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Abstract 

This report describes the results of a graduation research project in which a possible migration from LRP 

(Line Requirements Planning) to MRP based material co-ordination in DAF's manufacturing plants is being 

studied. The study starts with an evaluation of benefits gained by the current use of LRP material co

ordination. Furthermore a simulation model is build and studied to compare the performance of MRP and 

LRP in a DAF-like production environment. Finally an implementation advice is given for the 

implementation ofBaaN-MRP at DAF's manufacturing plants, which must ensure the preservation of LRP 

benefits. 



Management Summary 

1. Background 

In August 1996 a graduation research project started at DAF Trucks concerning the use of the material co-ordination 

concept LRP (Line Requirements Planning) and the value ofthis concept to DAF Trucks. LRP was implemented -

after comparison with the MRP concept - at DAF in the early nineties to support the material co-ordination of the so 

called OYL-parts in DAF's manufactering plants. Reason for the start of this research project was DAF's management 

decision to integrally implement the ERP (Enterprise Resources Planning) package BaaN/friton. This package 

however, uses the MRP concept in its goods flow control modules. If the BaaN package will be implemented, 

possible gains of the LRP implementation could be lost or other new side effects will arise. This material co-ordination 

issue forms the subject of this research project. 

2. Problem definition 

Based on interviews with managers and employees involved, the following problem definition has been defined: 

1. Which results have been accomplished by the implementation of the LRP concept in relation to the expected 

results? 

2. Which consequences regarding the goods flow control performance should be e;,,.-pected if LRP would indeed be 

replaced by MRP? 

3. What is the best way to implement the BaaN package regarding the items currently co-ordinated by the LRP 

concept? 

3. Evaluation LRP 

In order to answer the first part of the problem definition the original goal and expected results of the LRP 

implementation were regained. 

The goal of the implementation was to automate the material requirement's calculation of the OYL-items. This should 

lead to a diminishment of the amount of required material planning capacity. By choosing the LRP concept instead of 

the MRP concept the following e;,,.1ra results were e;,,.l)ected: 

• decrease of stock levels by means of the LRP characteristics 'integral stock' en 'integral safety stock'; 

• lesser planning fluctuations; 

• combinability ofLRP with other material co-ordination concepts at higher BOM-levels. 

The evaluation of the above mentioned goals en results has been conducted by analysing the material co-ordination of 

DAF's manufacturing plants and by designing a dynamic LRP/ MRP material co-ordination simulation. 

Results of material co-ordination analysis manufacturing plants 

Analysis showed that within the three manufacturing plants (PK.F, MK.F en AF) respectively 63%, 57% and 56% of 

the orders for OYL-items were generated by using LRP. The planners described LRP as easy and user friendly, 

therefore resulting in a relatively low control burden. The fact that about 40% of the OYL-orders were not generated 

using LRP finds its reason in: 

1. Functional aspects (about 60%) : the LRP algorithm causes a loss of co-ordination between two consecutive 

product levels. Especially in a situation where rigid cycle plannings are used this leads to a shortage of components. 

In these situations planners have chosen to develop local MRP-like co-ordination systems. 

2. User aspects (about 40%) : these aspects deal witl1 personal preferences of material planners. For these cases it 

must be concluded that LRP has been implemented in a very voluntarily way. At places where LRP is suited but not 

actually used, insufficient implementation force has been exerted during implementation to change the way planners 

worked. 
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Furthermore, the analysis showed that the e:Kpected decrease of stock levels by using integral safety stocks has not 

been reached. Firstly, because within the PKF in most cases safety stock is used at OYL-level only, hereby reducing 

the integral safety stock to a local safety stock. Secondly, because MKF's and AF's material planners use safety stock 

in time in stead of safety stock in numbers. LRP' s integral safety stock only functions with safety stock in numbers. 

More over DAF's average safety stock level, including non-LRP co-ordinated chains, is already very low, which 

makes further reductions hardly possible. 

Concerning LRP's combinability the analysis showed that within the PKF in 95% of the cases LRP was used to co

ordinate a OYL-item which was co-ordinated differently at the higher YL-level. Within the MKF this percentage 

nearly reached 70%. These figures show that LRP is indeed combinable with other material co-ordination concepts. 

Results of LRP/MRP simulation 

To investigate the existence of any differences between LRP and MRP with respect to planning fluctuations (or 

planning nervousness) and stock levels, a dynamic simulation model was designed and coded which simulates both 

material co-ordination concepts in a to DAF Trucks realistic production environment. 

Simulation results showed that MRP generates, depending on order quantity ratios (between OYL- and YL-level) and 

demand variability, up to 5 times more fluctuations. These fluctuations being e>..-pressed in the number of reschedules 

within DAF's time fence. 

Regarding stock levels the simulation showed MRP stock levels to be 1 % to 8% higher, once again depending on 

order quantity ratios and demand variability. However, it should be noted that this simulation model does not take into 

account the role of a planner. Higher stock levels could be prevented by a planner. though resulting in a heavier co

ordination task for the planner. 

The conclusion is drawn that the choice to implement LRP instead of MRP has been based on solid arguments, which 

have proven their value clearly. However, the implementation results could haven been higher if the implementation 

had been better organised. 

Having been faced with a decreasing number ofBOM-levels, diminishing safety stock levels and stream upward shifts 

of the CODP during the last five years, LRP' s and MRP's planning performances have partially converged. 

4. Consequences of MRP implementation 

When implementing MRP within DAF's manufacturing plants, the following aspects should be taken into account: 

• MRP does not support the planning of OYL-items which are at a higher BOM-level co-ordinated with a different 
concept. This however, is an important part ofLRP's use at this moment. When local material co-ordination 

systems remain existing despite the presumption that all co-ordination will take place in BaaN, a solution for this 

problem must be found. 

• The number of planning fluctuations will substantially increase. This will result in an increase in exception 

messages which in their tum will cause about 80 hours of e>..'tra work for the 10 planners involved each week. 

• When the MRP generated order suggestions will not be verified by planners, these order suggestions lead to 

higher stock levels. Estimated costs of this increase are about Hfl. 48.000,- a year. 

5. Implementation advice BaaN 

Evaluation ofBaaN IVa MRP functionality revealed no immediate possibilities to prevent the above mentioned 

effects. Therefore, based on effectivity and simplicity the following implementation advice is given: introduce the MRP 

functionality to explode the net requirements as gross requirements to the lower product levels instead of exploding 

planned orders. In DAF's many flexible production environments with demand uncertainty this will lead to less 

planning fluctuations and a more stable goods flow in the production & supply chain. Furthermore, increasing stock 

levels caused by order quantity effects will be prevented. 



Samenvatting 

1. Achtergrond 

Binnen DAF Trucks is medio augustus 1996 een afstudeeronderzoek gestart naar bet gebruik van bet materiaal

coordinatie concept LRP (Line Requirements Planning) en de waarde van dit systeem voor DAF Trucks. LRP is begin 

jaren '90, na vergelijking met het MRP-concept, ingevoerd voor de besturing van de OYL-delen in de maakfabrieken 

van DAF. De reden van de start van dit afstudeeronderzoek ligt in het feit dat besloten is tot de integrale invoering van 

het softwarepakket Baan/friton. Dit pakket maakt echter binnen baar goederenstroombeheersings-modules gebruik 

van bet MRP-concept. Wanneer bet pakket Baan nu wordt ingevoerd worden wellicht de door LRP in bet verleden 

behaalde voordelen weer te niet gedaan of ontstaan andere negatieve effecten. Dit materiaalcoordinatie issue vormt 

dan ook het probleemgebied van bet afstudeeronderzoek. 

2. Probleemstelling 

Op basis van gesprekken met betrokken managers en medewerkers is ten aanzien van het bovengenoemde 

probleemgebied de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

I. Welke resultaten zijn behaald met de implementatie van het LRP-concept in relatie tot de verwacbte resultaten? 

2. Welke gevolgen beeft de eventuele vervanging van LRP door MRP voor de goederenstroombesturingsprestaties 

van DAF Trucks? 

3. Op welke wijze kan het softwarepakket Baan ten aanzien van de nu met LRP bestuurde materiaalcoordinatie in de 

maakfabrieken het beste ingevoerd worden? 

3. Evaluatie LRP 

Voor het beantwoorden van het eerste dee! van de probleemstelling zijn in eerste instantie de oorspronkelijke 

doelstellingen en verwacbte resultaten van de LRP implementatie achterbaald. 

De doelstelling van de implementatie bestond uit het automatiseren van de berekening van de materiaalbehoefte voor 

OYL-delen. Hiermee diende de benodigde materiaalplannerscapaciteit te dalen. Door te kiezen voor het materiaal

coordinatie concept LRP in plaats van bet MRP-concept werden de volgende extra resultaten verwacht: 

- voorraaddaling door bet gebruik van ketenveiligheden en ketenvoorraden; 

- minder planningsfluktuaties dan MRP; 
- combineerbaarheid van LRP met andere besturingen (in tegenstelling tot MRP). 

De evaluatie van LRP ten aanzien van bovengenoemde doelstelling en resultaten heeft plaats gevonden met behulp van 

een materiaalcoordinatie analyse van de maakfabrieken en de bouw van een dynamiscb simulatiemodel. 

Resultaten materiaalcoordinatie analyse maakfabrieken 

Uit de analyse binnen de PKF, lv1KF en AF bleek dat binnen deze drie maakfabrieken respectievelijk 63%, 57% en 

56% van de orders op OYL-niveau met behulp van LRP gegenereerd worden. LRP werd door de materiaalplanners 
gekarakteriseerd als eenvoudig en gebruikersvriendelijk en levert een ]age besturingslast op. 

Dat binnen de maakfabrieken zo'n 40% van de orders anderszins tot stand komt kent twee oorzaken: 

1. Functionele aspecten (ongeveer 60%) : het algoritme van LRP zorgt voor een verlies aan coordinatie tussen 
stuklijstniveau's. Met name bij starre cyclusplanningen leidt dit tot een tekort aan ruw materiaal, waardoor op deze 

plaatsen dan ook gekozen is voor MRP-acbtige lokale besturingen. 

2. Gebruikers aspecten (ongeveer 40%) : deze aspecten hebben te maken met persoonlijke overwegingen van de 

materiaalplanner, welke los staan van de feitelijke werking van LRP. Voor dit aspect kan de conclusie getrokken 

worden dat de feitelijke implementatie van LRP begin jaren '90 zeer vrijblijvend beeft plaatsgevonden en dat op 

plaatsen waar LRP gescbikt was als besturing er onvoldoende 'implementatiekracht ' is uitgeoefend om de 

gebruikers over te laten stappen. 
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De verwachte voorraaddaling door het gebruik van ketenveiligheden blijkt niet behaald te zijn. Dit enerzijds doordat 

binnen de PKF in de meeste gevallen alleen veiligheid wordt aangehouden op OYL-niveau en anderzijds door het feit 

dat de materiaalplanners binnen de MKF en AF bijna uitsluitend gebruik maken van veiligheidstijden. De 

ketenveiligheid in LRP wordt echter berekend met de veiligheidsaantallen. Overigens is de gehele aangehouden 

veiligheidsvoorraad binnen DAF, dus ook binnen niet-LRP bestuurde ketens, reeds zeer laag waardoor verdere 

reducties nauwelijks meer mogelijk zijn. 

Met betrekking tot de combineerbaarheid van LRP blijkt binnen de PKF in 95% van de gevallen LRP gebruikt te 

worden voor de besturing van een OYL-deel waarvan het hogere stuklijstniveau buiten het mainframe bestuurd wordt. 

Binnen de MKF bedraagt dit percentage 67%. Hieruit blijkt dat LRP inderdaad combineerbaar is met andere 

besturingen. 

Resultaten LRP/MRP simulatie 

Voor het onderzoeken van het bestaan van verschillen in het aantal planningsfluktuaties en de hoogte van de 

ketenvoorraad tussen LRP en MRP is een dynarnisch simulatiemodel ontwikkeld dat de materiaalcoordinatie met 

behulp van LRP en MRP simuleert binnen een voor DAF realistische produktie-omgeving. 

Uit deze simulatie bleek dat MRP afuankelijk van seriegrootte-afstemmingen en variabiliteit van de behoefte tot bijna 

5 keer meer planningsfluktuaties genereert. 

Voor wat betreft de ketenvoorraad bleek deze binnen MRP, ook weer afuankelijk van de seriegrootte-afstemmingen en 

variabiliteit van de behoefte, 1 % tot 8% hoger te zijn. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat het 

simulatiemodel de belangrijke rol van een materiaalplanner niet simuleert. De voorraadstijging kan dan ook in de 

praktijk voorkomen worden door de materiaalplanner. Dit levert echter wel een toename van de besturingslast op. 

Geconcludeerd kan worden dat de keuze voor LRP vijf jaar geleden op basis van gegronde redenen gemaakt is, die in 
de praktijk duidelijk hun waarde hebben bewezen. Het behaalde resultaat had door een beter georganiseerde 

implementatie echter nog hoger kunnen zijn. 

Gezien het in de afgelopenjaren afnemend aantal stuklijstniveau's, de dalende veiligheidsvoorraden en het opschuiven 

van het KOOP stroomopwaarts, is het onderlinge verschil tussen LRP en MRP echter wel afgenomen. 

4. Gevolgen invoering MRP 

Bij het eventueel invoeren van MRP moet rekening gehouden worden met de volgende punten (deze punten geven 

tevens indirect de waarde van LRP voor DAF aan): 
• MRP ondersteunt de planning van OYL-delen die op hoger niveau in de stuklijst buiten het huidige mainframe 

bestuurd worden niet. Dit is echter wel een wezenlijk onderdeel van het gebruik van LRP op dit moment. Wanneer 

lokale besturingen in de toekomst blijven bestaan ( ondanks het uitgangspunt dat alle besturingen binnen BaaN gaan 

plaatsvinden), dan dient hiervoor een oplossing gevonden te worden. 

• Het aantal planningsfluktuaties zal bij het invoeren van MRP sterk toenemen. Dit resulteert in een toename van het 

aantal uitzonderingsboodschappen die op hun beurt een exi.ra belasting voor de 10 betrokken materiaalplanners 

gaan vormen van totaal zo ' n 80 uur per week. 

• Het zonder controle uitvoeren van de suggesties van MRP kan leiden tot stijging van de voorraden. De hiervoor 

geraamde kosten bedragen zo'n f 48.000,- per jaar. 

5. lmplementatie-advies BaaN 

Binnen MRP-BaaN IV bestaan geen mogelijkheden ter voorkoming van bovengenoemde gevolgen. Op basis van 

effectiviteit, eenvoud en praktische haalbaarheid wordt het implementatie-advies gegeven de functionaliteit van BaaN 

MRP uit te breiden met de optie om de genette behoefte zonder ordersuggesties door te ex--ploderen naar het lagere 

stuklijstniveau. In de vele flexibele produktiesituaties met onzekere vraag binnen DAF treden hierdoor minder 

planningsfluktuaties op en ontstaat een stabielere goederenstroom in de gehele keten. Daarnaast is de vorming van 

ex1ra voorraad onder invloed van een opstapeling van seriegrootte-effecten niet meer mogelijk aangezien de serie

groottes niet meer doorgeexplodeerd worden. 
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Hoofdstuk 1: lnleiding 

1.1 Achtergrond afstudeeronderzoek 

Binnen DAF Trucks is media augustus 1996 een afstudeeronderzoek gestart naar het huidige gebruik van het 
materiaalcoordinatie concept LRP (Line Requirements Planning) . Dit logistieke concept is begin jaren '90, na 
vergelijking met het vanuit goederenstroombeheersingsaspect gezien soortgelijke MRP-concept (Material 
Requirements Planning), ingevoerd voor de besturing van de produktie binnen de zogenaamde maakfabrieken 
vanDAF. 

De reden van de start van dit afstudeeronderzoek ligt in het feit dat DAF besloten heeft tot de integrale 
invoering van het ERP (Enterprise Resources Planning) softwarepakket BaaN (voorheen Triton). Dit 
betekent dat alle door DAF in eigen beheer ontwikkelde software uiteindelijk plaats zal gaan maken voor het 
BaaN-pakket. Hieronder valt mede de gehele goederenstroombeheersing van DAF, waaronder het hierboven 
genoemde materiaalcoordinatie concept LRP. 
Het standaardpakket Baan kent echter binnen haar goederenstroombeheersingsmodules het MRP concept 
voor de materiaalcoordinatie. Aangezien DAF begin jaren negentig na vergelijking met MRP expliciet voor 
LRP heeft gekozen, doen zich nu een aantal vragen voor omtrent deze twee materiaalcoordinatiesystemen. 

1.2 Opbouw rapport 

Dit rapport vorrnt het afstudeerrapport, zoals beschreven in de richtlijnen voor het afstuderen van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit rapport gaat in op het verloop en de resultaten van het 
afstudeeronderzoek gedurende de periode augustus 1996 tot en met maart 1997 en is als volgt opgebouwd. 

In hoofdstuk 2 wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste produkten van DAF en de 
produktiestructuur. Hoofdstuk 3 behandelt de achtergrond van het afstudeeronderzoek en bevat de tot stand 
gekomen probleemstelling en het plan van aanpak. 

In hoofdstuk 4 warden de materiaalcoordinatie in het algemeen, en de materiaalcoordinatie concepten MRP 
en LRP in het bijzonder, nader toegelicht om zo een basis te leggen voor het verdere onderzoek van deze twee 
concepten binnen DAF. 

Vervolgens beschrijft hoofdstuk 5 de resultaten en conclusies van de evaluatie van het gebruik van LRP 
binnen de maakomgevingen van DAF en warden de concepten LRP en MRP vergeleken door middel van een 
speciaal hiervoor ontwikkeld dynamisch simulatiemodel. 

Hoofdstuk 6 geeft tot slot een implementatie-advies voor de invoering van BaaN binnen DAF Trucks . 
Een sarnenvatting van deze hoofdstukken met de conclusies van het afstudeeronderzoek zoals deze op basis 
van het onderzoek zijn getrokken, is opgenomen aan het begin van dit rapport. 

Hoofdstuk l : Inleiding II 



Hoofdstuk 2: Produkten en produktiestructuur 
DAF Trucks NV 

2.1 Produkten 

OAF Trucks N.V. boudt zicb bezig met de ontwikkeling, produktie en verkoop van rniddelzware en zware 
vracbtwagens. Daamaast levert OAF onderdelen en componenten zoals assen en motoren aan derden zoals 
OAF Bus en Mitsubitshi. 
In 1995 bedroegen de omzet en netto winst respectievelijk f 2.894 miljoen en J 163,8 miljoen. Momenteel 
zijn bijna 5000 medewerkers werkzaam bij OAF en worden zo 'n 80 vracbtwagens per dag geproduceerd. 

Het produktenpakket van trucks is opgebouwd uit zogenaamde boofdtypen. Een boofdtype is een groepering 
van produkten, die vanuit de markt gezien onderling verwant zijn. Hoofdtypen verscbillen in bet algemeen op 
de volgende kenrnerken: 
• soort eindprodukt: Truck, CKD 1, componenten; 
• voertuigserie: beeft betrekking op de zwaarte van bet voertuig; 
• aandrijving: aantal wielen en aantal aangedreven wielen; 
• motortype. 

Binnen de boofdtypen beeft de klant vervolgens een grote keuze aan produktvarianten welke met bebulp van 
zogenaamde selectiecodes leiden tot een specifiek eindprodukt. De selectiecodes leggen kenrnerken vast als : 
wielbasis, asconfiguratie, aandrijving, besturing, voertuigbreedte, geluidseisen, landenuitvoering etc. Dit alles 
resulteert in een zeer omvangrijk eindproduktenpakket. 

2.2 Produktiestructuur 

OAF beeft op basis van de wensen en eisen uit de markt baar levertijd op ongeveer zeven weken na plaatsing 
van een order vastgesteld. Hiervan is een week nodig om de trucks vanaf de fabriek af te leveren bij de klant. 
Naast de levertijd wordt een Order Fill Time Fence (OFTF) onderscbeiden van zes weken. Deze OFTF wordt 
gebruikt voor de produktieplanning en legt de tijdsborizon vast waarbinnen alle klantenorders vastliggen. 
Aangezien de totale doorlooptijd - opgebouwd uit bet inkopen van ruw materiaal, bet intern verwerken van 
dit ruwe materiaal tot onderdelen en bet assembleren van deze onderdelen tot een truck - vele malen !anger 
kan zijn dan zes weken, kan deze produktieketen niet gebeel op klantenorder bestuurd worden. 

Op grond van bovenstaande is in bet verleden gekozen voor de logistieke grondvorm Assemble-to-Order. Bij 
OAF wordt dit concept aangeduid met de term Build-to-Order. Dit betekent voor OAF dat alle assemblage
activiteiten op basis van klantenorders plaatsvinden. Hiermee staat tegenover iedere vracbtauto die de fabriek 
verlaat een klantenorder. Het Klantenorder Ontkoppelpunt (KOOP) ligt dan ook tussen de 
fabricageprocessen van OAF en de assemblageprocessen. De voor de verscbillende assemblageprocessen 

1 CKD= Completely Knocked Down: pakketten van onderdelen en samenstellingen voor een al dan niet complete 
vrachtwagen, welke als geheel verscheept en ergens anders geassembleerd worden. Dit in verband met B1W- en andere lokale 
wetgevingen in bepaalde ( ontwikkelings) landen. 

