voor GTI 

6.4. Gevolgen van resultaten voor GTI 

Uit het onderzoek naar de optimale logistieke grondvorm in de keten valt te concluderen dat de huidige 
grondvorm niet de optimale is voor de keten. De optimale grondvorm is zoals figuur 6.6 aangeeft 
afhankelijk van een aantal factoren. Deze factoren bepalen de plaats van het voorraadpunt in de keten en 
de logistieke stroom. Voor GTI is dit niet belangrijk, daar binnen GTI geen belang wordt gehecht aan 
wie de kabel op de bouwplaats levert [bron: gesprekken GTI-Oisterwijk]. Dit op voorwaarde dat de 
huidige niveau van leverbetrouwbaarheid en leverkwaliteit minimaal gehandhaafd blijft. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de huidige twee informatiestromen van GTI-Oisterwijk 
naar Draka en van GTI-Oisterwijk via Technische Unie naar Draka voor de keten niet de optimale 
grondvorm betekent. Uit de alternatieve grondvormen van figuur 6.5 valt te concluderen dat in de 
optimale grondvorm voor deze keten altijd informatiestromen lopen van GTI-Oisterwijk via de 
Technische Unie naar Draka. Dit is te verklaren middels het in paragraaf 6.3 genoemde bundeleffect. 
Dit heeft voor GTI tot gevolg dat altijd bestelt dient te worden middels de Technische Unie. Dit staat 
echter los van commerciële afspraken. Het dient voor GTI ten aller tijde mogelijk te zijn met alle 
mogelijke partijen afspraken te maken. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7. Conclusies en aanbevelingen 

In het laatste hoofdstuk van dit verslag worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

7 .1. Conclusies 

1. Het is mogelijk voor de vestigingen van GTI om vroegtijdig orderinformatie te genereren. 
Gemiddeld vijf weken voor aanvang van de uitvoering kan informatie over de behoefte van een 
project aan de partijen in de keten worden doorgeven, de spreiding hiervan is ± 5,5 weken (hoofdstuk 
4). 

2. Vroegtijdig gegenereerde orderinformatie vanuit GTI is niet van toepassing op de Technische Unie 
en levert deze partij geen voordelen op (hoofdstuk 5). 

3. Met behulp van vroegtijdig gegenereerde orderinformatie vanuit GTI kan Draka voordelen behalen, 
temeer omdat de vraag van GTI is representatief voor de totale vraag van Draka (hoofdstuk 5 en 
verslag van Hans). 

4. De beschikbare orderinformatie vanuit GTI sluit niet geheel aan op de gewenste orderinformatie 
vanuit Draka Emmen. Daardoor is het niet mogelijk voordeel in de keten te behalen door vroegtijdig 
orderinformatie te genereren en versturen (hoofdstuk 5). 

5. Het vroegtijdig genereren van orderinformatie bij GTI vergt extra inspanningen. Het bestaande 
werkproces zal aangepast en uitgebreid dienen te worden (hoofdstuk 4). 

6. De verhouding van "begrote hoeveelheid materialen in f" ten opzichte van de "werkelijk gebruikte 
hoeveelheid materialen in f" voor ET-projecten bij GTI-Oisterwijk is 129% gebleken. Dit betekent 
dat gemiddeld 29% méér werkelijk gebruikt wordt dan oorspronkelijk gecalculeerd. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met een spreiding van 20%. Dit houdt in dat orderinformatie uit de 
calculatiefase die verstuurd wordt naar andere partijen in de keten voor 89% ook zeker gebruikt gaat 
worden. Maximaal is dit 169% (hoofdstuk 4). 

7. Het is binnen GTI niet mogelijk aan de gewenste orderinformatie van Draka te voldoen (hoofdstuk 
5). 

8. Het is mogelijk de vraag van Draka aan de hand van CBS gegevens te voorspellen. Hiervoor zijn 
nog meerdere methodes. De methode die GTI heeft gebruikt om haar eigen toekomstverwachtingen in 
te schatten is voor Draka niet bruikbaar (hoofdstuk vijf en verslag Hans). 