Hoofdstuk 2: Produkten en produktiestructuur DAF Trucks NV II 



benodigde onderdelen en samenstellingen worden niet of slechts ten dele op klantenorder gemaakt of 
ingekocht, maar op basis van verkoopprognoses. 
De doorlooptijd van het betreffende assemblagetraject bepaalt welk gedeelte van de behoefte aan onderdelen 
en samenstellingen gevormd wordt door prognose en welk gedeelte door klantenorders. Figuur 2.1 geeft 
bovenstaande schematisch weer. 

I Prognose bestuurd (46 wkn)~ Klantenorderbestuurd (OFTF 6 weken) 

Figuur 2.1: logistiek basisconcept 

2.3 lnterne Toelever Centra 

Binnen de in figuur 2 .1 genoemde Interne Toelever Centra (ITC) kunnen de verschillende maakfabrieken 
van DAF onderscheiden worden, te weten: 
1. PKF (ook wel aangeduid als Area Plaat): Plaat Komponenten Fabriek; hier vinden niet-verspanende 

bewerkingen plaats als knippen, ponsen, buigen, persen etc. 
2. MKF: Motoren en Komponenten Fabriek; hier vinden verspanende bewerkingen als frezen, slijpen, 

draaien etc. plaats . 
3. AF: Assenfabriek (in Westerlo, Belgie); hier vinden verspanende bewerkingen als frezen, slijpen, draaien 

etc. plaats. 

De PKF en MKF produceren onderdelen en samenstellingen van onderdelen, welke zowel toegeleverd worden 
aan andere ITC's als onderdelen en samenstellingen welke direct geassembleerd kunnen worden. 
De AF produceert samenstellingen welke toegeleverd worden aan de assemblage. 

Binnen de PKF kunnen de volgende produktiecellen onderscheiden worden: 
- Pijpenfabricage; - Pershal; 

- Lasserij ; - Universeel; 
- Langsliggerfabricage. 

Binnen de MKF zijn drie area' s aanwezig: 

1. Area motorenverspaning; bestaande uit de: 
- Blokkencel; - Nokkenassen, vliegwielhuizen en koppelingshuizen; 

- Koppencel; - Drijfstangen; 
- FMS; - Tuimelaars. 

2. Area tandwielfabricage en universeel ; bestaande uit: 

- Verspaning universeel; 

-Tandwielen; 

- Spruitstukken. 
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3. Area motorenassemblage (zie paragraaf 2.4) . 

Binnen de Assenfabriek wordt een onderscheid gemaakt tussen de Universeel & Diverse onderdelen groep en 
de Aslichamen-groep. Daarnaast kunnen nog een achttal produktielijnen onderscheiden worden voor 
verschillende onderdelen als remankerplaten, satelliethuizen, steekassen, fusees, naven en remschoenen. Al 
deze onderdelen zijn bestemd voor de assen-assemblage. 

2.4 Assemblage processen 

De assemblage-processen uit figuur 2.1 kunnen opgedeeld worden in de pre-assemblage en de eind
assemblage. De pre-assemblage bestaat uit de: 
• Motoren-assemblage; 
• Assen-assemblage (Westerlo, Belgie); 
• Cabine-assemblage (Westerlo, Belgie). 

De eindassemblage bestaat uit de: 
• Lijn-assemblage, waar de vrachtwagens uit de verschillende ge-preassembleerde onderdelen worden 

geassembleerd tot complete vrachtwagens . 
• Werkplaats-assemblage, waar zeer specifieke onderdelen aan de vrachtwagen worden toegevoegd zoals 

air conditioners en audio-video apparatuur. 

Figuur 2.2 geeft een overzicht van de verschillende maakfabrieken en assemblage-processen. 

I Eidef.ne T oeliwei'Cenlra I 

L I 
lnteme T oeleverCentra 

2.5 Stuklijstterminologie 

Figuur 2.2: goederenstroom DAF Trucks 

Klant 
Hftiiat~ ~•~ ff _.. 

1w~ii>1~~j~@D j 

V oor een goed begrip van het vervolg van dit rapport worden in deze paragraaf een aantal definities gegeven 
van veelvuldig gebruikte produkt- en stuklijstaanduidingen binnen DAF, die voor een buitenstaander niet 
duidelijk ofverwarrend kunnen zijn. De verschillende begrippen zullen aan de hand van figuur 2.3 
beschreven worden door de stuklijst van boven naar onderen te doorlopen. 

Het eindprodukt van DAF, de truck, bestaat uit een aantal componenten. Voorbeelden van componenten zijn 
het remsysteem, de aandrijving of de besturingsinrichting. Deze componenten bestaan vervolgens uit 
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samenstellingen van onderdelen en afzonderlijke onderdelen. Het samenstellen van de componenten uit deze 
samenstellingen en onderdelen, en het samenvoegen van de componenten wordt als assemblage gedefinieerd. 
De zojuist genoemde samenstellingen en onderdelen kunnen ofwel gefabriceerd worden in een van de drie 
maakfabrieken van DAF, of direct ingekocht worden. Vanuit deze invalshoek worden dan ook respectievelijk 
maakdelen en koopdelen onderscheiden. Binnen de fabricage kan er verder sprake zijn van 
subsamenstellingen (niet opgenomen in de figuur) . 

Tot slot worden de begrippen YL (Yellow Line) delen en OYL (Onder Yellow Line) delen gehanteerd. De 
YL-delen ( ook wel YL-98 delen genoemd) worden gevormd door de onderdelen en samenstellingen welke 
gebruikt worden voor de assemblage-activiteiten. De OYL-delen (ook wel YL-99 delen genoemd) zijn alle 
overige delen die opgaan in YL-delen; deze delen worden echter eerst nog binnen DAF fysiek bewerkt. 
Tussen de YL-delen en de componenten (de Boven YL delen) ligt dus het eerder genoemde KOOP. De YL
delen worden ten dele op klantenorders en ten dele op basis van verkoopprognoses geproduceerd of 
verworven. De assemblage van componenten en trucks vindt vervolgens enkel en alleen op klantenorder 
plaats . 

Assemblage 1 
processen 

Fabricage 

lnkoop 

Truck 

Figuur 2.3 : stuklijst terminologie 

l 
I 

Boven YL 
delen 

Yldelen 

OYLdelen 
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Hoofdstuk 3: Probleemstelling 

3.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van bet afstudeeronderzoek beschreven. Alvorens de 
probleemstelling te definieren wordt in paragraaf 3.2 eerst de acbtergrond van het afstudeeronderzoek 
beschreven. Vervolgens beschrijft paragraaf 3.3 de opgestelde probleemstelling. Tot slot wordt in 
paragraaf 3. 4 het plan van aanpak voor het onderzoek gegeven. 

3.2 Achtergrond probleemstelling 

Binnen DAF Trucks is, zoals in de inleiding reeds aangegeven, besloten tot de integrale invoering van een 
standaard integraal softwarepakket ter vervanging van het huidige mainframe en de intern ontwikkelde 
applicaties. Aan dit besluit liggen een aantal redenen ten grondslag, waarvan de eerste reden verreweg de 
belangrijkste is: 
• De huidige infrastructuur van bet DAF mainframe raakt verouderd. Dit levert naast potentiele technische 

problemen, ook problemen op ten aanzien van de ondersteuning van het systeem door programmeurs met 
kennis van de verouderde technologie en programmeertalen. 
Alhoewel de huidige systemen stabiel functioneren, is door een extern bureau geconcludeerd dat verdere 
uitbreiding van bet mainframe met geplande strategiscbe automatiseringsprojecten de stabiliteit en 
continuiteit van het systeem in gevaar kan brengen. 

• De wens van DAF om automatisering niet !anger zelfstandig uit te voeren met zelf ontwikkelde 
applicaties. Dit omdat automatisering niet bescbouwd wordt als core business . Een kostenbesparing en 
efficiencyverhoging wordt dan ook verwacht door het uitbesteden van automatiseringsactiviteiten aan 
externe IT-specialisten. 

• De huidige integratie tussen logistieke en financiele systemen voldoet niet aan de wensen. 

Inmiddels is besloten tot de invoering van bet standaard softwarepakket BaaN en zijn verschillende 
pilotprojecten gestart binnen de maak- en assemblage-omgevingen van DAF om ervaring op te doen met het 
nieuwe pakket. Deze ervaringen dienen te leiden tot bet achterhalen van potentiele implementatieproblemen 
(zogenaamde issues) en het vaststellen van ontbrekende functionaliteiten. Vervolgens dienen deze issues 
opgelost te worden. Globaal kunnen drie oplossingsrichtingen worden onderscheiden: 
1. het vinden van een oplossing binnen de standaard functionaliteit van het BaaN-pakket; 
2. bet re-engineeren van processen waardoor de ontbrekende functionaliteit niet !anger noodzakelijk is en 

volstaan kan worden met de standaard BaaN functionaliteit; 
3. het definieren van de nieuwe functionaliteit zodat deze (eventueel als maatwerk) opgenomen kan worden 

in de BaaN-software. 

Een van de bovenstaande issues bevindt zicb op bet gebied van de materiaalcoordinatie. Momenteel vindt een 
deel van de besturing van de OYL-onderdelen plaats met behulp van LRP. Voor dit materiaalcoordinatie 
concept is bewust door DAF gekozen wegens de voordelen ten aanzien van voorraadvermindering, 
flexibiliteitsverhoging en combineerbaarheid met andere besturingen. 
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Het pakket BaaN kent echter alleen maar het MRP concept. Wanneer BaaN wordt ingevoerd, worden wellicht 
de door LRP in het verleden behaalde voordelen weer te niet gedaan en kunnen financiele nadelen optreden 
Oit materiaalcoordinatie-issue vormt dan ook het probleemgebied van dit afstudeeronderzoek. 

3.3 Definitie probleemstelling 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met betrokken OAF 
medewerkers. Het probleemgebied kan naar aanleiding van deze gesprekken opgedeeld worden in drie 
deelgebieden. 

In de eerste plaats blijkt er na de invoering van LRP begin jaren negentig nog geen enkele vorm van evaluatie 
plaats te hebben gevonden. Zowel de oorspronkelijke ontwikkelaars van LRP binnen OAF als de huidige 
besluitvormers ten aanzien van de implementatie van BaaN, kunnen zich moeilijk een beeld vormen van de 
mate waarin LRP gebruikt wordt, en de behaalde resultaten ten opzichte van de beoogde resultaten en 
doelstellingen van de invoering van LRP. 
Ten tweede bestaat er geen goed inzicht in de mate waarin het gebruik van MRP in plaats van LRP zal leiden 
tot negatieve besturingseffecten en de eventuele invloed op de logistieke kosten . Hierbij kan gedacht worden 
aan voorraadkosten, veiligheidsopstapelingen, doorlooptijden et cetera. 
Tenslotte is er op dit moment onduidelijkheid over de wijze waarop een en ander binnen Baan vormgegeven 
moet worden, vanwege het gebrek aan inzicht in zowel de behaalde resultaten met LRP tot nu toe, als het 
gebrek aan inzicht in het effect van de invoering van MRP. 

Op basis van deze driedeling van het probleemgebied is onderstaande probleemstelling gedefinieerd: 

• •Prob1eefustemtig: • • • •• • • • • • •• • • • • • • • ·• • ••. •· •• • • • •. • • • • • • • •• • •••. • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • •• • •· • • •• ••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • •·• • • • • • ••• • • • • • ••••• ••·• •• •• • • • 1 .. • we11ce +~1¼tb~ ziJh ~e1t~1d • met ae iiriplelll~ntatie yai1 het JLJzj>• c8hdbpt bU)Il~~ ~b • •·• ••• • • • • • • • • • • • • ... 
•• •·• • • • +naaldabriekeri ill rela.tie fot de ()(:)l"spfonketijk verwa.chteresuha.teri? •·• •• • • • • • • • • •·• ••••••••• • • • •• • • • •·• ••• / • ••·• ru 
2] •• '\\l'e*e gey~ls¢11 lfoefy (leeve11tu~l~ ~¢ty~irtg~•p~q()()J" fylf{P "V()()r~·····•···•••••• •••·•••·• ····· . 
• • • • • • g@ereflstrqonibesiunng~presffities -van t>A.t:-• tfuc~s1 • · • • · · · · · · · · · 
3 ..•• ()p Welk~ wiJie k<lli libt•~oft:Watbp~et 13Gla~ teW ·~f¥n "¥1 ~~ •rih. met .Ll"{l> pe#iiµrije ......... . 
.. . • • • • lnatenaalco6rdinatie hei beste worcieh .1ngev<>erd? • •• • • •• • •• ·• ..... 

Zoals uit de probleemstelling blijkt is het onderzoeksgebied binnen OAF afgebakend tot de drie 
maakfabrieken (PKF, MKF en AF), aangezien het LRP systeem voor deze omgeving ontwikkeld is. 

3.4 Plan van Aanpak 

Op basis van de hierboven gedefinieerde probleemstelling is aan het begin van het onderzoek een voorlopig 
plan van aanpak opgesteld. Oit plan is in eerste instantie in grote lijnen opgezet, aangezien de precieze 
invulling afhankelijk was van de resultaten van fase 2 van het onderzoek. Op basis van tussentijdse 
rapportages en presentaties is uiteindelijk onderstaand plan van aanpak ontstaan. Een toelichting op dit plan 
volgt direct na het plan van aanpak. 
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3.4.1 Plan van aanpak 

2.1 Achterhalen doelstellingen LRP implementatie 

- Interviewen projectteamleden LRP implementatie 
- Bestuderen ontwikkelings- en implementatierapporten 
- Opstellen evaluatieraamwerk LRP 

2.2 Analyse logistieke besturing DAF Trucks 

- Interviews logistieke managers en Logistics Engineers 

2.3 Analyse inrichting materiaalcoordinatie PKF, MKF en AF 

- Interviewen materiaalplanners 
- Analyse BKS (Besturings Klassificatie Systeem) database mainframe 

3 .1 Definitie en afbakening simulatiemodel 

3.2 Bouw simulatiemodel 

3.3 Uitvoeren experimenten 

3.4 Analyse resultaten 

5.1 Evaluatie BaaN-MRP 

5 .2 Implementatie-advies invoering BaaN MRP 
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3.4.2 Toelichting Plan van Aanpak 

V oor een goede evaluatie van bet buidige gebruik van LRP is bet noodz.akelijk om in eerste instantie inzicbt 
te krijgen in de acbtergrond en de doelstellingen van de invoering van LRP bij DAF. Het acbterbalen van 
deze doelstellingen is de eerste stap van fase 2. 
Vervolgens vormen de stappen 2.2 tot en met 2.5 een analyse van de inricbting van de materiaalcoordinatie 
binnen de maakfabrieken van DAF. Binnen deze drie maakfabrieken is zowel naar de materiaalcoordinatie op 
YL-niveau gekeken, als naar de coordinatie op OYL-niveau. Zoals bij de probleemstelling al aangegeven is, 
beeft de evaluatie van LRP in principe alleen betrekking op bet OYL-niveau aangezien bier enerzijds bet LRP 
systeem voor ontwikkeld is, anderzijds omdat er alleen op dit niveau sprake is van functionele verschillen 
tussen LRP en MRP. Voor een inzicbt in de wijze van toepassing van LRP binnen de produktieketens, zijn 
ecbter ook de gebruikte besturingen op YL-niveau geinventariseerd. Hierbij zijn wel kort de kenmerken en de 
voordelen van de systemen bescbreven, maar is niet ingaan op de juistheid van de gekozen besturing ten 
opzicbte van de bestuurde produktiesituatie. 

Fase 3 bestaat uit het bouwen van een simulatiemodel voor bet vergelijken van de planningsprestaties van 
LRP en MRP. V oor bet bouwen van de simulatie is gekozen omdat ten aanzien van de later in dit rapport te 
onderscbeiden resultaatgebieden 'planningsfluktuaties ' en 'ketenvoorraad ' er nog weinig conclusies 
getrokken konden worden op basis van de evaluatie binnen de maakfabrieken. Het probleem bij het evalueren 
van deze resultaatgebieden was dat zij enerzijds moeilijk afgezonderd kunnen worden van andere 
praktijkinvloeden, anderzijds ontbrak vergelijkingsmateriaal aangezien MRP niet is ingevoerd op de plaatsen 
waar LRP gebruikt wordt. Om toch een goed beeld van deze resultaatgebieden te verkrijgen zijn de volgende 
onderzoeksmethoden overwogen: 
1. schaduwplanning van LRP-produktiesituatie in BaaN/MRP; 
2. theoretiscbe beschouwing met bebulp van bandmatig opgestelde rekenschema-voorbeelden en afleiding 

van mogelijke gevolgen bij implementatie van MRP; 
3. dynamisch simulatiemodel LRP en MRP. 

Op basis van de volgende argumenten is gekozen voor het derde altematief: 
• Bij het uitvoeren van een scbaduwplanning kunnen gezien de beperkte onderzoekstijd en -capaciteit maar 

een beperkt aantal produktiesituaties onderzocht worden. Variabelen als de mate van onzekerheid in de 
prognoses, de OYL-seriegrootte en seriegrootte-afstemmingen met bovenliggende stuklijstniveau 's 
leveren al snel een grote set verschillende produktiesituaties op. 
Daamaast levert een scbaduwplanning maar een beperkte hoeveelheid informatie op per onderzocht OYL
deel, gezien het feit dat er hoogstens eenmaal per week een planning gedraaid wordt. Binnen de 
vastgestelde lengte van deze onderzoeksfase (8 weken) zou dit dus 8 schema' s opleveren. Voor OYL
produkten met een seriegrootte van 8 weken worden dan conclusies getrokken op basis van slechts een 
order. 
Tot slot was er ten tijde van deze overwegingen sprake van een (achteraftijdelijke) terugschakeling van de 
produktie van 80 naar 60 vrachtwagens per dag. Hierdoor ontstond een verstoring van de normale 
materiaalcoordinatie. Op basis van bovenstaande argumenten werden de representativiteit en validiteit 
van het uitvoeren van een schaduwplanning als onvoldoende beschouwd. 

• Een theoretische beschouwing op basis van handmatige rekenvoorbeelden heeft dezelfde nadelen als de 
schaduwplanning: een beperkte capaciteit zorgt voor een beperkt aantal mogelijk te onderzoeken situaties 
en een beperkte hoeveelbeid data per situatie. De representativiteit en validiteit van ook deze methode 
werden dan ook als onvoldoende bescbouwd. 

• Met behulp van een simulatie kunnen in relatief korte tijd verscbillende soorten situaties worden 
gesimuleerd gedurende een lange periode. Hiermee levert een simulatie betrouwbaardere gegevens over de 
besturingsprestaties van MRP en LRP voor diverse produktiesituaties dan bovengenoemde methoden. 
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De functionaliteit van MRP in de simulatie zou in eerste instantie gebaseerd worden op de te verschijnen 
module IRP van BaaN. Binnen deze Intelligent Resources Planning module worden MPS, MRP en 
afdelingsbeheersing gecombineerd tot een module. De functionele specificatie van IRP was echter nog niet 
bekend tijdens de bouw van het simulatiemodel. Gekozen is dan ook voor het inbouwen van de klassieke 
MRP functionaliteit in het simulatiemodel. 

Later bleek <lat IRP nog onvoldoende uitontwikk.eld was om toe te passen binnen DAF. Bij de uiteindelijke 
implementatie-advisering in fase 5 is dan ook alsnog de functionaliteit van het huidige BaaN-MRP 
beoordeeld ten aanzien van verschillen met de functionaliteit van MRP in de simulatie. 
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Hoofdstuk 4: Materiaalcoordinatie 

4.1 lnleiding 

Binnen het afstudeeronderzoek staat het begrip materiaalcoordinatie centraal; meer speci:fiek betreft het de 
hvee materiaalcoordinatie concepten LRP en MRP. Alvorens hoofdstuk 5 en 6 van dit rapport nader ingaan 
op het gebruik en de waarde van LRP voor DAF en de planningsprestatieverschillen tussen LRP en MRP, 
wordt in dit hoofdstuk het begrip materiaalcoordinatie nader beschreven. In het bijzonder wordt ingegaan op 
de werking van en de verschillen tussen het MRP- en LRP-concept. 

4.2 LRP als vorm van materiaalcoordinatie 

Binnen veel produktie-omgevingen kunnen voortbrengingsketens onderscheiden worden die afwisselend 
bestaan uit voorraadpunten en produktiestappen (zie :figuur 4.1). In dit soort produktiesystemen zorgen 
orders er voor dat het materiaal in de voortbrengingsketen van de ene fase naar de andere gaat. Hierbij dient 
er voor gezorgd te worden dat de juiste hoeveelheid van het juiste produkt op het juiste moment wordt 
vrijgegeven. De activiteit die deze ordervrijgifte coordineert wordt materiaalcoordinatie genoemd (Bertrand 
1985). 

C 
ruw materiaal 

produktiestap voorraadpunt 

Figuur 4.1: voortbrengingsketen 

V oor deze materiaalcoordinatie zijn verschillende systemen onhvikkeld, waaronder LRP. Om de 
karakteristieke elementen van LRP duidelijk naar voren te laten komen, worden eerst de klassieke 
voorraadbeheersing (paragraaf 4.2.1) en het materiaalcoordinatie systeem MRP (paragraaf 4.2.2) 
beschreven. 

4.2.1 Klassieke voorraadbeheersing 

De eerste systemen voor de besturing van voortbrengingsketens maakten geen gebruik van coordinatie. De 
vrijgiftebeslissingen werden enkel en alleen bepaald op basis van lokale voorraadinformatie over het produkt 
(zie :figuur 4 .2) . Wanneer het voorraadniveau in een voorraadpunt onder een bepaalde drempel komt (de 
besteldrempel) dan wordt een order vrijgegeven voor de voorliggende produktiestap ter grootte van een 
vastgestelde optimale seriegrootte (bijvoorbeeld formule van Camp) om nieuwe produkten te maken. 
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Belangrijk is om te constateren dat bij deze vorm van besturing er geen zicht op de toekomst is . Daamaast 
veronderstelt de klassieke voorraadbeheersing een min of meer continu afnamepatroon, terwijl in vele 
situaties door seriegroottevorming de afname stootsgewijs is. 

1. voorraadinformatie 2. ordervrijgifte 

Figuur 4.2: klassieke voorraadbeheersing: ordervrijgifte op basis van lokale informatie 

Verschillende onderzoeken en praktijkervaringen hebben de volgende nadelen aangetoond van deze klassieke 
vorm van (voorraad)beheersing: 
• hoge voorraden door gebrek aan inzicht in de toekomstige vraag; 
• geen coordinatie van seriegroottes van te assembleren produkten; 
• zogenaamde opslingereffecten bij gebruik van vaste seriegroottes, omdat de klantenvraag met vertraging 

wordt doorgegeven aan voorafgaande schakels in de keten (Van Aken, 1978); 
• opstapeling van lokale voorraadveiligheden, die onderling niet afgestemd zijn hetgeen tot nog meer 

voorraad leidt. 

4.2.2 Material Requirements Planning (MRP) 

Naar aanleiding van de optredende inefficienties bij de klassieke voorraadbesturing is het MRP-principe 
ontwikkeld. Binnen MRP wordt de time-phased order point 1 techniek toegepast. Bij deze techniek wordt 
gebruik gemaakt van in de tijd gefaseerde gegevens over verwachte vraag voor de bepaling van de geplande 
orders op het hoogste stuklijstniveau. De lagere stuklijstniveau 's maken gebruik van in de tijd gefaseerde 
gegevens over geplande orders van het direct bovenliggende stuklijstniveau. Anders gezegd worden de 
geplande orders via zogenaamde explosies doorgegeven als toekomstige (brute-) behoefte aan materiaal naar 
voorafgaande schakels in de keten. Dit laatste gebeurt aan de hand van de stuklijstgegevens. Figuur 4.3 
verduidelijkt <lit. 

Een groot verschil ten opzichte van de klassieke voorraadbesturing zit in de timing van de orderbinnen
komsten in het voorraadpunt. Bij de klassieke besturing wordt een order gegenereerd zodra het 
voorraadniveau in een voorraadpunt onder de bestelgrens komt. Dit betekent echter nog niet dat er direct 
nieuwe vraag is naar het produkt in <lat voorraadpunt. Het kan dus goed zijn dat de voorraad na de aanvulling 
een hele tijd op het nieuwe (hogere) niveau blijft zonder dater nieuwe vraag is. 
De gei"ntegreerde beheersing geeft echter zicht op de toekomst en laat de materialen pas binnenkomen in een 
vooraadpunt wanneer er ook daadwerkelijk behoefte is . Dit levert natuurlijk een aanzienlijke 
voorraadbesparing op, indien er sprake is van een stootsgewijs afnamepatroon. 

Het begrip order point suggereert dat er nog steeds sprake is van een bestelpunt zoals bij de klassieke 
voorraadbesturing. Het bestelpunt is bij de time-phased order point methode echter juist verdwenen. 
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tijdgefaseerde informatie over tijdgefaseerde informatie 
geplande ordervrijgiftes over klantenbehoefte 

. - - -
I 

1. voorraadinformatie 2. ordervrijgifte 

Figuur 4.3 : Gei:ntegreerde beheersing volgens MRP-principe 

Hieronder staat een zogenaamde standaard MRP rekenschema voor produkten A en B, waarbij produkt B een 
onderdeel van samenstelling A is met een stuklijst verhouding van 1: 1. Twee begrippen zijn van belang bij 
het MRP rekenschema, te weten netting en offsetting. 
Netting bestaat uit het vergelijken van de bruto-behoefte met voorraadgegevens en eventueel onderhanden 
werk. Dit resulteert vervolgens in een netto-behoefte wanneer de bruto-behoefte niet langer meer gedekt kan 
worden door voorraad en onderhanden werk. Deze netto-behoefte wordt soms apart vermeld in MRP 
schema' s . 
Onder offsetting wordt verstaan het verschuiven van behoeften terug in de tijd onder invloed van 
doorlooptijdverschijnselen. Zo wordt de benodigde order van 400 stuks A in periode drie geoffset naar 
periode twee om de geplande orderuitgifte te bepalen. 

Tabel 4.1: standaard MRP rekenschema 

Doorlooptijd 1, Seriegrootte 400, Veiligheidsnorm 100 

Produkt A 

Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto-behoefte 100 100 100 100 100 100 100 
Gepl. voorraadverloop 300 200 100 400 300 200 100 400 
Gepl. orderontvangst 400 400 

Gepl. orderuitgifte 400 400 

Doorlooptijd 1, Seriegrootte 400, Veiligheidsnorm 0 

Produkt B 

Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto-behoefte 400 400 
Gepl. voorraadverloop 400 400 0 0 0 0 0 0 
Gepl. orderontvangst 400 

Gepl. orderuitgifte 400 

Uit bovenstaande rekenschema' s blijkt dat MRP de bruto-behoefte voor componenten B bepaalt aan de hand 

van de geplande orders voor produkt A. 
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Een zeer belangrijke eigenschap van MRP is de starre omgang met seriegroottes: in het geval dater voor 
produkt Bin periode 0 een voorraad zou zijn van 390 produkten, dan zou er voor produkt B direct een 
orderuitgifte moeten plaatsvinden om er voor te zorgen dat er in periode twee 400 stuks B uitgegeven kunnen 
worden. Hierdoor resteert er vervolgens wel een voorraad van 390 stuks welke niet nodig is (zogenaamde 
dode voorraad). Hetzelfde verschijnsel doet zich ook voor wanneer de brutobehoefte voor produkt Bin 
periode twee 410 blijkt te zijn. 

Het gebruik van een veiligheidsvoorraad van 10 stuks bij produkt B lijkt laatst genoemde probleem te 
verhelpen. MRP zal echter nog steeds een ordersuggestie geven op t=2. Dit komt omdat MRP de 
veiligheidsvoorraad van 10 stuks star interpreteert en er altijd voor zorgt dat de voorraad van produkt B 
groter of gelijk is aan de veiligheidsnorm. De buffer van 10 stuks wordt dus niet uitgebuit . Het resultaat is dat 
er nu 400 stuks Bop voorraad komen te liggen terwijl er geen vraag is naar B tot periode zes. 

Dit leidt tot de volgende kenmerken van MRP: 
• veiligheidsnormen en seriegroottes worden door MRP star gemterpreteerd; 
• MRP reageert nerveus op wijzigingen in de vraag. Met nerveus wordt bedoeld dat geplande orders 

wisselen ten aanzien van hun in een eerdere berekening geplande uitgifte periode. 
Bovenstaande is nog steeds gebaseerd op de rekenwijze van standaard MRP. 

Tot slot nog het volgende over veiligheden in MRP. MRP interpreteert de veiligheidsnormen als Iokale 
buffemormen. Een buffemorm is lokaal wanneer de buffer slechts gedekt kan worden door hetzelfde produkt. 
Een buffer van produkt B kan dus alleen gedekt worden door produkten B. Dit in tegenstelling tot integrale 
buffers welke gedekt kunnen worden door zowel hetzelfde produkt als door samenstellingen waarin het 
betreffende produkt verwerkt is. Een buffer van B kan dan zowel gedekt worden door produkten B zelf of 
door samenstelling A waarin een produkt B is verwerkt. 
Integrale buffers zijn efficienter dan lokale buffers. Wanneer er geen voorraad meer is van produkt B, maar 
wel overtollige voorraad van samenstelling A, dan kan deze overtollige voorraad van A gebruikt worden om 
de veiligheidsnorm van B te dekken. In zo'n geval is het dan niet nodig om produkt B aan te vullen. Voor een 
beschouwing over lokale en integrale buffers wordt verwezen naar Van Donselaar (1989). 

4.2.3 Line Requirements Planning (LRP) 

Naar aanleiding van de in paragraaf 4.2.2 beschreven verschijnselen van MRP ten aanzien van star gebruik 
van seriegroottes en veiligheidsvoorraden, resulterende in meer voorraad en nerveuze planningen, is door Van 
Donselaar, Jenniskens en Timmer (1987) het altematieve planningsmodel LRP ontwikkeld. Het LRP model 
maakt gebruikt van echelon concepten en het Base Stock Control principe, welke eerder door Magee (1958) 
en Clark en Scarf (1960) zijn bedacht en welke door Timmer (1986) zijn toegepast voor produktiebesturing 
en voorraadbeheersing. Deze concepten worden bij LRP toegepast in combinatie met time phased planning. 

LRP werkt met zogenaamde ketens welke beginnen bij het vrijgiftepunt van een onderdeel en daama alle 
hogere samenstellingen waarin het onderdeel voorkomt omvatten. Binnen zo 'n keten genereert LRP voor 
ieder produktiepunt ordersuggesties op basis van: 
• de integrale voorraad in de keten (MRP: op basis van lokale voorraad); 
• de geoffsette behoefte aan het produkt aan het einde van de keten (MRP: op basis van geplande orders 

van de eerst volgende produktiestap in de keten). 

Zoals figuur 4.4 toont wordt voor het bepalen van de ordervrijgifte ter aanvulling van de voorraad van B 
gebruik gemaakt van de oorspronkelijke klantenbehoefte, de lokale voorraad onderdelen B en de voorraad 
produkt A (waarin onderdelen B verwerkt zijn) . 
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tijdgefaseerde informalie over klantenbehoefte 

7 

1. voorraadinformatie 2. ordervrijgifte 

Figuur 4.4: Geintegreerde beheersing volgens LRP-principe 

De som van de voorraden in de keten wordt de integrale voorraad genoemd en is dus gelijk aan de voorraad 
van dit onderdeel zelf en de voorraad van alle samenstellingen waarin dit onderdeel voorkomt. 

De opbouw van het rekenschema voor LRP vertoont een grote overeenkomst met het MRP-schema. In tabel 
4.2 wordt het voorbeeld van produkt A en B opnieuw gegeven, alleen nu volgens de LRP methodiek. Voor 
produkt A zijn het LRP schema en de bijbehorende ordersuggesties identiek aan het eerder getoonde MRP 
schema. 

Tabel 4.2: standaard LRP rekenschema 

Doorlooptijd 1, Seriegrootte 400, Veiligheidsnorm 100 

Produkt A 

Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto-behoefte 100 100 100 100 100 100 100 

lntegrale voorraad 300 

Gepl. voorraadverloop 300 200 100 400 300 200 100 400 

Gepl. orderontvangst 400 400 

Gepl. orderuitgifte 400 400 

Doorlooptijd 1, Seriegrootte 400, Veiligheidsnorm 0, integrale veiligheidsnorm 100 

Produkt 8 

Periode 0 1 2 3 4 5 6 7 

lntegrale behoefte 100 100 100 100 100 100 100 
lntegrale voorraad 700 

Gepl. voorraadverloop 600 500 400 300 200 100 400 

Gepl. orderontvangst 400 
Gepl. orderuitgifte 400 

Bovenaan het rekenschema van produkt B is de term integrale veiligheidsnorm toegevoegd. Deze norm wordt 
berekend door de lokale veiligheden op te tellen (100 [A]+ 0 [B] = 100). Verder is duidelijk te zien dat de 
bruto-behoeften vervangen zijn door het begrip integrate behoeften. De integrale behoefte voor produkt B 
ontstaat door de behoefte aan produkt A met een periode (de doorlooptijd van A) te offsetten. De integrale 
voorraad van B bestaat uit 300 stuks produkten A en 400 stuks produkten B. De ordersuggesties van LRP 
voor produkt B zijn overigens in dit voorbeeld gelijk aan de suggesties van MRP in tabel 4 .1. 
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Wanneer we echter weer aannemen dater in plaats van 400 stuks maar 390 stuks van produkt Bop voorraad 
liggen, herplant LRP de order van 400 stuks slechts een periode terug. Dit omdat LRP onderkent dat de 
voorraad van 390 stuks van B nog voldoende is voor drie perioden behoeften van A. 

Op basis van bovenstaande en andere voorbeelden kan over het algemeen gezegd worden dat LRP: 
• beter gebruik maakt van de aanwezige flexibiliteit in een produktiesysteem; 
• de planner meer inzicht geeft in de flexibiliteit van het systeem omdat informatie over daadwerkelijke 

behoefte, opgebouwde veiligheden en voorraden in de keten doorgegeven wordt; 
• de mogelijkheid biedt verschillende produktiefilosofieen in verschillende fases van de produktie te 

hanteren, dit vanwege het feit dat LRP geen ordersuggesties nodig heeft van het direct bovenliggende 
stuklijstniveau. Bij MRP is dit in principe niet mogelijk aangezien er bij dit systeem we! ordersuggesties 
van het direct bovenliggende stuklijstniveau nodig zijn. 

Aan het gebruik van LRP kleeft echter in sommige situaties ook een nadeel. Het betreft hier het gebruik van 
LRP in divergente ketens. Dit zijn ketens waarbij een bepaald onderdeel opgaat in verschillende type 
samenstellingen. In dergelijke situaties kan bij het gebruik van LRP onbalans optreden, hetgeen concreet 
betekent dat er in de divergente takken materiaaltekorten kunnen optreden op grond van ongebalanceerde 
voorraden samenstellingen. Figuur 4.5 geeft hiervan een voorbeeld. 

Component C Samenstelling D en E Behoefte 

voorraad: 100 stuks 
I 

~,,::--rvoo~uks 
·.· ----: 

~'Y LRP 
lntegrale voorraad: 100 

0 stuks 

50 stuks 

Behoefte : 50 
Orderuitgiftes voor C: geen : 

Figuur 4.5: onbalans in divergente keten 

Zoals blijkt uit deze figuur wordt er door LRP geen nieuwe order aangemaakt voor component C alhoewel er 
we! 50 stuks nodig zijn voor de produktie van 50 stuks samenstelling E. Het probleem in deze situatie is dat 
LRP op het niveau van component C niet ' ziet' dat de integrale voorraad van I 00 stuks bestaat uit de 
voorraad van samenstelling D, terwijl de behoefte afkomstig is van samenstelling E. 
Afhankelijke van de mate van divergentie in een keten, de behoeftepatronen van de samenstellingen en de 
afstemming tussen seriegroottes in de keten, treedt dit verschijnsel in meer of mindere mate op . 

4.3 Afsluitende opmerkingen 

De werking van MRP en LRP is hierboven kort beschreven. Een aantal aspecten welke van invloed zijn op de 
planprestaties van beide systemen zijn buiten beschouwing gelaten. Deze aspecten zoals seriegrootteregels en 
seriegrootte-afstemming zijn in het vervolg van het afstudeeronderzoek echter we! van belang en zullen dan 
ook nog later aan bod komen. Voor dit moment voldoet echter de beschrijving van LRP en MRP zoals 
hierboven is gegeven. 
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Hoofdstuk 5: Evaluatie LRP 

5.1 lnleiding 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 bij de definiering van de probleemstelling, bestaat een belangrijk dee! van 
het probleem van de opdrachtgevers uit een gebrek aan inzicht in het huidige gebruik van LRP binnen OAF 

en de met de implementatie van LRP daadwerkelijk behaalde voordelen en resultaten. 
Dit hoofdstuk beoogt dan ook dit inzicht te verschaffen door de resultaten te beschrijven van de 
materiaalcoordinatie-analyse in de maakfabrieken van OAF en de presentatie van de resultaten van een 
uitgevoerde computersimulatie. 
V oor een goede analyse en evaluatie van het huidige gebruik van LRP is het echter eerst noodzakelijk inzicht 
te krijgen in de achtergrond en doelstellingen van de invoering van LRP bij OAF. 

5.2 Doelstellingen LRP implementatie 

5.2.1 lnleiding 

In deze paragraafworden de achtergrond, redenen en doelstellingen van de implementatie van LRP bij OAF 
beschreven. Aan het einde van deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de achterhaalde 
informatie in de vorm van een evaluatieraamwerk. Dit raamwerk zal in het vervolg van het rapport gebruikt 
worden voor de evaluatie van LRP. 

5.2.2 Historie van de materiaalcoordinatie bij DAF Trucks 

De eerste vorm van materiaalcoordinatie bij OAF bestond uit de invoering van de zogenaamde 
'Monodelenplanning'. Deze planning gaf op basis van het aflevermoment van een truck door de 
eindassemblagelijn (het zogenaamde 0-0.0 moment) een overzicht van de onderdelen waaruit deze 
afgeleverde trucks bestonden. Dit was met andere woorden niets anders dan het optellen van de stuklijsten 
van deze afgeleverde trucks. In dit overzicht van onderdelen werd dus geen rekening gehouden met YL- en 
OYL-delen en met offsetting. De materiaalplanners dienden voor alle onderdelen en ruwe materialen zelf 
terug te rekenen wanneer en hoeveel respectievelijk geproduceerd en ingekocht moest worden. 

Deze Monodelenplanning is vervolgens aangevuld met het MBP/RPS systeem voor YL-delen. Het MBP 
systeem (Materiaal Behoefte Planning) berekende voor deze YL-delen de brutobehoefte op het zogenaamde 
Materiaal Beschikbaarheidsmoment (MBS-moment). Dit is het moment waarop het betreffende onderdeel 
nodig is aan een van de assemblagelijnen. Het MBP voerde dus een offset uit voor YL-delen. Het RPS 
(Requirements Planning System) berekende vervolgens ordersuggesties op basis van de MBP-behoefte, 
voorraadniveau, geplande orders en besturingsparameters. Het berekenen van de behoefte en orders voor 
OYL-onderdelen diende echter nog steeds handmatig te gebeuren. 
Eind jaren tachtig werd besloten om ook de behoefteberekening en ordersuggesties voor OYL-onderdelen te 
automatiseren. In feite diende er een 'explosiesysteem' ontwikkeld te worden dat de MBP-behoefte op YL
niveau doorgaf naar OYL-niveau en vervolgens op deze OYL-niveau ' s ordersuggesties deed. V oor dit 
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'explosiesysteem' waren twee methodes bekend: MRP en LRP. Uiteindelijk is op grond van een aantal 
redenen (zie paragraaf 5.2.3) gekozen voor LRP. 

Feitelijk is na deze keuze voor LRP het RPS-systeem uitgebouwd met behulp van het LRP-concept. Hierdoor 
is het begrip LRP minder bekend en wordt meestal ten aanzien van de besturing van OYL-delen gewoon nog 
gesproken over RPS besturing in plaats van LRP besturing. Voor de duidelijkheid wordt in het vervolg van 
dit rapport vaak 'RPS-LRP' gebruikt als aanduiding voor de LRP besturing op OYL niveau . 

5.2.3 Redenen voor keuze LRP 

De reden van de invoering van LRP bij OAF Trucks was, zoals hierboven beschreven, primair de wens om de 
materiaalcoordinatie op OYL-niveau te automatiseren. Deze automatisering diende te resulteren in: 
1. een daling van de benodigde materiaalplanningscapaciteit; 
2. een daling van de voorraad. 

De vervolgvraag nadat besloten was tot het automatiseren van de OYL-materiaalcoordinatie, was welk 
concept voor deze materiaalcoordinatie gebruikt zou gaan worden. Voor deze coordinatie waren twee 
systemen bekend: MRP en LRP. Na een definitie-studie is om onderstaande redenen gekozen voor LRP: 

A. Flexibelere produktie 
Door veranderingen in de markt kwam er een grotere druk te staan op verlaging van de voorraad, 
verkleining van de seriegroottes en flexibilisering van de produktie. LRP had volgens de ontwikkelaars de 
mogelijkheden in zich om voor wat betreft de besturing beter aan deze eisen te voldoen dan MRP. 