7 .2. Aanbevelingen 

Aan de hand van dit afstudeeronderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan. Deze zijn ingedeeld in 
keten- en bedrijfspecifieke aanbevelingen. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Ketenspecifiek 
1. Nader onderzoeken van de mogelijkheden van vroegtijdige orderinformatie van GTI voor Draka 

Amsterdam 
In de laatste fase van de afstudeeropdracht is gebleken dat het vroegtijdig doorgeven van orderinformatie 
vanuit GTI zinvol is voor Draka Amsterdam. Bovendien is uit eerste orienterende gesprekken gebleken 
dat de beschikbare informatie vanuit GTI voor Draka Amsterdam aansluit bij de gewenste informatie. 
Onderzoek dient dit te bevestigen. 

2. Onderzoek de mogelijkheid tot het doorgeven van grove aggregaat orderinformatie uit de 
calculatiefase van GTI aan Draka Emmen 

Tijdens het afstudeeronderzoek is gebleken dat GTI om bedrijfsredenen geen vroegtijdige 
orderinformatie uit de calculatiefase, fase 3, (doorgeefmogelijkheid I) kan en wil doorgeven, paragraaf 
4.1. Wellicht dat het mogelijk is voor de bedrijven in ketenverband de barrières hiervan te slechten. Dit 
vergt goede afspraken. 

3. Bestel via de Technische Unie 
Uit het onderzoek naar de logistieke grondvormen is gebleken dat het voor de keten voordeliger is te 
bestellen via de Technische Unie. Dit geldt voor de keten en zeker ook voor GTI. Oorzaak hiervan is de 
bundelfactor, waardoor meer orderregels per order gegenereerd worden. 

Bedrijfspecifiek 
4. Zet een kennissysteem op van afgeronde projecten 
GTI werkt op projectbasis. Projecten worden door de WVB grofweg verwerkt, gepland, aangestuurd en 
uitgevoerd. Daarbij gebruikt de WVB verworven kennis ( ervaring). Deze kennis wordt niet gedeeld 
tussen de verschillende werkvoorbereiders. Deze werkwijze houdt in dat een werkvoorbereider enkel 
kennis verkrijgt door zijn eigen historie/ervaring, maar niet kan profiteren van ervaring en kennis van 
andere werkvoorbereiders. Dit leidt tot onnodige problemen en verlies. 

5. Optimaliseer het proces van inkoop 
De huidige werkwijze van bestelling en verwerking van facturen is zeer complex. Het proces bevat vele 
(onnodige) stappen. Redenen daarvoor zijn: 
- Twee inkoopsystemen, Tibias en handgeschreven bonnen 
- Het groot aantal inkopers binnen een vestiging. 
Tijdens het afstudeeronderzoek is hieraan geen verdere aandacht geschonken. 

6. Archiveer alle projecten op dezelfde eenduidige wijze 
Tijdens de afstudeeropdracht zijn afgeronde projecten onderzocht. Dit is gedaan door middel van het 
doorzoeken van projectmappen. In deze projectmappen bevindt zich de complete historie van een 
project. Voor het opslaan van alle informatie in een projectmap is er door GTI een bepaalde structuur be
paald. Deze wordt echter niet altijd(± 50%) nageleefd, met als gevolg dat een dergelijke projectmap een 
grote onoverzichtelijk geheel wordt. Dit heeft tot gevolg dat het later opzoeken van gegevens uit deze 
projectmappen zeer bemoeilijkt wordt. 

1. Werk de mogelijkheid van registratiesysteem en grijpvoorraad van haspels op de bouwplaats verder 
uit. 
Binnen GTI-Oisterwijk is tijdens de afstudeerperiode door GTI-Oisterwijk een proef uitgevoerd met een 
registratiesysteem voor haspels op de bouwplaats. Er werd onder andere geregistreerd welke haspels 
gebruikt werden en welke leeg waren. Zodoende kreeg de chef monteur inzicht in de nog aanwezige 
voorraad kabel. Daarnaast werd per verdieping een soort grijpvoorraadje haspels aangehouden, zodat de 
monteurs snel de juiste haspel in bezit hadden. Deze proef bleek voor de betrokkenen een succes te zijn. 
Dit is in de afstudeerperiode niet getoetst. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Organogram Oraka Holding N.V. 