B. Planningsfluktuaties 
OAF heeft te maken met planningsfluktuaties vooral op middellange termijn (6 tot 52 weken). Verwacht 
werd dat MRP deze fluktuaties versterkt doorgeeft naar de onderdelen onder invloed van seriegrootte
effecten en veiligheidsnormopstapeling. De planning van LRP zou volgens de ontwikkelaars veel rustiger 
zijn omdat slechts de zuivere planning (de behoefte aan YL-delen) wordt door geexplodeerd naar de 
onderdelen. 

C. Doorgeven van basisinformatie 
Wanneer aan de behoefte van LRP is voldaan is men in principe in staat om aan de behoefte van 
eindprodukten te voldoen. Hiermee kon men volgens de ontwikkelaars prioriteiten stellen wanneer niet 
voldaan kon worden aan de behoefte in een direct bovenliggend niveau. Wanneer in dat geval namelijk 
wel de LRP behoefte werd afgedekt, dan weet men dat er nog ruimte is en hoeft men geen spoedacties te 
nemen om alsnog aan de vraag van een bovenliggende niveau te voldoen. 

D. Rekenen over de keten 
LRP rekent met ketenvoorraden en ketenveiligheden. Dit leverde volgens de ontwikkelaars twee voordelen 
op: door LRP worden geen onderdelen binnengehaald om veiligheden aan te vullen, als er op 
samenstellingsniveau nog ruim voldoende voorraad is. Daarnaast kan de ketenveiligheid kleiner zijn dan 
de som van de afzonderlijke veiligheden voor het bereiken van dezelfde servicegraad. Het inzicht van de 
materiaalplanner in de ketenveiligheid kan gebruikt worden om de lokale veiligheden te verlagen. 

E. Toepasbaar samen met andere besturingen 
Onderkend werd dat er in de maakomgevingen gewerkt werd met lokale besturingen via PC-applicaties. In 
deze gevallen kan LRP (i.t.t . MRP) toch nog op lagere stuklijstniveau's gebruikt worden, ondanks het feit 
dater geen orderinformatie op het mainframe bekend is. Dit vanwege het feit dat LRP niet de orders 
doorexplodeert maar de oorspronkelijke brutobehoefte van het YL-deel. 
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Ten aanzien van het in hoofdstuk 4 beschreven probleem van onbalans is bij de uiteindelijke bouw van LRP 
een wijziging aangebracht in de standaard LRP-methodiek zoals in ditzelfde hoofdstuk beschreven. In plaats 
van het direct doorexploderen van de oorspronkelijke klantenvraag naar alle onderliggende stuklijstniveau's 
wordt eerst de aanwezige lokale voorraad op ieder stuklijstniveau in mindering gebracht op de behoefte. In 
het geval dater geen sprake is van onbalans dan levert deze rekenwijze exact dezelfde planning opals 
standaard LRP. Wanneer er wel sprake is van onbalans dan voorkomt deze rekenwijze dat een lokale 
voorraad van produkt D gebruikt wordt voor het afdekken van behoefte van produkt E (zie figuur 4.5). 

5.2.4 Projectdoelstellingen en verwachte resultaten LRP implementatie 

De uiteindelijke projectdoelstelling van de invoering van LRP bij DAF Trucks werd in 1990 als volgt 
gedefinieerd (Line Requirements Planning Extra, intern rapport DAF Trucks, 27 april 1990): 

''De doelstelling van het LRP-project is: 
1. het automatiseren van de berekening van de materiaalbehoefte voor O'{L artikelen. 
2. het ondersteunen van verwervingsactiviteiten met betrekking tot deze artikelen. Denk hierbij 

aan het bepalen van tijdstippen en omvang van ordervrijgiftes. LRP moet een duidelijk betere 
ondersteuning bieden dan de huidige Monodelenplanning. Kembegrippen zijn 
KETENVOORRAAD en KETENVEILIGHEID." 

In deze doelstelling wordt een concrete doelstelling als lagere voorraden niet expliciet genoemd. Het 
belangrijkste doe] was het vervangen van de handmatige en tijdrovende Monodelenplanning door een 
automatische planning. 
Op basis van het hiervoor beschrevene kan figuur 5.1 afgeleid worden. Deze figuur geeft een overzicht van 
de samenhang tussen de verschillende genoemde voordelen en vat een en ander samen in vier hoofdresultaten. 
Deze figuur zal dienen als evaluatieraamwerk in het vervolg van dit rapport . 
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Figuur 5.1: verwachte implementatieresultaten LRP (anno 1990) 
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5.3 Analyse materiaalcoordinatie maakfabrieken 

5.3.1 Opzet en werkwijze analyse 

Voor het verkrijgen van een inzicht in het gebruik van LRP is een analyse uitgevoerd naar de invulling van de 
materiaalcoordinatie binnen de drie maakfabrieken. Om een voldoende gedetailleerd beeld hiervan te krijgen 
is als uitgangspunt van de analyse de zogenaamde BEVO-code (BEVO = bevoorrader) gekozen. Dit is een 
groep van verwante produkten, waarbij onder produkten zowel ruwe materialen als onderdelen en 
samenstellingen verstaan kunnen worden. Iedere BEVO-code is toegewezen aan een materiaalplanner die de 
materiaalcoordinatie van de betreffende codenummers verzorgd. Tabel 5. l geeft een overzicht van enkele 
kentallen van de onderzochte BEVO-codes. 

Tabel 5.1: kentallen maakfabrieken 

Maakfabriek PKF MKF AF Totalen 

Aantal BEVO-codes 29 19 18 66 

Aantal YL-codenummers 3226 458 354 4038 

Aantal OYL-codenummers 2123 478 395 2996 

Aantal materiaalplanners 10 5 4 19 

Aantal orders/afroepen per week 1095 315 205 1615 

Bovenstaande YL-codenummers zijn per definitie 'maakdelen' . De OYL-codenummers kunnen zowel 
maakdelen als koopdelen zijn. Bovenstaande codenummers vormen slechts een deel van alle in gebruik 
zijnde codenummers. Een groat deel van de overige codenummers bestaat uit zogenaamde YL-koopdelen die 
direct gebruikt worden bij de assemblage. Aangezien deze koopdelen geen OYL niveau hebben vallen deze 
delen buiten de materiaalcoordinatie-analyse, die immers betrekking heeft op het gebruik van LRP voor de 
aansturing van OYL-delen. Onderstaande figuur plaats de maakdelen en koopdelen in onderling perspectief. 

Koopdelen YL 
51% 

Maakdelen OYL 
9% Koopdelen OYL 

~,,,,.,.,- 11% 

Figuur 5.2: opbouw codenummerbestand (uitgedrukt in percentage van totaal aantal 
codenummers). Uitgedrukt in waarde vertegenwoordigen alle YL-delen een waarde 
van fl. 1,46 miljard opjaarbasis. Hiervan wordt fl . 1,1 miljard (75%) rechtstreeks -
i.e. de YL-koopdelen - ingekocht. 

In de analyse binnen de maakfabrieken zijn BEVO-codes die betrekking hebben op nieuwe in ontwikkeling 
zijnde onderdelen niet betrokken, aangezien zij vaak speciaal (lees: nauwkeuriger) bestuurd worden door een 
materiaalplanner (MP) tot dat het nieuwe onderdeel in produktie genomen wordt. Op dat moment worden de 
onderdelen opgenomen in de reguliere BEVO-codes. 
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Per BEVO-code is voorafgaande aan de analyse vastgelegd welke informatie met het oog op de 
probleemstelling verkregen diende te worden: 
• aantal codenummers per BEVO-code; 
• aard van de produkten (te weten YL of OYL); 
• wijze van materiaalcoordinatie; 
• wijze van materiaalcoordinatie van hogere niveau in stuklijst (alleen indien OYL-deel); 
• voorraadwaarde en omloopsnelheid; 
• aantal orders binnen BEVO-code per week; 
• waarde van de aanwezige veiligheidsvoorraad binnen de BEVO-code; 
• waarde van de aanwezige veiligheidstijd binnen de BEVO-code. 

5.3.2 Resultaten materiaalcoordinatie analyse 

De materiaalplanners, die direct verantwoordelijk zijn voor de materiaalcoordinatie, wordt binnen OAF grote 
vrijheid gegund bij het inrichten van de coordinatie . Grofweg kunnen drie methoden onderscheiden worden: 
1. RPS-besturing de verwerving is gebaseerd op het Requirements Planning System dat voor de besturing 

van OYL-delen gebruik maakt van LRP-principes. De daadwerkelijke produktie-orders en de daarbij 
horende papieren output (produktgegevens, routing informatie etc.) worden gegenereerd door het FOB
systeem. Het FOB-systeem genereert echter geen inkooporders. 

2. voorraadbesturing de verwerving start wanneer de voorraad beneden het bestelniveau daalt; 
3. overige besturing de verwerving wordt anders dan met RPS of voorraadbesturing bestuurd door de MP. 

Opgemerkt dient te worden dat RPS en voorraadbesturing beide applicaties binnen het OAF-mainframe zijn. 
De categorie 'overige besturingen' bestaat uit applicaties welke buiten het mainframe zijn ontwikkeld ofuit 
door de MP handmatig opgestelde planningen. Voor een nadere toelichting op de plaats van LRP en de 
materiaalcoordinatie binnen de logistieke besturing van OAF wordt verwezen naar bijlage I. 

Figuur 5.3 geeft een overzicht van de onderlinge (besturings)relaties tussen de onderzochte BEVO-codes 
binnen de PKF. Onderstaand schema geeft aan wat de getallen in de figuren betekenen. Wanneer als 
besturing P 1 vermeld staat is dit gelijk aan RPS besturing, M 1 of M2 wil zeggen besturing zonder 
gebruikmaking van RPS (besturing buiten het mainframe). 

stuklijstniveau en besturing 

\ 
YL-99 P1 

Aantal orders I week 

----~"" YL-98 M2 
ETC • • Piii>fabrli:age • • • · 

150 

I BEVOgroep 

Aantal codenummers 

Figuur 5.4 legenda besturingsschema's 

In bijlage II wordt een bijbehorend kwantitatief overzicht gegeven van de analyse binnen de PKF. In deze 
bijlage staan ook de resultaten van de MKF en AF inclusief het voor de PKF getoonde besturingsrelatie
schema. De belangrijkste resultaten worden hieronder besproken. 

Alvorens in te gaan op besturingsspecifieke resultaten wordt eerst ingegaan op de volgende twee zaken: 
1. het aantal stuklijstniveau 's in de maakfabrieken; 
2. veiligheidsvoorraden in de maakfabrieken. 
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Figuur 5.3: BEVO besturingsschema PKF 
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Ad 1. Stuklijstniveau's 
Het aantal stuklijstniveau's binnen de maakfabrieken blijkt zeer beperkt te zijn: 82% van de stuklijsten van 
alle door de PKF geproduceerde YL-delen, bestaat slechts uit twee niveau's (YL-niveau en I OYL-niveau) en 
18% bestaat uit drie niveau 's. Stuklijsten met meer dan drie niveau's komen binnen de PKF niet voor. 
Ook binnen de MKF is het aantal stuklijstniveau's beperkt: 87% van de stuklijsten van alle geproduceerde 
YL-delen bestaat slechts uit twee niveau's, binnen de AF is dit percentage 80%. 

Ad 2. Veiligheidsvoorraden 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de hoeveelheid aanwezige veiligheidsvoorraad en het type 
veiligheidsvoorraad (tijd of aantallen) binnen de maakfabrieken. 

Tabel 5.2: veiligheidsvoorraden maakfabrieken 

PKF YL f 138.805 f 350.670 f 489.475 f 8.779.006 10,5 

OYL f 585.275 f 683.630 f 1.268.905 f 6.059.170 8,7 

MKF YL f 4.372 f 609.085 f 613.457 f 5.222.043 25,0 

OYL f 25.779 f 612.755 f 638.534 /6.193.247 12,8 

AF YL f 13.680 f 591.435 f 605.115 f 5.687.672 16,6 

OYL f 106.614 f 1.010.707 /1 .117.321 f 6.308.890 11,4 

I. Veiligheidsvoorraad in aantallen 2. Veiligheidsvoorraad in tijd 

3. Totale veiligheidsvoorraad 3. Omloopsnelheid voorraad 

Ten aanzien van de veiligheidsvoorraad vallen twee aspecten op: 

1. De totaal aanwezige veiligheidsvoorraad is laag. Omgerekend ligt er binnen de PKF, MKF en AF 
respectievelijk 4 .4 , 2.3 en 3.8 dagen veiligheidsvoorraad. Wanneer dit aantal gerelateerd wordt aan de 
gemiddelde seriegrootte van meer dan 4 weken, dan kan geconcludeerd worden dat er een minimale 
hoeveelheid veiligheid aanwezig is. Beter is het wellicht om te zeggen dat een groot deel van de veiligheid 
reeds gevormd wordt door de seriegroottevoorraad. 

2. Veiligheidsvoorraad 'in tijd' heeft de voorkeur van de materiaalplanners. Binnen de PKF wordt op YL
niveau meer dan 70% van de totaal aanwezige veiligheidsvoorraad gevormd door veiligheidstijd. Op 
OYL-niveau bedraagt dit percentage meer dan 50%. Voor de MKF bedragen deze percentages 
respectievelijk 99% en 96%; voor de AF 98% en 90%. 
Voor dit type veiligheid wordt bewust gekozen door de MP-ers om de volgende redenen: 
• De omvang van de veiligheidsvoorraad 'in tijd ' past zich automatisch aan de hoogte van de 

ordergroottes aan. Bij afnemende behoefte en dus afnemende ordergroottes daalt de omvang van de 
veiligheidsvoorraad navenant. W anneer een codenummer geen behoefte meer heeft, dan wordt de 
veiligheidsvoorraad ook gelijk aan nul. 

• Het type veiligheid vergt door bovenstaande automatische aanpassing geen continue bewaking en 
aanpassing van de besturingsparameters die door de MP beheerd worden. 

Hieronder worden nu de resultaten van de materiaalcoordinatie binnen de maakfabrieken beschreven. Hierbij 
wordt zowel aandacht besteed aan de besturing van de YL-delen als de besturing van de OYL-delen. 
Alhoewel de YL-besturing niet direct valt onder de evaluatie van het gebruik van LRP bij de besturing van 
OYL-delen, is inzicht in deze YL-besturing toch zeer nuttig. Een groot deel van het gebruikspatroon van LRP 
op OYL-niveau wordt namelijk verklaard door de besturing van het YL-niveau. 
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Achtereenvolgens worden nu beschreven: 
1. de resultaten van de materiaalcoordinatie analyse van de PKF; 
2. de resultaten van de materiaalcoordinatie analyse van de MKF; 
3. de resultaten van de materiaalcoordinatie analyse van de AF. 

Ad 1. Resultaten materiaalcoordinatie analyse PKF 

Uit de analyse blijkt dat binnen de PKF 29% van de YL-orders gegenereerd wordt door het RPS-FOB 
systeem. De overige 71 % van de YL-orders zijn tot stand gekomen door gebruikmaking van overige 
besturingen buiten het mainframe. In deze categorie 'overige besturingen' werd 90% van de YL-orders 
aangemaakt door het zogenaamde Weeklijst' systeem en werd 10% handmatig aangemaakt. 

Het Weeklijstsysteem is een lokale PC-applicatie die de bruto behoefte, routinginformatie en voorraad
gegevens download uit het mainframe. Vervolgens genereert het Weeklijstsysteem (na uitvoeren van 
netting en offietting) ordersuggesties . Het succes van dit systeem ten opzichte van het RPS-FOB systeem 
op het mainframe ontstaat doordat: 
• de output van het systeem zeer eenvoudig, duidelijk en beperkt is (dit ten opzichte van de door de MP-ers 

als negatief ervaren papierstroom van het FOB-systeem); 
• het systeem een overzichtelijke capaciteitsplanning genereert; 
• het systeem directer en flexibeler is omdat het een zeer korte administratieve doorlooptijd van enkele uren 

heeft vanaf de input van de gegevens tot het uitdraaien van de ordersuggesties . Dit in tegenstelling tot de 
RPS-FOB orders van het mainframe, die een administratieve doorlooptijd van enkele dagen hebben. 

Wanneer op YL-niveau niet vanuit orderoogpunt naar het gebruik van de systemen wordt gekeken, maar 
vanuit voorraadoogpunt dan blijkt 67% van de totale voorraadwaarde met RPS bestuurd te worden. Dit kan 
verklaard worden doordat de Persgroep een van de belangrijke gebruikers van RPS-FOB is. De Persgroep 
produceert - vanwege een beperkte perscapaciteit in combinatie met aanzienlijke omsteltijden - in cycli van 
vier weken. Deze cycli minimaliseren de omsteltijden en zorgen zo voor een hoge bezettingsgraad. Door de 
aanwezigheid van deze cyclusplanning wordt er relatief veel voorraad gevormd door een gerniddelde 
seriegrootte van zo'n vier weken. Daamaast zijn de onderdelen die door de persgroep gefabriceerd worden 
relatief duur ten opzichte van de YL-output van andere afdelingen in de PKF. 

Ten aanzien van de OYL-delen blijkt uit de analyse dat 63% van de orders voor OYL-delen tot stand is 
gekomen door gebruikmaking van het RPS systeem. Dit is dus het feitelijke gebruik van het ontwikkelde LRP 
systeem voor de besturing van OYL delen zoals beoogd bij de invoering van LRP. De overige 37% van de 
orders zijn tot stand gekomen door gebruikmaking van overige besturingen buiten het mainframe. In deze 
categorie 'overige besturingen' werd 57% van de orders aangemaakt door het zogenaamde BOYL systeem en 
werd 43% handmatig aangemaakt. 

Het BOYL (Besturing OYL) systeem is een lokale PC applicatie en is specifiek ontwikkeld voor de besturing 
van de inkoop van de ruwe delen voor de langsligger fabricage (langsliggers zijn de lange horizontale 
staalprofielen die de basis van een vrachtwagenchassis vormen). Het BOYL systeem werkt op basis van het 
MRP-concept en is ontwikkeld omdat voor de inkoop van het ruwe materiaal voor de langsliggers 
(zogenaamde coil's, rollen staal) een aantal eA1:ra functionaliteiten nodig waren, die niet beschikbaar waren in 
het RPS systeem. Dit betrof met name het werken met inkoopprijsstaffels en het inkopen van coil's welke 
gebruikt kunnen worden voor meerdere langsliggertypes. 

De aangetroffen handmatige besturing kan opgedeeld worden in handmatige LRP besturing (29% van de 
'overige besturingen') en handmatige MRP besturing (14% van de 'overige besturingen'). Voor de handmatige 
LRP-besturing wordt gekozen indien relatief kleine behoeften aan verschillende typen van hetzelfde ruw 
materiaalsoort gecombineerd worden tot de inkoop van een type ruw materiaal welke qua specificatie voldoet 
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aan de verschillende behoeften. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij de inkoop van plaatmateriaal. 
Binnen de PKF is een plaatsaneringsproject gestart om te komen tot een beperkt aantal typen plaatmateriaal, 
zodat deze handmatige besturing vervangen kan worden door een automatische besturing. 
Wanneer gekeken wordt naar de wijze van besturing in opeenvolgende stappen in de fabricageketens binnen 
de PKF, dan ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 5.3. 

Tabel 5.3: OYL besturing t.o.v. besturing YL binnen PKF 

(uitgedrukt in percentage van aantal codenummers) 

OYL YL 

RPS i::> Overig 76% 

RPS i::> RPS 5% 

Overig i::> RPS 

Overig i::> Overig 

6% 

13% 

Opvallend is dat indien er op OYL niveau RPS-LRP wordt gebruikt voor de materiaalcoordinatie, dat dan in 
bijna 95% van de gevallen het bovenliggende stuklijstniveau buiten het mainframe bestuurd wordt (namelijk 
76% op de [76%+5%]). Dit is het eerder genoemde Weeklijstsysteem. 

Ad 2. Resultaten materiaalcoordinatie analyse MKF 

Uit de analyse blijkt dat binnen de MKF slechts 14% van de orders voor YL-delen tot stand is gekomen door 
gebruikmaking van het RPS-FOB systeem. De overige 86% van de orders zijn tot stand gekomen door 
gebruikmaking van overige besturingen buiten het mainframe. De overige besturingen bestaan uit 
zogenaamde cyclusplanningssystemen op PC-niveau. Deze systemen combineren in feite twee logistieke 
besturingsniveau's: de materiaalcoordinatie en de produktie-eenheid beheersing (zoals beschreven in 
bijlage I). De cyclusplanningen berekenen de orders met behulp van netting en offsetting, en de onderlinge 
inzetvolgorde van de verschillende orders binnen een bepaalde cyclus. Deze cyclus wordt normaal gesproken 
gevormd door een vaste produktievolgorde, die resulteert in minimale omsteltijden. 

De voorkeur voor het gebruik van de cyclusplanningen kan als volgt verklaard worden: 
1. Het RPS-FOB systeem heeft geen algoritme voor het vaststellen van een optimale inzetvolgorde (op basis 

van onderlinge omsteltijden tussen de verschillende produkten) en het vervolgens 'rapen' van behoefte 
vanafhet op deze wijze bepaalde inzetmoment. 

2. De cyclusplanningen genereren direct inzetplanningen (produktie-eenheidbeheersing). 
3. Het RPS-FOB systeem genereert een grote papierstroom, welke tot veel sorteer en administratief werk 

voor de MP leidt. De cyclusplanning is echter afgestemd op de individuele behoefte van de MP. Daamaast 
kent het RPS-FOB systeem, zoals reeds aangegeven bij de PKF een lange administratieve doorlooptijd. 
Dit maakt het systeem minder flexibel en onnauwkeuriger. Binnen de MKF is dit aspect nog van groter 
belang dan binnen de PKF aangezien de omloopsnelheid hoger ligt. Om een hoge ornloopsnelheid te 
kunnen realiseren moet er strakker en nauwkeuriger gestuurd worden. 

W anneer niet vanuit orderoogpunt naar het gebruik van de systemen wordt gekeken maar vanuit voorraad 
oogpunt dan blijkt 7% van de totale voorraadwaarde met RPS bestuurd te worden. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat op YL-98 niveau vooral goedkope onderdelen met RPS bestuurd worden. 

Ten aanzien van de besturing van de OYL-delen blijkt uit de analyse dat 57% van de orders voor OYL-delen 
tot stand is gekomen door gebruikmaking van het RPS-LRP systeem; uitgedrukt in codenummers is dit 63% 
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en uitgedrukt in voorraad 44%. De overige 43% van de orders (37% van de codenummers, 56% van de 
voorraad) zijn tot stand gekomen door gebruikmaking van overige besturingen buiten het mainframe. 
Deze categorie 'overige besturingen' wordt voor 92% (uitgedrukt in codenummers) gevormd door MRP
achtige besturingen binnen de op YL-niveau gebruikte cyclusplanningen. Deze MRP-achtige systemen 
bieden volgens de materiaalplanners het voordeel dat zij bij het genereren van de afroepen van ruw materiaal 
de cyclusplanning strak volgen. LRP volgt in deze gevallen niet de cyclusplanning maar de oorspronkelijke 
behoefte aan YL-delen. In het geval van de strak gestuurde cyclusplanningen binnen de MKF leidt dit bij 
LRP tot een coordinatieverlies waardoor het ruwe materiaal niet precies op het juiste moment binnenkomt. 
Door de hoge prijs van deze ruwe materialen (vooral gietstukken) en hun relatief grote ruimtebeslag op de 
produktievloer is deze strakke coordinatie echter wel wenselijk. 
Naast dit voordeel biedt het gebruiken van een MRP-achtige methode binnen de cyclusplanningen een 
praktisch voordeel voor de MP: er hoeft maar binnen een applicatie gewerkt te worden. 

Wanneer gekeken wordt naar de wijze van besturing in opeenvolgende stappen in de fabricageketens binnen 
de MKF, dan ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 5 .4. 

Tabel 5.4: OYL besturing t.o.v. besturing YL binnen MKF 

(uitgedrukt in percentage van aantal codenummers) 

OYL YL 

RPS ¢ Overig 

RPS ¢ RPS 

Overig ¢ RPS 

Overig ¢ Overig 

42% 

21% 

3% 

34% 

Naast de hierboven al beschreven categorie 'Overig ¢ Overig', te weten MRP op OYL-niveau en 
cyclusplanning op YL-niveau, blijkt ten aanzien van de toepassing van RPS-LRP het volgende. Indien LRP 
gebruikt wordt (63% van de codenummers), dan is in 67% van de gevallen het hoger liggende stuklijst niveau 
buiten het mainframe bestuurd (de cyclusplanning). 

Ad 3. Resultaten materiaalcoordinatie analyse AF 

Uit de analyse blijkt dat binnen de AF 56% van de YL-orders tot stand komt door gebruikmaking van het 
RPS-FOB systeem. De overige 44% van de YL-orders zijn tot stand gekomen door gebruikmaking van 
overige besturingen buiten het mainframe. Het gebruik kan makkelijk samengevat worden: RPS wordt op 
YL-niveau gebruikt op de afdeling Universeel en binnen de produktielijnen van de aslichamen en de as
remnokken. Binnen de overige produktielijnen wordt gebruik gemaakt van een besturing buiten het 
mainframe, bestaande uit een PC cyclusplanning applicatie. Deze applicatie vervult in feite weer dezelfde 
dubbelrol als de cyclusplanningen binnen de MKF. De input van de applicatie bestaat uit de behoefte uit het 
MBP-systeem en soms ook de ordersuggesties van het RPS systeem. Aan de hand van deze behoefte, de 
aanwezige voorraad en de onderlinge omsteltijden, bepaalt de cyclusplanning de definitieve seriegroottes . 
Binnen de afdeling Universeel wordt zoals gezegd met RPS gewerkt. RPS wordt hier op een soortgelijke 
wijze ingezet als in de Pershal in de PKF. Door middel van het instellen van een vaste bestelweek 
(bijvoorbeeld iedere derde week van een periode) wordt in een cycluspatroon gewerkt om de omsteltijden te 
minimaliseren. In tegenstelling tot de Pershal is hier echter geen sprake van een bottleneckcapaciteit 
waardoor regelmatig afgeweken wordt van de optimale volgorde. 

Wanneer niet vanuit orderoogpunt naar het gebruik van de systemen wordt gekeken maar vanuit voorraad 
oogpunt, dan is maar 23% van de totale voorraadwaarde op YL-niveau met RPS bestuurd. Dit kan verklaard 
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worden door het feit dat de omloopsnelheid op de afdeling Universeel hoger is dan op de produktielijnen die 
met een cyclusplanning bestuurd worden. Dit wordt bevestigd wanneer het gebruik van RPS uitgedrukt wordt 
in het aantal gegenereerde orders; dit bedraagt 56%. 

Ten aanzien van de besturing van de YL-delen blijkt dat 56% van de orders voor OYL-delen tot stand is 
gekomen door gebruikmaking van het RPS-systeem (het feitelijke gebruik van LRP) . Uitgedrukt in het aantal 
OYL codenummers dat met LRP bestuurd wordt is dit 67%. Dit komt omdat de afdeling universeel, waar 
LRP gebruikt wordt, veel codenurnrners ruw materiaal heeft ten opzichte van de overige produktielijnen. 
De OYL-codenummers van de produktielijnen worden allemaal buiten het mainframe bestuurd met behulp 
van een MRP-achtige module binnen de cyclusplanning. De achtergrond hiervan is gelijk aan die binnen de 
MKF: een betere coordinatie tussen de aanlevering van ruw materiaal en de cyclusgewijze produktie en een 
grotere gebruiksvriendelijkheid. 
Bovenstaande besturingsrelaties tussen OYL- en YL-niveau worden bevestigd door de in tabel 5.5 
gepresenteerde gegevens . 

Tabel 5.5: OYL besturing t.o.v. besturing YL binnen AF 

(uitgedrukt in percentage van aantal codenummers) 

OYL YL 

RPS Q Overig 7% 

RPS Q RPS 60% 

Overig Q RPS 10% 

Overig Q Overig 23% 

Dit beeld is overigens geheel anders dan het beeld dat ontstond binnen de PKF en MKF. Was binnen deze 
twee maakfabrieken de combinatie LRP voor OYL besturing en een besturing buiten het mainframe voor het 
YL-niveau de meest gebruikelijke combinatie; binnen de AF blijkt dit de combinatie RPS voor OYL en 
tevens RPS voor YL te zijn. 

5.3.3 Afsluiting 

Deze paragraaf is uitgebreid ingegaan op de resultaten van de materiaalcoordinatie analyse in de 
maakfabrieken. Ten aanzien van de in paragraaf 5. 2 vastgestelde beoogde resultaten van de LRP 
irnplementatie kunnen reeds een aantal conclusies getrokken worden met betrekking tot de resultaatgebieden 
'voorraaddaling door integrale veiligheden' en de 'combineerbaarheid met andere besturingen'. Over de 
gebieden 'ketenvoorraad' en 'planningsfluktuaties ' kunnen echter nog weinig conclusies getrokken worden. 
Voor bet onderzoeken van deze aspecten is dan ook een simulatiemodel ontworpen. In de volgende paragraaf 
wordt ingegaan op dit simulatiemodel. 
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5.4 Dynamische simulatie LRP en MRP 

5.4.1 lnleiding 

Het ontworpen simulatiemodel beoogt de eventueel aanwezige planningsprestatieverschillen weer te geven 
tussen de materiaalcoordinatiesystemen MRP en LRP onder stochastische ( dynamische) vraag en onder 
condities die representatief zijn voor de maakfabrieken bij OAF. Het model is specifiek ontwikkeld voor het 
beoordelen van de resultaatgebieden 'planningsfluktuaties' en 'ketenvoorraad ' zoals onderscheiden in het 
evaluatieraamwerk in paragraaf 5.2. 

5.4.2 Beschrijving simulatiemodel 

Het model simuleert de toepassing van MRP en LRP bij de planning van een lineaire stuklijststructuur met 
twee niveau 's binnen een onzekere omgeving. De onzekerheden binnen de materiaalcoordinatie worden in het 
model gesimuleerd door de behoefte voor de tweede week een stochast te laten zijn. Deze stochast is een 
trekking uit een uniforme verdeling, waarvan het interval gevormd wordt door de parameter ' variabiliteits%' 
in te vullen voorafgaande aan de start van de simulatie. Voor het gemiddelde van het interval wordt een 
constante gebruikt. Deze constante wordt tevens gebruikt voor de behoefte in de overige weken. 
Aan de hand van de ingestelde seriegroottes op YL- en OYL-niveau - uitgedrukt in een flexibele seriegrootte 
van 2, 4 of 8 weken behoefte - simuleert het model een aaneengesloten periode van 30 planningsweken. Deze 
30 weken worden voor ieder experiment 500 maal doorlopen. Op basis van deze 500 simulatieruns worden 
de twee materiaalcoordinatiemethoden vergeleken aan de hand van drie prestatie-indicatoren. Deze 
indicatoren zijn: de gemiddelde servicegraad 1

, de gemiddelde voorraad en het gemiddelde aantal 
planningsfluktuaties 2. Figuur 5.5 toont het hoofdsimulatiescherm van de ontwikkelde simulatie. 

Figuur 5.5: Schermkopie simulatiemodel 

1 De gemiddelde service graad is gedefinieerd als het percentage van de tijd dat de voorraad groter of gelijk is aan nu!. Binnen 
de literatuur ook we! bekend als Pl (Probability ofno stockout per replenishment cycle). 

2 Het aantal planningsfluk."tuaties wordt gemeten in het aantal reschedules binnen de eerste vier weken van iedere planning 
gedurende twintig achtereenvolgende planningsweken. Deze eerste vier weken van een planning vormen de zogenaamde 
wijzigingstermijn waarbinnen afroepen van DAF bij leveranciers in principe niet meer gewijzigd mogen worden. 
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Voor een uitgebreide functionele specificatie van het simulatiemodel, een onderbouwing van de inrichting van 
het model en de definities van de prestatie-indicatoren wordt verwezen naar bijlage III. 

5.4.3 Resultaten simulatie 

Tabel 5.6 toont het overzicht van de uitkomsten van de simulatie voor de experimentenset, waarbij de 
instellingen van de seriegroottes op YL- en OYL-niveau in de tabel uitgedrukt worden door respectievelijk 
POQ YL en POQ OYL (POQ = Period Order quantity). Het percentage 'V' geeft de ingestelde variabiliteit 
weer. In de tabel is de servicegraad op OYL-niveau niet opgenomen, aangezien deze in het model altijd 100% 
is. Dit omdat er een materiaalcheck plaats vindt, waarbij nooit meer OYL-delen worden uitgegeven dan 

aanwez1g ZIJn. 

Tabel 5.6: resultaten MRP/LRP materiaalcoordinatie simulatie 

MRP LRP 
POQYL POQOYL Serv%YL Voorr.YL Voorr.OYL Serv%YL Voorr.YL Voorr.OYL 

V=10"/o 2 2 90,9 10,7 9,1 90,8 10,3 9,0 
2 4 91,9 11, 1 20,1 91,6 10,6 18,8 
2 8 92,3 11,2 39,2 92,1 10,8 38,8 
4 4 96,8 20,7 11,0 95,7 19,7 9,2 
4 8 97.4 21 ,0 31,7 97,0 20.4 28,9 
8 8 99,1 42.2 9,9 98,6 42,0 8.4 

V=SO"lo 2 2 84,2 11,0 10,2 84,0 10,6 9,3 
2 4 90,3 12,1 20,8 87,8 11,3 18,6 
2 8 90,7 12,3 39,1 89.4 11,7 38,8 
4 4 94,3 21,0 12,3 91,6 19,8 10,1 
4 8 95,1 21,5 32,3 93.4 20,6 29,7 
8 8 97,5 41,6 12,6 96,3 41,1 9,7 

Verder is te zien dater verschillen optreden in de servicegraad op YL-niveau. Dit ondanks het feit dat LRP en 
MRP op YL-niveau (of algemener op het hoogste stuklijstniveau) functioneel gelijk zijn en dezelfde 
planningssystematiek hanteren. De verschillen ontstaan echter doordat de planningsmethodiek op OYL
niveau van LRP en MRP verschillend is, waardoor verschillen ontstaan in de voorraad op OYL-niveau. Deze 
OYL-voorraad bei:nvloedt de servicegraad op YL-niveau door de aanwezigheid van een materiaalcheck in het 
simulatiemodel (zie ook bijlage III) . 

5.4.4 Analyse simulatieresultaten 

Deze paragraaf analyseert de uitkomsten van de simulatie en de verschillen tussen LRP en MRP, door de 
prestatie-indicatoren planningsfluktuaties en ketenvoorraad te behandelen. Voor deze analyse is echter een 
correctie nodig op de uitkomsten van de simulatie omdat de servicegraad per experimentset verschilt. Alleen 
bij een gelijke servicegraad kan de ketenvoorraad tussen LRP en MRP vergeleken worden. 
Overigens geldt ten aanzien van deze correcties dat het belangrijkste doel van de simulatie is om inzicht te 
krijgen in het bestaan van duidelijke verschillen in het gedrag van de twee materiaalcoordinatiesystemen en 
daarmee inzicht in de gevolgen van het eventueel invoeren van MRP binnen de maakfabrieken. Een 
kwantitatieve indruk van het verschil is hierbij gewenst; exacte verschillen zijn echter minder zinvol. 

Achtereenvolgens worden nu beschreven: 
1. Analyse planningsfluktuaties; 
2. Analyse ketenvoorraad. 
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Ad 1. Analyse planningsfluktuaties 

Uit de resultaten van de simulatie blijkt duidelijk dat binnen LRP minder planningsfluktuaties optreden dan 
binnen MRP. Tabel 5.7 toont deze verschillen uitgedrukt in een factorverschil tussen LRP en MRP. Zoals 
beschreven in bijlage III wordt met'# reschedules OYL' het aantal reschedules binnen een wijzigingstermijn 
van 4 weken gedurende 20 achtereenvolgende planningsweken bedoeld. 

Tabel 5.7: planningsfluktuatie verschillen MRP en LRP 

POQYL POQOYL 

V=10% 2 2 
2 4 
2 8 
4 4 
4 8 
8 8 

V=50% 2 2 
2 4 
2 8 
4 4 
4 8 
8 8 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 
• Voor iedere experimentset treden er binnen MRP meer reschedules op dan bij LRP. Afhankelijk van de 

seriegroottes en variabiliteit treden er tot bijna 5 keer meer reschedules op. 
• Naar mate de OYL-seriegrootte toeneemt ten opzichte van de YL-seriegrootte, neemt het onderlinge 

prestatieverschil tussen LRP en MRP af. Vergelijk bijvoorbeeld (POQ YL, POQ OYL)=(2,4) en (2,8) bij 
een gelijke variabiliteit. Bij de combinatie (2,2) lijkt dit niet het geval te zijn, maar het geringere verschil 
tussen MRP en LRP ontstaat hier, doordat een reschedule bij MRP van twee weken vaak terecht komt in 
een week waar al een order gepland stond. Hierdoor wordt deze reschedule niet als zodanig geregistreerd. 
Feitelijk zijn het aantal reschedules voor de combinatie (2,2) dus veel hoger dan de aangegeven waarde. 
Dat het onderlinge prestatieverschil tussen LRP en MRP afueemt komt, zoals te zien is, met name door 
het feit dat bij een toenemende seriegrootte op OYL-niveau MRP een grotere daling laat zien dan LRP. 
Dit omdat het aantal planningsfluktuaties bij LRP reeds laag is . 

• Het onderlinge prestatieverschil tussen LRP en MRP neemt afbij een toenemende onzekerheid. Bij 
bijvoorbeeld de combinatie (POQ YL, POQ OYL)=(2,4) daalt het onderlinge prestatieverschil van 4,5 bij 
een variabiliteit van 10% tot 1,9 bij een variabiliteit van 50%. 

De verklaring voor het feit dat MRP beduidend meer planningsfluktuaties genereert dan LRP schuilt in de 
wijze waarop de bruto behoefte voor het OYL-deel tot stand komt en de wijze waarop op basis hiervan 
afroepsuggesties worden berekend. Beide aspecten worden hieronder toegelicht. 

Binnen MRP ontstaat de bruto behoefte op OYL-niveau door de op YL-niveau gevormde seriegrootte 
suggesties en de bijbehorende inteme afroepen voor ruw materiaal rechtstreeks door te geven (te exploderen) 
naar het OYL-niveau. Deze seriegroottesuggesties varieren echter per planningsweek onder invloed van de 
stochastische variabiliteit in de bruto behoefte van het YL-deel en het gebruik van de dynamische 
seriegrootteregel (de POQ). Door deze combinatie van variabiliteit en POQ varieert echter niet alleen de 
omvang van de ordergrootte maar ook de timing. Omdat een berekende POQ precies de behoefte afdekt 
over de tijdsduur van de seriegrootte, leidt een wijziging van de behoefte binnen deze lengte direct tot een 
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verschuiving van het manco-moment en dus van het inzetmoment van de nieuwe produktie-order. Tabel 5.8 
verduidelijkt dit effect. 

Tabel 5.8: nervositeit ordersuggesties op YL-niveau 

T=1 POQ YL=4, produktiedoorlooptijd =2 MRP 

Week 0 1 2 3 4 5 6 7 

Bruto behoefte 8 9 10 10 10 10 10 
Verw. ontvangst 32 
Voorraad 5 29 20 10 0 -10 -20 -30 
Order gereed 40 
Order uitgifte 40 

T=2 MRP 

Week 0 2 3 4 5 6 7 8 

Bruto behoefte 9 11 10 10 10 10 10 
Verw. ontvangst 

CJ) Voorraad 29 20 9 -11 -21 -31 -41 
Order gereed 31 40 
Order uitgifte Gi) 40 

T=3 MRP 

Week 0 3 4 5 6 7 8 9 

Bruto behoefte 11 13 10 10 10 10 10 
Verw. ontvangst 31 
Voorraad 20 9 27 17 7 ~ -13 -23 
Order gereed 
Order uitgifte (33) 

De geplande ontvangst in week I in het bovenste MRP-schema dekt precies de behoefte tot en met week 4. In 
week 5 ontstaat dan ook een geplande voorraad van -10 waarvoor een ordersuggesties wordt aangemaakt van 
40 stuks (behoefte van IO stuks in week 5, 6, 7 en 8). Een week later is de geplande ontvangst van 31 stuks 
inderdaad binnengekomen maar is de behoefte in week 3 gestegen van IO naar 11. Deze kleine stijging 
veroorzaakt direct een tekort van I stuk in week 4 en dus een nieuwe ordersuggestie. De stijging van de 
behoefte van IO naar 11 leidt dan ook tot een verschuiving van de geplande orderuitgifte van week 3 naar 
week 2 en een daling van de seriegrootte van 40 naar 31 stuks. 
Weer een week later leidt de wijziging van de behoefte in week 4 van 10 naar 13 stuks tot eenzelfde effect: 
door de stijging ontstaat een tekort van 3 stuks in week 7 en wordt een ordersuggestie gedaan van 33 stuks 
(ter vervanging van de ordersuggestie van 40 stuks in week 8) . 
Dit effect treedt binnen de simulatie onder invloed van de variabiliteit van de behoefte voortdurend op. 