Draka Duitsland 

Plasma Optica! Fiber BV 

Administratie 

Personeelszaken 

W crkmaatschappij l 

Verkoop 
Buitendienst 
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Draka Holding NV 

Draka Nederland BV 

Fabriek 
AMSTERDAM 

Verk. Int. Proj. 
en Oatakabel 

Oraka 

\11/hite Holding BV 

Werkmaatschappij 3 

Fabriek 
EMMEN 1 

Fabriek 
EMMEN 2 

43 



Bijlagen 

Bijlage 2. Organogram Otra N.V. 

1 Otra Nederland l 
1 Strategische marketing ; [ Ondersteunende diensten l 

1 l 
Verkoop Inkoop Logistiek 
•Schotman Elektro •Schotmen Elektro •Schotman Elektro 
•Snikkers •Snikkers •Snikkers 
•Technische Unie •Technische Unie •Technische Unie 
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Bijlagen 

Bijlage 3. Organogram GTI Holding N.V. 
pelldawm: aprtl 1996 

l 
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Bijlagen 

Bijlage 4. Organogram GTI-Oisterwijk B.V. 

1 
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~ H 
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-
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Bijlagen 

Bijlage 5. Plan van aanpak afstudeeropdracht 

Plan van aanpak 
Van 17 maart t/m 27 juni (weeknummer 12 t/m weeknummer 26) 

Fase 1: Inventarisatie orderinformatie 
17 maart t/m 4 april (weeknummer 12 t/m 14) 

Beslismoment A 
17 maart t/m 21 maart (weeknummer 12) 

Bespreking tussen Hans, Irene en Rob over representativiteit van de vraag van de landelijke grote 
installateurs (LGI) voor de totale vraag van Draka. Dit zal besproken worden met de begeleiders van 
Draka, Technische Unie en GTI. 

Output: 
• Overzicht van orderinformatie bij GTI 

• Welke informatie 
- lengte/type 

• Moment van beschikbaarheid 
• Betrouwbaarheid/zekerheid 

Activiteiten Rob: 
• Overleg binnen GTI over beschikbare informatiebronnen 
• Het nemen van een representatieve beeldvorming uit geselecteerde projecten 
• Aansturen van Hans en Irene 
• Input van Hans en Irene verwerken (zie hieronder) 
• Projecten onderzoeken op benodigde orderinformatie 
• Verzamelen en registreren van orderinformatie 

Input Hans en Irene: 
• Benodigde orderinformatie voor Draka, resp. de Technische Unie vanuit GTI. 
• Voorlopig onderzoek naar bruikbaarheid van orderinformatie vanuit GTI. 
• Commentaar op gegenereerde orderinformatie. 

Informatiebronnen: 
• GTI 

- Project-archieven 
- GTI-2000 
- Begeleiders 
- Administrateur 
- Archivaris 

• SLIM-project analysefase 
• Draka 

- Begeleiders 
- Hans 

~ gti 
installatietechniek 47 



Bijlagen 

• Technische Unie 
- Begeleiders 
- Irene 

Overlegmoment B 
25 maart, tussentijdse voordracht. 

Tijdens de tussentijdse voordracht worden: 
1. Gegevens over de representativiteit van de vraag van de landelijke grote installateurs voor 

Draka gepresenteerd. 
2. Voorlopige gegevens omtrent beschikbare orderinformatie bekend gemaakt. 

Voordat deze besprekingen plaats vinden, hebben de studenten overleg met hun bedrijfsbegeleiders 
over de wensen van het bedrijf, c.q. de uitkomsten van de gegenereerde orderinformatie. Iedere 
student is verantwoordelijk voor het overleg en communicatie hierover binnen het eigen bedrijf. 

Fase 2: Construeren model orderinformatie 
7 april t/m 16 mei (weeknummer 15 t/m 20) 

Output: 
• Model voor doorgeven in de keten van orderinformatie 
• Voorstel tot haalbaarheid en mogelijkheid tot invoering van dit model 

Activiteiten Rob: 
• Construeren model orderinformatie 
• Overleggen binnen GTI over toepasbaarheid model 
• Overleg met Draka en de Technische Unie over toepasbaarheid model 
• Aansturen van Hans en Irene 
• Input van Hans en Irene verwerken in model 

Input Hans en Irene: 
• Onderzoek naar bruikbaarheid van orderinformatie vanuit GTI. 
• Commentaar op gegenereerde orderinformatie vanuit Draka en de Technische Unie. 
• Onderzoek naar toepasbaarheid model. 
• Onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheid tot invoering. 

Informatiebronnen: 
• Literatuur 

- Risico-analyse 
- Model-vormen 

• GTI 
- Begeleiders 
- Werkvoorbereiders 
- Calculators 
- Hoofd inkoop 

• Draka 
- Begeleiders 
-Hans 

~ gti 
installatietechniek 48 



Bijlagen ~de~ll'lli ........ ........-C 

• Technische Unie 
- Begeleiders 
- Irene 

Beslismoment C 
12 t/m 16 mei (weeknummer 20) 

Neem Go/No Go beslissing over voorbereiding implementatie van model. Dit zal in overleg met alle 
betrokken partijen gebeuren. 

Fase 3: Opzetten implementatietraject 
19 mei t/m 20 juni (weeknummer 21 t/m 25) 

Output: 
• Voorbereiding implementatie 
• Plan van aanpak voor invoering model 
• Betrokkenheid bij personen binnen Draka, Technische Unie en GTI 

Activiteiten Rob: 
• Opstellen kader voor invoering 
• Opstellen plan van aanpak voor invoering 
• Overdragen onderzoek 
• Creëren van commitment bij betrokkenen 
• Onderzoeken van de organisatorische aspecten binnen GTI 
• Aansturen van Hans en Irene 
• Input van Hans en Irene verwerken (zie hieronder) 

Activiteiten Hans en Irene: 
• Onderzoeken van de organisatorische aspecten binnen Draka, resp. Technische Unie 
• Opstellen plan van aanpak voor invoering binnen Draka, resp. Technische Unie 
• Commentaar doorspelen vanuit Draka en Technische Unie op kader en plan van aanpak 
• Overdragen onderzoek 
• Creëren van commitment bij betrokkenen 

Informatiebronnen: 
•GTI 

- Begeleiders 
- Werkvoorbereiders 
- Calculators 
- Hoofd inkoop 
- Management 

• Draka 
- Begeleiders 
- Hans 
- Management 
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• Technische Unie 
- Begeleiders 
- Irene 
- Management 

Fase 4 Afsluiting 
23 juni t/m 27 juni (weeknummer 26) 

Activiteiten Rob: 
• Evaluatie SLIM-project 
• Bundelen van gegevens uit fase 3 en afronding 
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Bijlage 6. Intern informatieschema (Figuur B 1) r·----------------------------------------. 
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Legenda figuur B 1 

1. De opdrachtgever communiceert met GTI-Oisterwijk over in de eerste plaats de aanvraag, ten 
tweede de specificaties en ten derde de offerte. 

2. Informatieoverdracht van calculatie naar opdrachtgever in samenwerking met directie & 
bedrijfsleiding. Deze stromen (1 & 2) hebben voornamelijk betrekking op de tot stand koming van 
de samenwerking tussen GTI-Oisterwijk en opdrachtgever. 

3. Deze stroom is de aansturing voor het werkvoorbereidingsproces. De volgende informatie is 
hierin opgenomen: 

- ontwerp-criteria en bestek zoals in het contract overeengekomen 
- materiaalspecificatie voor netto begroting (via TIBIAS) 
- voorschriften en normen 
- tekeningen 

4. Deze informatiestroom is zelden van toepassing, enkel wanneer er iets onduidelijk is of er grote 
veranderingen nodig zijn. 

5. Zie extern informatieschema, figuur B2, bijlage 7. 
6. Zie extern informatieschema, figuur B2, bijlage 7. 
7. De WVB stuurt engineering aan met behulp van de verkregen locatietekeningen, bestek en de 

ontwerp-criteria. engineering ontwerpt grote en ingewikkelde installaties. De kleine installaties 
ontwerpt de WVB zelf. Resultaat is het "basisontwerp". 