De zo tot stand gekomen nerveuze ordersuggesties worden bij MRP als invoer (bruto behoefte) gebruikt voor 
het OYL-niveau om vervolgens de afroepsuggesties van ruw materiaal bij de leverancier te genereren. Dit in 
tegenstelling tot LRP. Bij LRP bestaat de invoer (bruto behoefte) voor de OYL-berekening uit de 
oorspronkelijke YL-bruto behoefte. Deze behoefte wordt met een offset van 2 weken onverstoord 
doorgegeven naar het OYL-niveau. Dit is dus een veel stabielere invoer dan de in omvang en timing 
varierende seriegroottes bij MRP, omdat nu alleen de dynamiek van de oorspronkelijke vraag wordt 
doorgegeven in plaats van de dynamiek van de seriegroottes . 
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Op basis van de tot stand gekomen bruto behoefte op OYL-niveau worden vervolgens binnen MRP 
afroepsuggesties berekend. Dit gebeurt door in de eerste plaats de netto behoefte te bepalen door vergelijking 
van de bruto behoefte met de aanwezige voorraad en vervolgens een seriegrootte te berekenen. Bij MRP 
worden nu dus de voor de produktie benodigde hoeveelheden ruw materiaal (uitgedrukt in de nerveuze 
ordergroottes) vergeleken met de aanwezige hoeveelheid ruw materiaal. Indien er een tekort is aan ruw 
materiaal dan wordt op basis van de OYL-POQ een ordersuggestie aangemaakt voor het afroepen van nieuw 
ruw materiaal bij de leverancier. Deze gang van zaken levert een zeer nerveus afroeppatroon op. Tabel 5.9 
illustreert dit en vormt het OYL-vervolg van tabel 5.8 . Zoals uit de tabel blijkt veroorzaakt de wijziging van 
de bruto behoefte van 40 naar 31 stuks een reschedule-in binnen de wijzigingstermijn van een periode en een 
seriegroottedaling van 40 naar 30 stuks . De wijziging van de bruto behoefte van 40 naar 33 geeft ook weer 
een reschedule-in de wijzigingstermijn. 

Tabel 5.9: OYL nervositeit 

T=1 POQ OYL=4, doorlooptijd=1, afronding=10 MRP 

Week 0 1 2 3 4 5 6 

Bruto behoefte 0 0 0 40 0 0 0 
Voorraad 2 2 2 -38 -38 -38 -38 
Order gereed 38 
Order uitgifte 40 40 

T=2 

Week 0 2 3 4 5 6 7 
Bruto behoefte 0 31 0 0 0 40 0 
Voorraad 2 -29 -29 -29 -29 -69 -69 
Order gereed 29 40 
Order uitgifte (30) 40 

T=3 

Week 0 3 4 5 6 7 8 

Bruto behoefte 0 0 0 33 0 0 0 
Voorraad -32 -32 -32 -32 
Order gereed 40 
Order uitgifte (40) 

Bij LRP treden al de hiervoor beschreven verschijnselen veel minder op doordat er een gelijkmatige bruto 
behoefte is in plaats van de sprongsgewijze behoefte bij MRP. Het rapen van bijvoorbeeld een POQ
seriegrootte van 4 weken levert bij LRP dan ook altijd een ordergrootte op van ongeveer 40 (namelijk 4 maal 
de gemiddelde behoefte + stochastiek oorspronkelijke behoefte). In bijlage IV zijn twee uitkomstentabellen 
opgenomen van representatieve simulaties . Deze tabellen tonen duidelijk het verschil tussen LRP en MRP ten 
aanzien van de nervositeit en de uiteindelijk gevormde ordergroottes. 

Ad 2. Analyse ketenvoorraad 

V oor een vergelijking van de ketenvoorraad is eerst een correctie uitgevoerd voor het verkrijgen van een 
gelijke servicegraad. Deze correctie is gemaakt door veiligheidsvoorraad toe te voegen aan bet LRP-systeem. 
Op het moment dat de servicegraad vervolgens groter werd dan de servicegraad van MRP, is een interpolatie 
gemaakt tussen de oude servicegraad en de nieuwe (hogere) servicegraad om zo de benodigde hoeveelheid 
extra voorraad te berekenen die nodig is voor een gelijke servicegraad van LRP en MRP. 
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Zoals blijkt uit tabel 5. 9 is in alle gevallen de ketenvoorraad binnen de met LRP bestuurde keten lager dan de 
ketenvoorraad binnen de met MRP bestuurde keten. Wanneer naar de opbouw van de ketenvoorraad gekeken 
wordt, dan blijkt dit verschil met name te ontstaan door een verschil in voorraad op OYL-niveau. Dit verschil 
vindt wederom zijn oorzaak in de wijze waarop MRP omgaat met de seriegroottes. Tabel 5.10 licht dit nader 
toe. 

Tabel 5.9: gecorrigeerde voorraad en ketenvoorraad MRP en LRP 

MRP LRP 
POQYL POQOYL Voorr.YL Voorr.OYL Voorr.YL Voorr.OYL 

V=100.4 2 2 10,7 9,1 10,4 9,1 
2 4 11, 1 20,1 10,7 18,9 
2 8 11,2 39,2 10,9 38,7 
4 4 20,7 11,0 20,1 9,2 
4 8 21,0 31,7 20,6 28,9 
8 8 42,2 9,9 42,5 8,5 

V=50% 2 2 11 ,0 10,2 10,7 9,4 
2 4 12, 1 20,8 12,3 18,6 
2 8 12,3 39,1 12,2 38,9 
4 4 21,0 12,3 21,4 9,9 
4 8 21,5 32,3 21,7 29,7 
8 8 41 ,6 12,6 42,6 9,9 

Wanneer op OYL-niveau de daadwerkelijke behoefte 45 blijkt te zijn in plaats van 40 zoals verwacht werd 
blijkens de afgesproken levering, dan genereert MRP een nieuwe order ter grootte van 5 stuks plus de 
behoefte in de volgende weken van de lengte van de POQ. Hierdoor wordt er door MRP in deze gevallen 
soms behoefte geraapt die in feite pas over een aantal weken nodig is. Dit heeft natuurlijk een 
voorraadverhogend effect. 

Tabel 5.10: voorraadverhogende seriegrootte in MRP 
POQ OYL=4 MRP OYL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bruto behoefte 45 0 0 0 40 0 0 0 0 

Afgesproken levering 40 

Voorraad -5 -5 -5 -5 -45 -45 -45 -45 -45 

Geplande order 0 45 0 0 0 0 0 0 0 

Door het rapen van de behoefte van week 4 bij de bepaling van de seriegrootte ontstaat in periode 2 en 3 een 
overtollige voorraad van 40 stuks . Overigens zou er een seriegrootte van 5 ontstaan wanneer de behoefte van 
40 stuks er pas in week 5 zou zijn. Dit toont wederom de dynamiek van de POQ-seriegrootte op OYL-niveau 
bij MRP. 
Bij het genereren van een seriegrootte bij LRP treedt dit effect niet op aangezien er dan geraapt wordt over de 
veel gelijkmatigere oorspronkelijke behoefte op YL-niveau. 

Ten aanzien van de hogere ketenvoorraad binnen MRP in het simulatiemodel, dient echter aangetekend te 
worden dat bovengenoemd verschijnsel in de praktijk niet op hoeft te treden. Dit vanwege het feit dat in het 
simulatiemodel er geen sprake is van bijsturing door een materiaalplanner. In de praktijk kan de 
materiaalplanner in bovenstaand voorbeeld besluiten om de geplande inkooporder van 45 stuks ruw materiaal 
te verwijderen en de produktie-order van 45 stuks (die de bruto behoefte aan ruw materiaal veroorzaakt) te 
beperken tot 40 stuks. Dit betekent echter wel een toename van de werkzaamheden van de materiaalplanner. 
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5.5 Conclusies behaalde resultaten LRP implementatie 

5.5.1 lnleiding 

Op basis van de gegevens van de analyse van de materiaalcoordinatie in de maakfabrieken en de resultaten 
van de simulatie is het nu mogelijk om het eerste deel van de probleemstelling te beantwoorden. Na het 
beantwoorden van dit eerste deel kan ook direct het tweede deel beantwoord worden hetgeen gebeurt in 
paragraaf 5.6. Voor het gemak staat de probleemstelling hieronder nog eens weergegeven . 
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De beantwoording van het eerste deel van de probleemstelling vindt plaats met behulp van het in paragraaf 
5.2 opgestelde evaluatieraamwerk en de bijbehorende vier resultaatgebieden, te weten: 
1. daling van de benodigde materiaalplannerscapaciteit; 
2. voorraaddaling; 
3. vermindering aantal planningsfluktuaties; 
4. combineerbaarheid met andere besturingen. 

Hierbij dient echter niet vergeten te worden dat de doelstelling van het LRP-project als volgt gedefinieerd 
was : automatisering van de berekening van de materiaalbehoefte voor OYL artikelen. Op deze doelstelling 
zal afsluitend worden ingegaan. 

5.5.2 Daling van de benodigde materiaalplannerscapaciteit 

Een kwantitatieve vergelijking tussen het aantal materiaalplanners dat nu betrokken is bij de planning van 

OYL delen en het aantal materiaalplanners dat hier v66r de invoering bij betrokken was is moeilijk, dit onder 
invloed van de volgende ontwikkelingen: 
I. De planningsfrequentie is toegenomen. V66r het invoeren van RPS(-LRP) werd een maal per maand een 

planning gemaakt; nu gebeurt dit afhankelijk van het produkt twee of vier maal per maand. 
2. Het takenpakket van de MP is sterk uitgebreid. Was de MP vroeger alleen verantwoordelijk voor het 

plannen van de orders, nu is hij vaak ook verantwoordelijk voor het 'expediten' (chasseren van goederen). 
Ook is de verantwoordelijkheid van de materiaalplanners ten aanzien van het optimaliseren van de 
logistieke besturing toegenomen. 

3. Naast LRP zijn er vele andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de besturingslast. Ontwikkelingen 
als EDI (Electronic Data Interchange) en desktop besturingsapplicaties hebben ook bijgedragen aan een 
vermindering van de besturingslast. 

Desalniettemin kan een vergelijking gemaakt worden tussen het aantal materiaalplanners dat voor de 
invoering van LRP bij de planning van OYL-delen betrokken was en nu . In 1989 waren dit er 19 (in full time 
planners uitgedrukt), nu zijn dit er nog 10. Het aantal OYL-delen is hierbij echter gedaald van 8000 in 1989 
naar zo'n 3000 op dit moment. Wanneer deze cijfers gecombineerd worden met de toenarne van de 
planningsfrequentie, kan geconcludeerd worden dat de benodigde planningscapaciteit ongeveer gehalveerd is. 
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5.5.3 Voorraaddaling 

Een voorraaddaling door het gebruik van LRP werd in de eerste plaats verwacht door gebruikmaking van 
integrale veiligheden. Uit de resultaten van de materiaalcoordinatie analyse kan geconcludeerd warden dat dit 
resultaat niet behaald is; ofbeter gezegd niet behaald kon warden. De volgende redenen kunnen 
onderscheiden warden: 

• de aanwezige veiligheidsvoorraad binnen alle maakfabrieken is reeds laag, waardoor grate besparingen in 
veiligheidsvoorraad niet meer mogelijk zijn. 

• binnen de maakfabrieken wordt nauwelijks gebruik gemaakt van veiligheden in aantallen maar van 
veiligheden in tijd (zie tabel 5.2). Hierdoor is de integrale veiligheidsvoorraad (die binnen LRP berekend 
wordt met veiligheden in aantallen) gelijk aan nul. 

• binnen de maakfabrieken blijkt het begrip keten in zo'n 85% van de gevallen beperkt te blijven tot twee 
stuklijstniveau's. Dit beperkt de te behalen voordelen met een functionaliteit als integrale ketenveiligheid 
aanmerkelijk. Natuurlijk gaat de stuklijst in feite verder binnen de assemblage en bij de toeleverancier van 
de ruwe materialen, maar hier valt voor DAF met de LRP ketenvoorraad en ketenveiligheid op zich geen 
voordeel te behalen. 

Binnen de PKF, waar op zich nog wel enige veiligheidsvoorraad in aantallen op OYL-niveau aanwezig is, 
blijkt dat LRP in deze situaties in bijna 95% van de gevallen gebruikt wordt voor het besturen van een 
codenummer dat op YL-niveau buiten het mainframe bestuurd wordt. Dit is in bijna alle gevallen de 
Weeklijstbesturing. Ten aanzien van deze Weeklijstbesturing blijkt dater in dit systeem geen 
veiligheidsvoorraad gebruikt wordt. Het begrip integrale voorraad is hiermee opnieuw een leeg begrip 
geworden; zij is namelijk in deze situatie gelijk aan de aangehouden veiligheidsvoorraad op het OYL-niveau 
dat met LRP bestuurd wordt. 

Naast het bereiken van een voorraaddaling met behulp van integrale ketenveiligheden werd ook een 
voorraaddaling verwacht door het gebruik van het principe van ketenvoorraad in de rekenschema's van LRP. 
Uit de simulatie is duidelijk gebleken dat binnen LRP de ketenvoorraad lager is clan de ketenvoorraad binnen 
MRP. Afhankelijk van de seriegrootte-afstemmingen en de onzekerheid van de planning bedroeg het verschil 
in het model zo'n 2% tot 8%. Dit verschil ontstaat kort gezegd doordat LRP de keten rninimaal bevoorraadt 
op basis van de oorspronkelijke vraag en MRP de keten maximaal bevoorraadt op basis van de seriegroottes. 
Anders gezegd probeert MRP continu de benodigde hoeveelheid onderdelen bij de start van de produktie
order aanwezig te hebben, terwijl LRP de onderdelen zo laat mogelijk probeert binnen te laten komen. Binnen 
de huidige toepassing van LRP binnen DAF is de afgelopen jaren zeker geprofiteerd van dit 
voorraadverlagende effect. Een exacte berekening van de hiermee bespaarde kosten is binnen het kader van 
dit onderzoek niet gemaakt. 

5.5.4 Vermindering aantal planningsfluktuaties 

Uit de simulatie is zeer duidelijk naar voren gekomen dat LRP inderdaad minder planningsfluktuaties 
genereert dan MRP. Afhankelijk van seriegrootte-afstemmingen en de onzekerheid van de vraagprognose 
treden binnen MRP tot bijna vijfkeer meer planningsfluktuaties op. Vanuit dit resultaat kan clan ook een 
groot deel van de tevredenheid van de gebruikers, die LRP ervaren als een zeer besturingsextensieve planning 
die weinig controle en aandacht behoeft, verklaard worden. 
Verdere bevestiging van de rust van de afroepschema's van DAF wordt tot slot nog eens gegeven door de 
toeleveranciers van DAF, die af en toe de vraag stellen 'hoe het komt dat DAF de meest stabiele 
afroepschema's heeft van al hun klanten, terwijl DAF het principe van Build-To-Order toepast en veel andere 
klanten niet' . 
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5.5.5 Combineerbaarheid met andere besturingen 

Tot slot werd van LRP de combineerbaarheid verwacbt met andere, ten tijde van de implementatie reeds 
operationele, lokale besturingssystemen. Dit vanuit het kenmerk van LRP dat voor de berekeningen op OYL
niveau geen orderinformatie van het bogerliggende stuklijstniveau benodigd is. Geconcludeerd kan worden 
dat de combineerbaarbeid inderdaad mogelijk is. Zoals bleek uit de materiaalcoordinatie analyse bestaat 
binnen de PKF 95% van de gevallen (uitgedrukt in codenummers) uit een dergelijke gecombineerde 

toepassing (bet Weeklijstsysteem). Binnen de MK.F bedraagt dit percentage nog altijd 67% van het gebruik 
van LRP op OYL-niveau. 
Deze combineerbaarheid is in de praktijk echter niet grenzeloos gebleken. Het grote voordeel dat behaald 

wordt op het gebied van planningsfluktuaties en - in mindere mate - op het gebied van ketenvoorraad kent ten 
aanzien van de coordinatie tussen bet YL- en OYL-niveau een nadeel: een verminderde coordinatie en 
afstemming. Concreet betekent dit dat LRP op OYL-niveau niet exact die hoeveelheid onderdelen of ruw 
materiaal aanwezig laat zijn, die op het inzetmoment van een order op YL-niveau nodig zijn. Dit 
eenvoudigweg omdat deze seriegrootte niet bekend is op OYL-niveau. Wanneer er op YL-niveau sprake is 
van een flexibele situatie waarin een bepaald produkt niet gebonden is aan vaste seriegroottes en 
inzetmomenten, dan leidt deze verminderde coordinatie tot weinig problemen. De geplande ordergrootte 
wordt aangepast aan de door LRP beschikbaar gestelde hoeveelheid onderdelen, waardoor het volgende 
inzetmoment van het desbetreffende produkt enigszins verscbuift. Deze verschuivingen leiden tot weinig 

planningsfluktuaties aangezien een produktieplanning slechts voor een week gemaakt wordt en de 

gemiddelde seriegrootte gemiddeld zo 'n vier weken is . lndien er echter sprake is van een inflexibele 
produktiesituatie waarin gewerkt wordt met vaste inzetmomenten ter minimalisering van de omsteltijden op 
een bottleneck machine, dan leidt bovenstaande tot grote verstoring van de vaak zorgvuldig onderling 
afgestemde ordervolgorde. Gevolgen zijn dan, afhankelijk van het inzetten van extra produktieseries, 
manco ' s of overwerk. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de AF waar, in tegenstelling tot de PK.Fen MKF, LRP nauwelijks wordt 
gebruikt ter ondersteuning van de OYL-delen planning voor YL-delen die buiten het mainframe gepland 
worden. In slecbts I 0% van de codenummers is dit maar het geval. De AF kent dan ook een acbttal 
produktielijnen waar starre cyclusplanningen gebruikt worden voor de aansturing van de produktie. 
Het bovenstaande betekent echter niet dat LRP niet gebruikt kan worden in combinatie met een 
cyclusplanning. Alleen wanneer de cyclusplanning star is, treedt bovengenoemde negatieve effect op. Indien 

er sprake is van een flexibele cyclusplanning, waarbij de cyclus een gewenste produktievolgorde is in plaats 
van een vereiste, dan kan LRP wel toegepast worden. Dater binnen DAF in deze gevallen toch geen gebruik 
gemaakt wordt van LRP heeft te maken met bet feit dat de cyclusplanningen als PC-applicaties buiten bet 
mainframe zijn ontwikkeld. Het gevolg hiervan was dat het plannen van de bijbehorende OYL-delen het 
gemakkelijkste werd voor de materiaalplanner wanneer deze tevens op PC-applicatie niveau plaats zou 

vinden. 
Samenvattend is de verwachte combineerbaarheid van LRP met andere besturingen duidelijk aangetroffen en 
effectief gebleken. LRP biedt daarmee de materiaalplanner de mogelijkheid om de duurdere YL-delen 
specifieker en tijdintensiever te besturen met behulp van speciale (lokale) besturingen en de besturing van de 
goedkopere OYL-delen over te laten aan het besturingsextensieve LRP. Alleen in starre produktiesituaties 
leidt het gebruik van LRP tot besturingsproblemen. 

5.5.6 Automatisering OYL-behoefteberekening 

Zoals aan het begin van de paragraaf gezegd, was de boofdreden voor het invoeren van LRP bet 
automatiseren van OYL-beboefteberekening. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat binnen de PKF, 

MKF en AF respectievelijk 63%, 57% en 56% van de OYL afroepen met behulp van LRP gegenereerd 

wordt. Dit is uitgedrukt in het aantal OYL-codenummers dat bestuurd wordt met LRP respectievelijk 80 %, 
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63% en 67 %. Het percentage van orders is echter meerzeggend omdat LRP primair bedoeld is om de 
planningslast te verminderen 3

. Figuur 5.6 geeft dit schematisch weer. 

PKF MKF AF 
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Figuur 5.6: gebruik LRP binnen rnaakfabrieken 

Het automatiseren van de OYL-behoefteplanning met behulp van LRP is dus ten dele geslaagd. 
Dat binnen de maakfabrieken zo'n 40% van de orders anderszins tot stand komt kent twee oorzaken: 
1. Functionele aspecten: deze aspecten hebben te maken met de feitelijke werking van het LRP algoritme. 
2. Gebruikers aspecten: deze aspecten hebben te maken met persoonlijke overwegingen van de 

materiaalplanner, welke los staan van de feitelijke werking van LRP. 
Deze twee oorzaken kunnen vervolgens al dan niet lokaal (enkel betrekking hebbende op het OYL-niveau) of 
bovenlokaal zijn. Wanneer beide aspecten gecombineerd worden ontstaat onderstaande matrix. Iedere eel in 
deze matrix toont de achtergrond van het niet gebruiken van LRP uitgedrukt in het type oorzaak (functioneel, 
gebruiker) en de ligging van de oorzaak in de keten (lokaal, bovenlokaal). 