8. Engineering ontwerpt de technische installaties in de tekeningen en koppelt deze terug naar de 
WVB. Deze WVB laat dit basisontwerp goedkeuren door de opdrachtgever. 

9. WVB stuurt de tekenaars aan. Dit vindt met behulp van het basisontwerp en het bestek plaats. De 
tekenaars maken het zogenaamde "detailontwerp" en overleggen hierbij voortdurend met de 
WVB. 

10. Het detailontwerp wordt door de tekenaars aan de WVB gegeven, die deze daarna controleert en 
voor goedkeuring stuurt naar de opdrachtgever. 

11. Externe partijen (leveranciers, opdrachtgever) communiceren regelmatig met de site met 
betrekking onder andere voortgang en produktinformatie. Daarnaast zenden de leveranciers met 
de bestelling een pakbon naar de site mee. Onder de site wordt hier verstaan: chef monteur, 
monteurs, magazijn meester. 

12. De site heeft vele contacten met partijen buiten dit schema. Dit heeft voornamelijk betrekking op 
informatie-overdracht met de eigenaar van de site en het direct plaatsen van bestellingen bij 
leveranciers. De site koppelt terug naar de leverancier wanneer een bestelling niet klopt. 

13. De site informeert WVB over de benodigde materialen (als deze nog niet besteld zijn), zodat de 
WVB deze kan bestellen. Ook worden eventuele. niet kloppende leveringen aan WVB 
doorgegeven. Daarnaast wordt een 14-daagse materiaallijst opgesteld, die de stand van zaken op 
de site aangeeft. 

14. De WVB geven de site het detailontwerp, zodat de monteurs precies weten welke activiteiten ze 
dienen uit te voeren. WVB stuurt na het plegen van een bestelling een kopie van de bestelling 
(gele bon) naar de site, zodat deze weet welke materialen zijn besteld en wanneer men op de site 
kan verwachten. Deze bon wordt vergeleken met de pakbon die bij levering is bijgesloten. 

15. De projectleider houdt de WVB constant op de hoogte van de activiteiten en de stand van zaken 
op de site. De projectleider is in principe de spil in een project, het intermediair tussen "buiten" 
(de site) en "binnen" (WVB). 

16. De WVB communiceert voortdurend met de projectleider over voortgang van het project, 
bijzonderheden en eventuele calamiteiten. 
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17. De WVB staat in voortdurend contact met de afdeling inkoop. Het belangrijkste aspect hierbij is 
de bestelling. De WVB kan de bestelling rechtstreeks plegen, dan wordt dit aan afdeling Inkoop 
gemeld. De WVB kan ook besluiten dat de afdeling inkoop de bestelling dient te doen, dan geeft 
de WVB een bon met de te bestellen materialen aan inkoop. Er zijn binnen GTI-Oisterwijk twee 
bestelsystemen operationeel, bestellen via TIBIAS (TIBIAS-bon) en bestellen via het 
handgeschreven "bonnensysteem" (roze bon). 

18. De inkoopafdeling geeft informatie aan de WVB omtrent de bestelling van de order door middel 
van een groene en gele bon ( orderterugkoppeling). Inkoop geeft WVB na levering een kopie van 
de factuur, inclusief de roze bon. Met deze informatie kan de WVB de projectfile bijhouden. 

19. Afdeling inkoop bestelt bij de leveranciers. Daarnaast onderhandelt Inkoop met de leveranciers 
over prijzen (projectkortingen). 

20. De leveranciers geven orderterugkoppeling aan afdeling inkoop, sturen facturen naar GTI
Oisterwijk, die behandeld worden door inkoop. Bovendien communiceren ze veelvuldig met 
inkoop met betrekking tot prijzen. 

21. De site staat constant in contact met de projectleider. De voortgang, bijzonderheden en eventuele 
calamiteiten worden doorgegeven. 

22. De projectleider houdt contact met de opdrachtgever. Eventuele wijzigingen worden via deze 
persoon doorgegeven naar WVB en de site. Daarnaast coördineert de projectleider de activiteiten 
op de site. 

23. De projectleider, hoofd inkoop en de WVB vormen samen het projectteam. Dit projectteam 
overlegt voortdurend over de voortgang van het project en alles wat daarbij komt kijken. Deze 
informatiestroom is een weergave van veelal mondeling overleg. 

24. Zie 23. 
25. Deze informatiestroom is weinig van toepassing, enkel wanneer er iets onduidelijk is of wanneer 

er zich wijzigingen voordoen. 
26. Inkoop geeft de goedgekeurde facturen door aan administratie die de betaling verzorgt. Dit vindt 

plaats met behulp van een kopie van de bestelbon (witte bon). 
27. Administratie betaalt de facturen van de leveranciers, diensten van derden etc. Dit wordt met het 

administratiesysteem TIAS uitgevoerd. 
28. Terugkoppeling van betaling en het doorgeven van evtentuele wijzigingen bij leveranciers. 
29. De projectleider is de contactpersoon van GTI-Oisterwijk met de opdrachtgever gedurende de 

loop van het project. De opdrachtgever geeft evtentuele veranderende wensen door aan deze 
projectleider. 

30. De projectleider overlegt en koppelt terug naar de opdrachtgever over de stand van zaken van het 
project. 

31. De site kan in de persoon van chef monteur direct bestelling plegen bij een leverancier. Dit 
wordt door hem via een bon doorgegeven aan de inkoopafdeling, zodat die op de hoogte blijft van 
alle gepleegde bestellingen. 

32. Inkoop communiceert met de site met betrekking tot in te kopen, bestelde of geleverde 
materialen. 
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Bijlage 7. Extern informatieschema (Figuur B2) 

,.------------------------------------------------------------------------------------- ........................................... , 
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Legenda figuur B2 

32. Het nutsbedrijf/energiebedrijf keurt de installatietekeningen van GTI-Oisterwijk en geeft 
goedkeuring tot het uitvoeren van de activiteiten. Eventueel moeten er wijzigingen worden 
aangebracht. Afhankelijk van de locatie van het project heeft GTI-Oisterwijk te maken met een 
ander nutsbedrijf. 

33. Het opsturen van het "detail-ontwerp" door de WVB om de goedkeuring van het energie bedrijf 
te ontvangen. 

34. De WVB communiceert met de opdrachtgever. Dit heeft voornamelijk betrekking op het 
verkrijgen van goedkeuring van ontwerpen. Daarnaast is er via de projectleider informatie
overdracht met betrekking tot veranderende klantwensen en bespreking van de voortgang. 

35. De opdrachtgever geeft zijn goed- of afkeuring aan de ontwerpen. 
36. Leveranciers van materialen geven de WVB informatie omtrent: 

• op voorraad aanwezig zijn 
• levertijden 
• prijzen 
• produktinformatie 
• catalogi 
• nieuwe produkten 

37. De WVB vragen informatie (zie bovenstaande stroom 36) aan de leveranciers en kunnen direct 
bestellingen doorgeven bij die leveranciers. 

38. GTI-Oisterwijk besteedt activiteiten uit. Dit doen zij bij derden. Deze partijen worden door de 
WVB van de benodigde informatie voorzien. 

39. Het leveren van diensten door derden wordt aan de WVB teruggekoppeld. 
40. De WVB kan werken via het TIBIAS-systeem. Dit systeem wordt beheerd door GTI-Holding. 

Via dit systeem geeft GTI-Holding informatie aan de WVB over materialen, leveranciers, prijzen 
en alles wat daarmee samenhangt. 

41. Wanneer de WVB werkt middels het TIBIAS-systeem worden alle bestellingen die de WVB via 
dit systeem pleegt, geregistreerd. Dit heeft als gevolg dat GTI-Holding informatie verkrijgt over 
wanneer, wat, waar besteld is. Deze informatie kan voor vele doeleinden gebruikt worden 
(aansturing, controle, raamafspraken met leveranciers etc.). 
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Bijlage 8. Formulier projectonderzoek 

Projectgegevens 

Projectnaam * 
Projectnummer * 
Datum uitschrijving opdracht * 
Inschrijvingsdatum GTI * 
Datum opdracht aangenomen * 
Begindatum werkzaamheden * 
Opleveringsdatum * 