47% 
• Langsligger besturing 
• lnkoop plaatmateriaal 

• Starre cyclusplanning 
op YL-niveau 

13% 

10% 
• handmatige planning 

• Flexibele cyclusplanning 
op YL-niveau 

30% 

Figuur 5.7: oorzaken van het niet gebruiken van LRP met relatieve aandeel (in orders) 

Ten aanzien van de eel 'Lokaal/Gebruikersaspecten' is in een aantal situaties dus gebleken dat de keuze voor 
een ander systeem dan RPS-LRP enkel en alleen terug te voeren is op de weerstand van de gebruiker om over 
te schakelen van een handmatige ouderwetse besturing naar een moderne geautomatiseerde besturing. Het 
betreft hier zo'n 10% van de orders die nu anderszins tot stand komen. Ook binnen de eel 
'Bovenlokaal/Gebruikersaspecten' is het niet gebruiken van LRP gebaseerd op weerstand van de gebruiker, 
omdat het toepassen van LRP in combinatie met een flexibele cyclusplanning (afwijking van optimale 

3 
Deze planningslast ontstaat wanneer er orders gemaakt moeten worden en niet primair door het bestaan van 

codenummers. Het wekelijks plannen van 100 codenummers levert meer werk op dan het eenmaal per jaar plannen van 1000 
codenummers (5200 orders per jaar ten opzichte van 1000 orders per jaar). 
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volgorde is toegestaan) mogelijk is. De conclusie moet dan ook getrokken worden dat de feitelijke 
implementatie van LRP begin jaren ' 90 zeer vrijblijvend heeft plaatsgevonden en dat op plaatsen waar LRP 
geschikt was als besturing er onvoldoende ' implementatiekraeht' is uitgeoefend door de verantwoordelijken 
om de gebruikers over te laten stappen. In totaal betreft het hier zo 'n 40% van het niet-gebruik van LRP. 

Ten aanzien van de eel 'lokaal/funetionaliteit' kunnen nog twee opmerkingen gemaakt worden: 
1. Naast het feit dat LRP niet de gewenste funetionaliteit biedt voor het besturen van de langsliggers en de 

inkoop van het plaatmateriaal, geldt voor deze twee besturingen dat ook MRP niet aan de gewenste 
funetionaliteit kan voldoen. Wanneer in 1990 dus voor MRP als besturing was gekozen in plaats van 
LRP, dan zou nog steeds sprake zijn van de eel 'lokaal/functionaliteit' met genoemde langsliggerbesturing 
en inkoop van plaatmateriaal. 

2. Zoals besehreven in de materiaalcoordinatie analyse in paragraaf 5.3 vindt momenteel een 
plaatsaneringsprojeet plaats met betrekking tot de inkoop van plaatmateriaal. Na deze sanering (feitelijk 
het opsehonen van stuklijsten) kan de besturing weer normaal plaats vinden met een geautomatiseerd 
systeem. Gezien de karakteristieken van de inkoop van plaatdelen en de bovenliggende besturingen komt 
LRP dan meer in aanmerking dan MRP. Het betreft hier dan ongeveer 12% van de orders die nu niet 
gegeneerd worden met behulp van LRP. 

Op basis van bovenstaande opmerkingen kan het gebruik van LRP van op dit moment zo'n 60% van de 
gegenereerde orders in prineipe stijgen tot een maximum van ongeveer 80%. 

5.6 Gevolgen vervanging LRP door MRP 

5.6.1 lnleiding 

De in de vorige paragraaf besehouwde verwachte voordelen van LRP zijn in prineipe speeifieke voordelen 
van LRP boven MRP. Het invoeren van MRP bij OAF betekent dan ook dat dit gevolgen heeft op plaatsen 
waar op dit moment LRP als materiaalcoordinatie systeem wordt gebruikt onder flexibele omstandigheden. 
Deze gevolgen zijn: 
1. geen gecombineerde besturing mogelijk; 
2. toename aantal planningsfluktuaties; 
3. voorraadverhoging in eombinatie met verhoogde besturingslast. 
De omvang van deze gevolgen en de implicaties voor OAF zullen hieronder beschreven worden. 

5.6.2 Geen gecombineerde besturing mogelijk 

MRP ondersteunt de planning van OYL-delen die op hoger niveau in de stuklijst buiten het huidige 
mainframe bestuurd worden niet. Dit is echter op dit moment wel een wezenlijk onderdeel van het gebruik 
van LRP. 
Momenteel betreft dit zo'n 1850 OYL-eodenummers (62% van alle OYL-codenummers). De belangrijkste 
bovenliggende besturingen zijn hierbij het Weeklijstsysteem in de PKF en een deel van de flexibele 
eyclusplanningen in de MKF. De implementatie van het BaaN pakket betreft echter een integrale 
implementatie waarbij als uitgangspunt is gesteld dat de gehele materiaalcoordinatie dient te geschieden 
binnen BaaN. Met dit uitgangspunt vervalt dit nadeel van de invoering van MRP, aangezien er dan geen 
sprake meer is van lokale besturingen en het hiermee ontbreken van benodigde orderinformatie. 
De veronderstelling dat het Weeklijstsysteem vervangen kan worden door BaaN lijkt tereeht. Het 
Weeklijstsysteem kent geen specifieke funetionaliteiten die niet in het BaaN-pakket aanwezig zijn; het sucees 
van het systeem is met name ontstaan vanuit de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van het systeem. V oor 
de (flexibele) cyclusplanningen geldt dat de te verschijnen IRP-module de functionaliteit van de 
eyclusplanningen afdekt. 
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5.6.3 Toename aantal planningsfluktuaties 

Het aantal planningsfluktuaties zal bij het overschakelen van LRP op MRP sterk toenemen. Dit resulteert in 
een toename van het aantal uitzonderingsboodschappen die op hun beurt een extra (tijds)belasting voor de 
materiaalplanners vormen. 
Op dit moment worden 2285 OYL-codenummers met LRP bestuurd. Dit aantal zal door bet geheel 
uitbesteden van de afdeling Universeel in de Assenfabriek dalen naar zo'n 2050 codenummers. Het betreft 
hier dan met name de PKF met 1720 codenummers en de MKF met 300 codenummers . Bij de planning van 
deze codenummers zijn nu 10 materiaalplanners betrokken. 
Een toename van het aantal planningsfluktuaties kent een aantal gevolgen. Om een beeld van deze gevolgen 
te krijgen zijn gesprekken gevoerd met de eerst betrokkenen: de materiaalplanners. Op basis van deze 
gesprekken is figuur 5. 7 tot stand gekomen. 

Zoals deze figuur aangeeft leiden de fluktuaties tot een direct (intern) effect en een indirect (extern) effect. Dit 
externe effect ontstaat door de verstorende werking van de planningsfluktuaties op de toeleveranciers 
De genoemde directe implicaties treden vaak niet allemaal tegelijk op bij een codenummer. Vaak kan 
volstaan worden met het contacteren van de leverancier om een reschedule mogelijk te maken. Dit is meestal 
bet geval bij goederen welke bij een groothandel worden ingekocht. Voor gietstukken die specifiek voor OAF 
gemaakt worden ligt dit anders . De behoefte voor deze gietstukken moet vaak al een half jaar van te voren 
doorgegeven worden waardoor grote veranderingen in de behoefte op korte termijn onmogelijk zijn. 
Daarnaast is op de korte termijn geen alternatieve leverancier beschikbaar voor dit soort ruw materiaal. 

Tevens treedt bet effect op dat de nervositeit de planningsfluktuaties tegen elkaar opheft. Hiermee wordt 
bedoeld dat een reschedule-in boodschap voor een bepaald codenummer die door een materiaalplanner niet is 

doorgevoerd, een week later inderdaad niet nodig bleek te zijn. Had de materiaalplanner de reschedule-in 
boodschap wel opgevolgd dan had hij de week erop een reschedule-out boodschap gekregen. Hierdoor blijven 
de reschedulekosten beperkt tot de tijdsinspanning van de materiaalplanner 

Figuur 5. 7: implicaties toename planningsfluktuaties 

Om een eerste indruk te krijgen van de kosten die een en ander met zich meebrengt voor OAF is bet 
belangrijkste nadeel van de planningsfluktuaties, namelijk bet door de materiaalplanner evalueren en 
eventueel opvolgen van alle reschedule boodschappen, nader gekwantificeerd. In onderstaande inzet zijn een 

worst case en best case scenario berekend op basis van de gegevens uit de gesprekken met de 

materiaalplanners. 
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Zoals blijkt leveren de planningsfluktuaties de 10 materiaalplanner in totaal zo'n 40 tot 120 uur extra werk 

op per week. 

De kosten die ontstaan door het inschakelen van een inkoper, het altematief inkopen, versnelde leveringen en 

extra buffervoorraad zijn met het oog op de beperkte onderzoekscapaciteit en de nog volgende 
implementatie-adviezen ter voorkoming van bovenstaande negatieve effecten niet nader gekwantificeerd. 

5.6.4 Voorraadverhoging in combinatie met verhoogde besturingslast 

Door de starre omgang van MRP met de benodigde hoeveelheid ruw materiaal of onderdelen ten behoeve 
van orders op hogere stuklijstniveau's, ontstaat een grotere ketenvoorraad dan bij LRP. Zoals aangegeven 

bedraagt de mogelijke voorraadtoename 1 % tot 8% athankelijk van de omstandigheden en kan deze stijging 
voorkomen worden door het controleren van de ordersuggesties van MRP door de materiaalplanner. 

Momenteel bedraagt de waarde van de OYL-voorraad die bestuurd wordt met LRP zo'n f 9 miljoen 
(exclusief uit te besteden afdeling Universeel AF). Wanneer een voorraadstijging zou optreden van 4% dan 
betekent dit met inachtneming van een RRR-factor 4 van 12% eenjaarlijkse kostenpost van zo'n /45.000. 

5. 7 Afsluiting 

In dit hoofdstuk is een uitgebreide analyse en evaluatie van het gebruik van LRP binnen OAF beschreven. 

Bovendien zijn de mogelijke gevolgen van de invoering van MRP beschreven en deels gekwantificeerd. 

Hiermee zijn de eerste twee delen van de probleemstelling behandeld. Ter afsluiting van deze rapportage zal 
in het volgende hoofdstuk ingegaan worden op het laatste deel van de probleemstelling: het implementatie 

advies voor de invoering van BaaN. 

4 RRR-factor. factor die de kosten aangeeft voor het aanhouden van voorraad. De factor is opgebouwd uit percentages voor 
rente, ruirnte en risico. 
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Hoofdstuk 6: lmplementatie-advies BaaN 

6.1 lnleiding 

Het laatste deel van de in hoofdstuk drie geformuleerde probleemstelling bestond uit het geven van een BaaN 
implementatie-advies ten aanzien van de produkten die op dit moment met behulp van LRP bestuurd worden. 
Dit advies wordt in de eerste plaats gegeven in de vorm van een aantal implementatie-alternatieven. Het 
definitieve advies is echter gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden 
voorafgaande aan de behandeling van de alternatieven besproken. Als eerste wordt nu echter ingegaan op de 
resultaten van de evaluatie van de huidige MRP functionaliteit van BaaN. 

6.2 Evaluatie BaaN MRP functionaliteit 

6.2.1 lnleiding 

Tot op heden is binnen dit onderzoek bij het inventariseren van de gevolgen van de invoering van MRP 
gebruik gemaakt van de standaardfunctionaliteit van MRP zoals beschreven in de literatuur. Alvorens 
implementatie-adviezen te geven, wordt in deze paragraaf eerst ingegaan op de MRP functionaliteit van 
BaaN. De functionaliteit van BaaN is onderzocht om te kijken of er reeds opties aan MRP zijn toegevoegd ter 
voorkoming van de negatieve effecten zoals geconstateerd in hoof dstuk 5. Onderstaande evaluatie heeft 
overigens betrekking op de Baan !Va-release. 

6.2.2 Planningsfunctionaliteit Baan IVa 

Uit het testen van de planningsfunctionaliteit is gebleken dat de binnen het simulatiemodel optredende 
effecten ten aanzien van planningsfluktuaties en voorraadverhoging ook optreden binnen de MRP module 
van BaaN. Onder invloed van twee eigenschappen van BaaN MRP ontstaan echter additionele negatieve 
planningsprestatie verschillen: 
1. een beperkte functionering van de Time Fence; 
2. een beperkte reschedule-out functionaliteit. 
Beide aspecten worden hieronder nader toegelicht. 

Ad 1: Beperkte functionering Time Fence 

Binnen DAF plannen de materiaalplanners (met behulp van RPS) op run out moment. Op het verwachte run 
out moment wordt vervolgens een nieuwe ordersuggestie geraapt ter grootte van de seriegrootte in dagen. 
Wanneer het hier afroepen bij leveranciers betreft, dan mogen deze afroepen binnen de wijzigingstermijn in 
principe niet meer gewijzigd worden. lndien er toch een manco dreigt op te treden binnen deze 
·wijzigingstermijn, dan ontvangt de planner een melding met bijbehorend herplanningsadvies. 
Binnen BaaN kan per artikel een zogenaamde Time Fence ingesteld worden. Binnen de MPS-module van 
BaaN functioneert deze Time Fence als de DAF-wijzigingstermijn: binnen de Time Fence staan alle 
ordersuggesties vast en worden afwijkingen gesignaleerd door middel van uitzonderingsboodschappen. 
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Binnen de MRP module functioneert dezelfde Time Fence echter niet als ·wijzigingstermijn. Ondanks een 
gedefinieerde Time Fence worden nieuwe orders binnen de Time Fence gepland zonder dat dit gesignaleerd 
wordt aan de planner. Onderstaande tabel toont dit. 

Tabel 6.1 : disfunctionering Time Fence binnen BaaN IVa 

POQ=8, Time Fence = 4, doorlooptijd = 1 
T=1 0 5 6 7 8 

Bruto behoefte 0 30 0 0 0 0 0 0 
Voorraad 0 0 -30 
Gepl.ontvangst 30 
Gepl. uitgifte 30 

T=2 7 8 9 
Bruto behoefte 
Voorraad 

35 0 0 0 0 0 40 0 

Gepl. ontvangst 
Gepl.uitgifte 

0 -35 
30+45 

30+45 

In dit voorbeeld wordt automatisch een niemve order ingezet binnen de Time Fence ter grootte van 45 stuks, 
waarvan 40 stuks pas over 5 perioden nodig zijn. Van dit alles wordt geen enkele signalering gegeven aan de 
planner in de vorm van boodschappen. Indien er sprake is van het automatisch doorzenden van deze afroepen 
naar de leverancier dan komt deze afroep, welke in strijd is met de overeengekomen wijzigingstermijn, zonder 
dat de planner dit in de gaten heeft bij de Ieverancier terecht. 

Uit verdere experimenten bleek de Time Fence binnen de MRP-module alleen gebruikt te worden voor het 
automatisch fiatteren (~firm planned maken) van ordersuggesties binnen deze Time Fence. Alleen wanneer 
er aanvullende orders voor de laatste gefiatteerde order nodig zijn, worden er uitzonderingsboodschappen 
gegenereerd. In feite bepaalt de laatst gefiatteerde order dus de lengte van de wijzigingstermijn. 

Alhoewel deze ' werking ' van de Time Fence minder uitzonderingsboodschappen op zal Ieveren dan het 
MRP-simulatiemodel, is hier geen sprake van een oplossing voor het verminderen van het aantal 
uitzonderingsboodschappen maar van een onvolledige functionaliteit. 

Ad 2: Beperkte reschedule-out functionaliteit 

Ten aanzien van de reschedule-out functionaliteit van BaaN is gebleken dat er alleen reschedule-out 
boodschappen worden gegenereerd, indien de lengte van de reschedule-out groter of gelijk is aan de 
seriegrootte van de onderhavige order (binnen BaaN het zogenaamde bestelinterval). In feite wordt in dit 
geval dus uitgegaan van een star bestelinterval waarbinnen reschedule-outs niet mogelijk zijn. Onderstaande 
tabel geeft een en ander weer. 
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Tabel 6.2: beperkte reschedule-out mogelijkheid BaaN !Va 

POQ=4, Time Fence = 4, doorlooptijd = 1 
T=1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Bruto behoefte 0 30 0 0 40 0 0 0 
Voorraad 0 0 -30 -70 
Gepl. ontvangst 30 40 
Gepl.uitgifte 30 40 

T=2 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bruto behoefte 30 0 0 0 0 40 0 0 
Voorraad 0 -30 -70 
Gepl.ontvangst 30 40 
Gepl. uitc:iifte 30 40 

In bovenstaande tabel leidt de vertraging van de bruto behoefte van 40 stuks van periode 5 naar 7 niet tot een 
bijbehorende reschedule-out van de ordersuggesties met twee perioden. Dit aangezien de lengte van de 
reschedule-out korter is dan de lengte van het bestelinterval (i .e. 4). 

Alhoewel ook hier de bovenbeschreven functionaliteit van BaaN het aantal uitzonderingsboodschappen 
beperkt, is het voorraadverhogende effect ongewenst en kan deze functionaliteit niet gezien warden als een 
oplossing voor het verminderen van het aantal uitzonderingsboodschappen. 

6.2.3 Dempingsfunctionaliteit Baan IVa 

Binnen BaaN bestaat de mogelijkheid om met dempingspercentages te werken. Dit dempingspercentage geeft 
aan welk deel van de ingestelde veiligheidsvoorraad aangebroken mag warden, zonder dat dit leidt tot een 
herplanningsboodschap ter aanvulling van deze veiligheidsvoorraad. Deze demping werkt alleen in 
combinatie met veiligheidsvoorraden in aantallen, waardoor de bruikbaarheid voor DAF - indien vast wordt 
gehouden aan het gebruik van veiligheidstijden - bijna nihil is. Bovendien wordt met het dempingspercentage 
alleen de boodschap gedempt, het aanvullen van de veiligheidsvoorraad vindt onverminderd plaats; ook 
binnen de Time Fence. Tabel 6.3 verduidelijkt een en ander. 

Tabel 6.3: werking dempingsmechanisme BaaN !Va 

POQ=4, Time Fence= 4, doorlooptijd = 1, Veil.vrd=5 

T=1 0 1 2 3 

Bruto behoefte 90 0 0 
Voorraad (excl. veiligheid) 0 -90 
Gepl. ontvangst 90 
Gepl.uitgifte 90 

T=2 0 2 3 4 
Bruto behoefte 90 0 4 0 
Voorraad (excl. veiligheid) 0 -4 
Gepl.ontvangst 90 
Gepl. uitgifte 34 

Geen demping: Reschedule-in 4 stuks van periode 5 naar 3 

Demping 100%: Geen boodschap 

4 5 
0 30 

-120 
30 

30 

5 6 

30 0 
-34 
34 

6 7 8 

0 0 0 

7 8 9 

0 0 0 
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Indien in bovenstaande tabel een dempingspercentage van I 00% wordt ingegeven dan wordt de reschedule-in 
boodschap niet meer getoond. De aanvullingsorder van 4 stuks binnen de wijzigingstermijn blijft echter 
gehandhaafd. 
Samengevat biedt deze dempingsfunctionaliteit geen oplossing voor de in de simulatie aangetoonde toename 
van planningsfluktuaties binnen MRP. 

6.3 Randvoorwaarden advisering 

De invoering van BaaN als ERP-pakket betekent voor vele bedrijfsprocessen, waaronder de logistieke 
beheersing, een omschakeling van specifiek onnvikkelde lokale automatiseringsoplossingen naar generieke 
standaardoplossingen met vaak minder op de DAF-omgeving toegespitste concepten en functionaliteiten. 
Hier tegenover staat dat de integratie tussen de bedrijfsprocessen sterk toeneemt en toekomstige strategische 
informatietechnologieprojecten plaats vinden binnen een modeme en stabiele informatie-infrastructuur en 
-architectuur. 

Ten aanzien van de op een aantal plaatsen bestaande verschillen tussen de gewenste DAF functionaliteit en 
de bestaande BaaN functionaliteit, is sprake van een samenwerking tussen DAF en BaaN om in toekomstige 
versies van BaaN (V en verder) de functionaliteit beter te laten aansluiten op de verschillende 
praktijksituaties. Hierbij bestaat we! bet spanningsveld tussen specifieke oplossingen welke enkel en alleen 
bruikbaar zijn voor DAF en meer generieke oplossingen welke voor ander klanten van BaaN ook bruikbaar 
zijn. Daamaast is er binnen BaaN sprake van een beperkte ontwikkelcapaciteit (we! te verstaan in 
mankracbt), waardoor uitgebreide nieuwe functionaliteit al snel een verwachte opleverdatum krijgt die enkele 
jaren verder ligt. 

Indien er, zoals bierboven beschreven, sprake is van een gewenste specifieke oplossing dan is dit in feite 
'maanverk'. V oor dit soort maanverk is binnen DAF een vanuit principiele overwegingen zeer beperkt 
budget aanwezig. Daamaast is in de recente praktijk reeds gebleken dat dit maatwerk een zeer kostbare 
aangelegenheid is. Het uitgangspunt is dan ook dat maatwerk in principe niet wordt toegestaan. 

Bovenstaande levert ten aanzien van bet te geven implementatie-advies de volgende randvoorwaarden op: 
1. Maanverk adviezen zijn niet gewenst. 
2. Binnen bet advies voorgestelde nieuwe functionaliteiten hebben de grootste kans om in de toekomst in 

BaaN opgenomen te worden indien er sprake is van een breed toepasbare oplossing. 
3. Gezien de aanwezige onnvikkelcapaciteit binnen BaaN worden in ontwikkelomvang beperkte 

functionaliteiten sneller in BaaN opgenomen. 