Kostengegevens 
Begroting totaal (calculatie) * 
Begroting materiaal (calculatie) * 
Werkelijkheid totaal * 
Werkelijkheid materiaal * 
Meer/minder werk materiaal * 

Kabelgegevens 
Begroting kabel (calculatie) * 
Werkelijkheid kabel 
Meer/minder werk kabel, 

Bestellingen 
Datum Merk/leverancier Type Meters Kosten 

Het lag allereerst in de bedoeling al deze gegevens per project te verzamelen. Dit bleek niet haalbaar 
wegens een te grote complexiteit in de projectdossiers. Vervolgens zijn de gegevens met een asterisk 
(*) verzameld. 
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Bijlage 9. Resultaten beeldvorming 

Projectnaam Projectnr. Uitschrijving Inschrijving Aangenomen Begin Uitv. Oplevering Drlptijd Project Drlptijd Uitv. Info bekend 1 Info bekend 2 
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Projectnaarn 

~ gti 
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Projectnr. Begroting 
totaal 

Begroting 
materialen 

Werkelijk 
totaal 

Werkelijk 
materialen 

Meerwerk 
materialen 

Begroting 
kabel 

Meerwerk 
materialen 
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Bijlage 10. Verzendmodel orderinformatie 

Projectgegevens 
Projectnaam 

GTI Vestiging 
Projectnummer GTI 

Afleverplaats 

Afleveradres 

Datum start uitvoering 

Gepl. datum oplevering 

Projectteamgegevens 
Projectleider 

Werkvoorbereider 

Projectindeling 
Deelproject 1 Deelproject 2 Deelproject 3 Deelproject 4 Deelproject 5 

Naam 

Verwachte begindatum 
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Kabelvraag YMvK mb (VULT) 

Projectnaam 

1-adrig 
lxlOmm 

1 X 16 mm 

1 x25 mm 

1 X 35 mm 

1 X 50 mm 

1 X 70 mm 

1 X 95 mm 

1 X 120 mm 

1 X 150mm 

1 X 185 mm 

1 x240 mm 

1 X 300 mm 

2-adrig 
2 X 1,5 mm 
2 X 2,5 mm 

2x4mm 

2x6mm 

2 X 10 mm 

3-adrig 
3 X 1,5 mm 

3 x2,5 mm 

3x4mm 

3x6mm 

3 X 10 mm 

3 X 16 mm 

3 X 25 mm 

3 X 35 mm 
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VO-YMvKas mb (Vulto) 

2-adrig meters 

2 X 1,5 mm 

2 x2,5 mm 

2x4mm 

2x6mm 

VG-YMvKas mb (Vulta) 

2-adrig meters 

2 X 10 mm 

2 X 16 mm 

meters 
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3-adrig 

3 X 1,5 mm 

3 X 2,5 mm 

3x4mm 

3x6mm 

3-adrig 

3 X 10 mm 

3 X 16 mm 

3 x25 mm 

3 X 35 mm 

meters 4-adrig meters 

4xl ,5mm 

4x2,5mm 

4x4mm 

4x6mm 

meters 
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Projectbehoefte kabel (DRAKA) 

Projectgegevens adres te verzenden: 
Projectnaam Draka Amsterdam 

Afleverplaats fax: 012 -3456789 

Afleveradres 

Datum start uitvoering 

Algemene gegevens 
Blad ingevuld door: 

GTI Vestiging 

Datum verzending 

Behoefte kabel (geheel project) 

YMvK mb (Vult) 

1-adrig meters 2-adrig meters 3-adrig 
lxlümm 2xl ,5mm 3 X 1,5 mm 

1 X 16 mm 2x2,5 mm 3 X 2,5 mm 

1 X 25 mm 2x4mm 3x4mm 

1 X 35 mm 2x6mm 3x6mm 

1 X 50 mm 2 X 10 mm 3 X 10 mm 

1 X 70 mm 3 X 16 mm 

1 X 95 mm 3 x25 mm 

1 X 120mm 3 X 35 mm 

1 X 150mm 3 X 50 mm 
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Bijlage 11. Nut van eerdere vraaginformatie voor Technische Unie 
Opgesteld door Rob van der Wielen i.s.m. Irene Hendriks 

Huidige situatie 
Vraag van installateurs die langer dan de orderstrategie van de Technische Unie (OSTRA T) 
[Hendrickx, 1997] plus levertijd (± 1 maand) doorgegeven wordt aan de Technische Unie kan worden 
gebruikt voor Lange Termijn Reserveringen. Dit heeft voor de Technische Unie alleen nut voor de 
grote orders, omdat deze grote orders voor een grotere spreiding in de vraag zorgen, waardoor een 
hogere veiligheidsvoorraad nodig is. Wanneer voor de Technische Unie deze grote vraag eerder dan 
de bovenstaande tijd bekend zou zijn, kan de Technische Unie deze producten op voorraad leggen, 
om zodoende een betere service-graad te realiseren. 
Vanuit GTI-Oisterwijk worden vooral de kleinere orders bij de Technische Unie geplaatst 
(gemiddelde vraag per week Vult 3x2,5: 560 meter, gem. lengte per order: 294 meter). Dit is 
bovendien de ad-hoc vraag en niet de planbare vraag van de projecten. 

Conclusie 1 
In de huidige situatie zal het doorgeven van eerdere vraaginformatie vanuit GTI-Oisterwijk naar de 
Technische Unie niet tot verbeteringen in de keten leiden. De behoefte waaraan de Technische Unie 
voor GTI voldoet is de korte-termijn vraag met een kleine ordergrootte. Ten eerste is dit niet de 
informatie die eerder door GTI gegenereerd kan worden, en ten tweede is dit niet de vraag die de 
Technische Unie kan gebruiken voor de Lange Termijn Reserveringen. 

Toekomstig scenario 
Middels het model van Irene zal onderzocht worden welke grondvorm optimaal is voor deze keten. 
Het zal dan wellicht blijken dat een andere grondvorm dan de huidige optimaal is. Wat betekent dit 
voor de vraaginformatie voor de Technische Unie? Er zijn vier mogelijke scenario's: 
1. De grondvorm blijft onveranderd 
2. De voorraad kabel wordt bij de Technische Unie geplaatst (verkoopkantoor of centraal magazijn). 
3. De voorraad kabel wordt bij Draka geplaatst. 
4. Er wordt in de keten geen voorraad gehouden. 

Scenario 1 
Er blijven twee voorraadpunten in de keten en conclusie 1 blijft gelden. 

Scenario 2 
Wanneer vanuit GTI materiaalinformatie naar de Technische Unie verzonden wordt kan de 
Technische Unie hiermee hun voorraden aansturen. Daar Draka geen voorraad heeft, zou dit 
betekenen dat de Technische Unie m.b.v. de eerdere vraaginformatie vanuit GTI de produktie van 
Draka zou moeten gaan aansturen aan de hand van hun voorraadnivo. Deze manier van werken is in 
de keten niet wenselijk, onder meer omdat niet enkel de Technische Unie Draka-produkten afneemt. 

Scenario 3 
Bij dit scenario is het mogelijk voor GTI eerdere vraaginformatie naar de Technische Unie te sturen. 
Daar de voorraad en de produktie niet in handen van de Technische Unie ligt kunnen zij met deze 
vraaginformatie niets doen. De rol van de Technische Unie in dit scenario is die van distributeur. 
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Scenario 4 
Wanneer er geen voorraad in de keten wordt aangehouden, betekent dit dat alles op order dient te 
worden geproduceerd. Eerdere vraaginformatie vanuit GTI wordt in dit geval gebruikt om het 
productieproces van Draka aan te sturen. De Technische Unie speelt hierin geen voorraad-houdende 
rol (zie scenario 2). 

Conclusie 2 
Onderzoek naar optimalisering van de logistieke grondvorm in de keten (Irene) kan leiden tot vier 
mogelijke toekomstige situaties: 
1. De huidige situatie blijft onveranderd 
2. De voorraad in de keten wordt bij Draka geplaatst 
3. De voorraad in de keten wordt bij de Technische Unie geplaatst 
4. Er wordt geen voorraad in de keten aangehouden 
Bij elk scenario zal het doorgeven van eerdere vraaginformatie vanuit GTI-Oisterwijk naar de 
Technische Unie niet tot verbeteringen in de keten leiden. 
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