6.4 lmplementatie-altematieven 

Zoals bleek uit paragraaf 6.3 biedt de huidige functionaliteit geen kant-en-klare oplossingen voor de te 
verwachten gevolgen van de invoering van MRP. In deze paragraaf worden drie implementatie-altematieven 
beschreven welke de te verwachte problemen kunnen verminderen of oplossen, te weten: 
1. LRP functionaliteit toevoegen aan BaaN. 
2. Aanpassing seriegroottepolitiek. 
3. Aanpassing planningsfunctionaliteit BaaN MRP. 
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Ad 1. LRP functionaliteit toevoegen aan BaaN 

De meest voor de hand liggende oplossing is het toevoegen van het LRP concept aan de reeds bestaande 
besturingsconcepten van BaaN. Aangezien deze oplossing als maatwerk niet in aanmerking komt, dient LRP 
door BaaN opgenomen te worden als standaardfunctionaliteit. In het licht van de genoemde randvoorwaarden 
kleven bier echter een aantal bezwaren aan: 
I. Met bet opnemen van standaard LRP wordt het probleem van onbalans in divergente ketens 

gei"ntroduceerd binnen bet BaaN pakket. Het optreden van deze onbalans kan bij klanten van BaaN tot een 
haperende besturing leiden. Hierdoor voldoet deze oplossing niet geheel aan de randvoorwaarde 
'algemeen toepasbare oplossing'. 

2. Het toevoegen van bet besturingsconcept LRP vergt voor BaaN een zodanige ontwikkelinspanning dat, 
ook al zou er geen sprake zijn van voornoemd bezwaar, de beschikbaarheid van deze oplossing 
waarschijnlijk nog enkele jaren op zich zou laten wachten. 

Ad 2. Aanpassing seriegroottepolitiek 

De kern van de optredende problematiek van de planningsfluktuaties en de toenemende voorraad in de keten 
bij MRP is gelegen in de combinatie van een flexibele seriegrootteregel (POQ) in combinatie met het 
doorexploderen van de met behulp van de seriegrootteregel tot stand gekomen ordersuggesties. Onder 
invloed van een veranderende prognose en hiermee zich steeds aanpassende ordergroottes, ontstaat op lagere 
niveau 's in de stuklijst de planningsnervositeit: de ordersuggesties worden steeds aangepast aan de nieuwe 
behoefte en, indien de ordersuggesties firm planned zijn, ontstaan bij reeds kleine wijzigingen in de behoefte 
herplanningsboodschappen. 
Wanneer in plaats van een flexibele seriegrootte een vaste (starre) seriegrootte wordt gebruikt, dan verdwijnt 
een groot deel van deze nervositeit: de afwijkingen in de prognose van de oorspronkelijke behoefte leiden niet 
meer direct tot een nieuwe seriegrootte en/of een verschuiving van bet inzetmoment. Hiermee wordt een 
constantere input geleverd aan de onderliggende planningsniveau's. Het afronden van de flexibele 
seriegroottes zoals dat nu onder invloed van emballage-afstemming plaats vindt, vormt een eerste vorm van 
verstarring van de ordergrootte en hiermee een beperking van de nervositeit. 

Het grote voordeel van deze oplossing (het aanpassen van de seriegroottepolitiek ) is dat deze direct 
toepasbaar is en geen aanpassing vergt van BaaN. 
Binnen DAF heeft de afweging tussen een flexibele en een vaste seriegrootte echter reeds jaren geleden plaats 
gevonden en is gekozen voor bet gebruiken van flexibele seriegroottes. Aan deze keuze lagen de volgende 
redenen ten grondslag: 
• Het onderhouden van besturingsparameters was in het verleden een moeizame en tijdrovende bezigheid. 

De materiaalplanner werd hierin voor wat betreft de seriegroottebepaling niet ondersteund door 
geautomatiseerde systemen of andere hulpmiddelen. Eenmaal ingestelde seriegroottes werden dan ook 
bijna niet meer aangepast vanwege bet tijdrovende karakter van bet handmatig nalopen en bet feit <lat 
aanpassing moest gebeuren op grond van eigen inzicht en ervaring. De flexibele seriegrootte hood bet 
voordeel dat deze zich automatisch aanpaste aan veranderende behoeftepatronen. Het niet onderhouden 
van een flexibele seriegrootte leverde dan ook minder schadelijke gevolgen op dan bet niet onderhouden 
van een vaste seriegrootte. Zo wordt bijvoorbeeld de vorming van incourante voorraad voor een groot 
deel voorkomen door het gebruik van een flexibele seriegrootte. 

• Op vele plaatsen binnen DAF was sprake van bottleneck-capaciteiten als gevolg van hoge omsteltijden. 
Ter optimalisering van de bezettingsgraad werd op deze plaatsen in cycli geproduceerd. Bij de planning 
van deze cycli kon goed gebruik gemaakt worden van flexibele seriegroottes in dagen om zo de behoefte 
tot het volgende inzetmoment te kunnen produceren. 

• Vaste seriegroottes leiden ten opzichte van flexibele seriegroottes vaak tot hogere voorraden. 
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De keuze voor flexibete seriegroottes op grond van bovenstaande argumenten heeft ertoe geteid dat het 
gebruik van dit type seriegrootte momenteet zo ingeburgerd is, dat het regelmatig objectief afwegen van de 
voor - en nadeten van een vaste seriegrootte weinig ptaats vindt. Zeker gezien het grote nadeet van de 
optredende ptanningsfluktuaties bij het gebruik van Baan-MRP in combinatie met de flexibete seriegroottes 
is een dergetijke afweging echter zeer actueel. 
Voor wat betreft de voomoemde argumenten voor het gebruik van een flexibete seriegrootte kunnen de 
volgende opmerkingen gemaakt worden. 
• De mogelijkheden tot ondersteuning van de materiaatplanner bij het onderhouden van zijn parameters zijn 

toegenomen door verdere automatisering. Ook binnen BaaN bestaan deze ondersteuningsmogetijkheden. 
• Het moeten toepassen van cyclusptanningen en bijbehorende flexibete seriegroottes vindt zijn oorzaak in 

hoge omsteltijden. In plaats van het accepteren van de omstettijden en het ontwikketen van seriegrootte
appticaties die optimale flexibele seriegroottes berekenen, is het beter om te investeren in 
omstettijdreducties. Hiermee neemt de flexibititeit in de fabrieken toe met alle bijbehorende voordeten 
waaronder het niet meer gedwongen zijn om in cycli te ptannen. Deze flexibiliseringstrend is overigens 
wet waameembaar binnen OAF. 

• Het gebruiken van een flexibete seriegrootte in een onzekere omgeving geeft een schijnnauwkeurigheid: 
athoewel bedoeld voor het afdekken van de behoefte over een bepaatde periode, betreft het in feite het 
afdekken van de prognose over die periode. 

Samenvattend zijn de bezwaren tegen een vaste seriegrootte wetiswaar voor een deet terecht, maar gezien de 
ontwikketingen binnen OAF ten aanzien van ondersteuning van de materiaatptanner en flexibitisering moeten 
zij niet overschat worden ten opzichte van de voordelen van vaste seriegroottes. Met name voor zogenaamde 
'hardtopers ' die bij de invoering van MRP btijken te lijden onder een grote toename van ptanningsfluktuaties, 
is het overstappen op een vaste seriegrootte een makketijke en effectieve maatreget voor het verminderen van 
de tluktuaties. 

Ad 3. Aanpassing planningsfunctionaliteit BaaN MRP 

Zoals hierboven beschreven ontstaan de planningsfluktuaties en de toenemende voorraad in de keten bij MRP 
door de combinatie van een flexibele seriegrootteregel (POQ) in combinatie met het doorexploderen van de 
met behulp van de seriegroottereget tot stand gekomen ordersuggesties . In plaats van het aanpassen van de 
POQ-seriegroottereget ter vermindering van de nadelige effecten, kan ook gekozen worden voor het 
wijzigingen van de explosiefunctionaliteit van MRP. In ptaats van de berekende ordersuggesties door te 
exploderen naar het lagere stuklijstniveau en daar te gebruiken als nieuwe bruto behoefte, is het in flexibele 
produktiesituaties beter om de genette behoefte v66r seriegrootte/ordersuggestie-bepaling door te 
exploderen. Hiermee wordt de oorspronkelijke behoefte minder vervormd doorgegeven en btijft het inzicht in 
de oorspronkelijke vraag beter behouden. Dit resulteert op lagere stuklijstniveau ' s in een constantere stroom 
van orders die beter afgestemd is op de oorspronkelijke vraag. 
In feite is er bij deze oplossing sprake van het gebruiken van LRP-achtige methoden bij het aansturen van de 
goederenstroom in de keten op middellange en langere termijn en het aansturen van lokale schakels in de 
keten met MRP. Oat met deze op tossing de functionaliteit van de integrate ketenveiligheid niet meer 
aanwezig is, is geen groot verlies voor OAF gezien het oordeel over de waarde van deze functionatiteit in 
hoofdstuk 5. 

Met het oog op de gestelde randvoorwaarden in paragraaf 6.3 getdt dat deze oplossing het voordeet heeft dat 
door het netten van de brutobehoefte er geen onbalans meer kan optreden in divergente ketens. Hiermee is 
deze toevoeging aan de MRP functionaliteit algemener bruikbaar, dit in tegenstelling tot LRP. Verder is de 
ontwikkelinspanning van deze oplossing beperkt, aangezien functionaliteiten als integrale ketenvoorraad en 
integrate ketenveiligheden in tegenstelling tot LRP niet noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 6: Implementatie-advies BaaN m 



6.5 lmplementatie-advies 

Op basis van effectiviteit, eenvoud en praktische haalbaarheid bestaat het definitieve implementatie-advies 
uit bet uitbreiden van de functionaliteit van BaaN MRP met de optie om de genette beboefte zonder 
ordersuggesties door te exploderen naar bet lagere stuklijstniveau. Het betreft hier voor de duidelijkheid 
het toevoegen van een optie die per produkt gekozen dient te kunnen worden. Hiermee kan in starre 
produktiesituaties nog steeds de klassieke vorm van MRP gebruikt worden ter verzekering van de tijdige 
aanvoer van de gehele seriegroottebehoefte bij aanvang van de order. In een flexibele produktiesituatie met 
een onzekere vraag resulteert het gebruiken van deze optie ten opzichte van de klassieke vorm van MRP in de 
eerste plaats in een veel rustigere planning en een stabielere goederenstroom in de gehele keten. Daamaast is 
de vorming van extra voorraad onder invloed van een opstapeling van seriegrootte-effecten niet meer 
mogelijk aangezien de seriegroottes niet meer doorgeexplodeerd worden. 

Bij invoering van deze optie zal de implementatie van MRP binnen de maakfabrieken van DAF voor een 
ieder naar tevredenheid kunnen verlopen. De materiaalplanners die momenteel werken met LRP en gewend 
zijn aan inzicht in de zuivere klantenvraag op eindproduktniveau kunnen hiermee binnen MRP verder gaan 
met behulp van de voorgestelde aanpassing van MRP. De materiaalplanners die vanwege starre 
produktieprocessen tot nu toe op lokaal niveau eigenhandig gebouwde MRP-applicaties dienden te 
gebruiken, kunnen in de toekomst gebruik maken van een volwaardig MRP systeem dat ge1ntegreerd is met 
alle andere besturingen van DAF. Hiermee gaan zaken als dubbel invoeren van gegevens, downloaden uit bet 
mainframe en onvoldoende ondersteuning ten aanzien van lokale PC-applicaties tot het verleden behoren. 
Voor de logistieke besturingsprestaties voor DAF geldt tot slot dat de met de implementatie van LRP in de 
afgelopen jaren behaalde voordelen, na de invoering van de voorgestelde aanpassing van BaaN, voor bet 
grootste deel behouden kunnen blijven. 

6.6 Afsluitende opmerkingen 

Inmiddels zijn de resultaten van dit onderzoek met bovenstaand implementatie-advies gepresenteerd aan 
BaaN Research. Het gepresenteerde implementatie-advies is hierbij positief ontvangen en de toezegging is 
gedaan dat de voorgestelde uitbreiding van de functionaliteit van MRP wordt opgenomen in een van de eerste 
nieuwe releases van BaaN. Omtrent de exacte opleverdatum is nog geen uitspraak gedaan. 
Ten aanzien van de in paragraaf 6.2 geconstateerde beperkte functionering van de Time Fence en reschedule
out functionaliteit kan gemeld worden dat deze in de eerst komende nieuwe release van BaaN aangepast 
worden aan de wensen van DAF. 
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Bijlage I: Logistieke besturing DAF Trucks NV 

1.1 lnleiding 

DAF Trucks beheerst de goederenstroom volgens het principe van geintegreerde beheersing. Dit wil zeggen 
dat beslissingen op verschillende punten binnen de goederenstroom op elkaar afgestemd zijn. Wanneer er 
sprake is van een geintegreerde beheersing van goederenstromen dan kan de beheersing over het algemeen 
ingedeeld worden in een viertal niveau 's : 

1. Aggregaatplanning, inclusief het opstellen van het Hoofd Produktie Plan (HPP) of wel het Master 
Production Schedule (MPS); 

2. Logistieke coordinatie (of wel materiaalcoordinatie); 
3. Produktie-eenheid beheersing (PEB); 
4. Procesbeheersing (PB). 
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Figuur I. I: beheersingsniveau' s gei:ntegreerde goederenstroombesturing 

De aggregaatplanning en de logistieke coordinatie hebben betrekking op de besturing van een keten van 
voorraadpunten en produktie-eenheden. Dit in tegenstelling tot de produktie-eenheid beheersing en de 
procesbeheersing welke zich op individuele produktie-eenheden richten. De relatie tussen de vier 
beheersingsniveau's is weergegeven in figuur I.I. 
Voor een goed begrip van de plaats van het LRP principe binnen de goederenstroombeheersing van DAF, zal 
voor de eerste drie niveau's een korte beschrijving worden gegeven van de beheersingssystemen zoals deze 
momenteel bij DAF worden gebruikt. 

1.2 Aggregaatplanning 

Op het niveau van aggregaatplanning worden lange-termijn investeringsbeslissingen genomen ten einde over 
voldoende bedrijfsmiddelen (zowel mensen als machines) te beschikken om aan de verwachte vraag te 
kunnen voldoen. Op basis van de aggregaatplanning wordt het Hoofd Produktie Plan (HPP) opgesteld. Het 
verschil tussen de aggregaatplanning en het HPP bestaat uit het niveau van planningsdetail. De 
aggregaatplanning gaat in het algemeen over produktfamilies, het HPP is opgesteld in termen van individuele 
produkten en stuurt de logistieke coordinatie rechtstreeks aan. Aangezien het HPP de input vormt voor de 
logistieke coordinatie zal bier alleen ingegaan worden op de wijze waarop het HPP binnen DAF tot stand 
komt. 
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Op basis van verkoopinfonnatie van klanten en dealers wordt door de afdeling Marketing & Sales (M&S) 
een verkoopplan opgesteld voor de komende dertien perioden (een periode bestaat uit vier kalenderweken). 
Op basis van dit verkoopplan wordt door de afdeling Business Logistics Department (BLD) een 
produktieplan opgesteld. Nadat BLD het produktieplan heeft doorgesproken met de afdeling Materials 
Management (MM) wordt het definitieve HPP opgesteld. Het HPP is een planning op truckniveau. De HPP 
planningscyclus wordt een maal per periode doorlopen. Zoals eerder venneld streeft DAF naar een levertijd 
van 6 weken. Dit betekent voor het HPP dat de planning voor de komende zes weken definitief is (de 
zogenaamde Order Fill Time Fence). Dit betekent overigens niet dat alle behoefte in het HPP verder dan zes 
weken op prognosebasis is vastgesteld. Een aantal klanten plaatst namelijk orders welke pas na meerdere 
maanden geleverd hoeven te worden. 

Verkoopinformatie dealers 
en verkoopkantoren 

Behoefteop 
truckniveau 

Brute behoefte op 
YL-delen niveau 

Figuur 1.2: totstandkoming HPP en MRS 

Om vast te stellen welke onderdelen nodig zijn ten einde de vrachtwagens te kunnen assembleren wordt met 
behulp van het Materiaal Behoefte Planning systeem (MBP) een Master Requirements Schedule 
(MRS) opgesteld. In het Master Requirements Schedule is ook de onafhankelijke vraag van derden 
meegenomen. Het MRS geeft de bruto behoefte van de YL-delen aan en vonnt de input van het eerder 
genoemde RPS systeem (waarbinnen de LRP principes zijn opgenomen). 

1.3 Materiaalcoordinatie DAF Trucks NV 

Op materiaalcoordinatie niveau vinden, zoals uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4, alle beslissingen plaats 
welke direct toestemming geven voor het inkopen, bewerken oftransporteren van goederen (de zogenaamde 
vrijgavebeslissingen en afroepen). 

Binnen OAF vindt de materiaalcoordinatie plaats met behulp van verschillende, al dan niet, geautomatiseerde 
systemen. Deze systemen kunnen verdeeld worden in twee groepen: 
• Systemen welke v66r het KOOP gebruikt worden voor de besturing van de maak- en inkoopprocessen. 

Binnen DAF wordt dit deel van de materiaalcoordinatie aangeduid met het begrip materiaalverwerving. 
Dit betreft dus zowel het inkopen van ruw materiaal en koopdelen, als het vrijgeven van orders voor de 
fabricage van onderdelen en samenstellingen. 

• Systemen welke gebruikt worden voor de aansturing van de assemblage-processen. 

Bijlage I: Logistieke besturing DAF Trucks m 



De assemblage-processen worden op klantenorder bestuurd en vallen buiten het kader van het 
afstudeeronderzoek. De systemen zullen dan ook niet nader beschreven worden. 

Bij de verschillende maakfabrieken en de afdelingen VKM (Verwerving Koopdelen Motoren) en VKT 
(Verwerving Koopdelen Trucks) zijn materiaal planners (MP) verantwoordelijk voor de verwerving van de 
aan hen toegewezen groep van artikelen. Bij deze verwerving staan twee aspecten voorop: het zorgdragen 
voor een zo hoog mogelijke leverbetrouwbaarheid en een zo laag mogelijke voorraad. In de wijze waarop de 
materiaalplanner dit realiseert bestaat een grote mate van vrijheid. De materiaalplanner heeft via het 
mainframe en lokale PC-applicaties een grote keuze uit materiaalcoordinatiesystemen voor het aansturen van 
zijn artikelenpakket. 

De MP bepaalt de wijze van materiaalcoordinatie over het algemeen door het bepalen van: 
1. de wijze waarop de bruto behoefte voor het artikel wordt bepaald; 
2. de verwerving: dit is de wijze waarop de netto behoefte en de uit te geven orders bepaald worden; 
3. de besturingsparameters van het artikel zoals veiligheidstijden, veiligheidsnormen, seriegroottes etc. 

Ad 1- Bruto behoefte bepaling 
De eerste keuze welke een MP maakt is de wijze waarop hij de bruto behoefte bepaald van door hem te 
verwerven onderdelen of ru,ve materialen. De gemaakte keuze wordt vastgelegd in het 
besturingsklassificatiesysteem (BKS) . Onderscheiden warden: 
1. planning: de bruto behoefte wordt bepaald met behulp van het materiaalbehoefte planning systeem (MBP) 

met als resultaat het MRS op YL-niveau, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. 
2. historisch verbruik de bruto behoefte wordt door de MP bepaald aan de hand van een verbruiksdatabase 

waarin het verbruik van alle artikelen wordt geregistreerd. In dit geval is er dus geen sprake van 
materiaalcoordinatie. 

3. niet bestuurd: er is sprake van een zogenaamd overgeslagen niveau in de stuklijst, dat wil zeggen een 
logistiek gezien niet bestuurd niveau . 

Ad 2- Verwerving 

Om aan de vastgestelde bruto behoefte te voldoen, moet deze bruto behoefte in eerste instantie omgezet 
warden in een netto behoefte en vervolgens in inkooporders voor de ruwe materialen en koopdelen, en in 
produktie-orders voor de maakdelen. Hiervoor kunnen door de MP verschillende methoden gekozen worden: 
1. RPS-besturing : de verwerving is gebaseerd op het Requirements Planning System dat voor de besturing 

van OYL-delen gebruik maakt van LRP-principes. De daadwerkelijke produktie-orders en de daarbij 
horende papieren output (produktgegevens, routing informatie etc.) wordt gegenereerd door het FOB
systeem. Het FOB-systeem genereert echter geen inkooporders . 

2. voorraadbesturing: de verwerving start v,1anneer de voorraad beneden het bestelniveau daalt; 
3. overige besturing: de verwerving wordt anders dan met RPS of voorraadbesturing bestuurd door de MP. 

Opgemerkt client te warden dat RPS en voorraadbesturing beide applicaties binnen het OAF-mainframe zijn. 
De categorie 'overige besturingen' bestaat uit applicaties welke buiten het mainframe zijn ontwikkeld of uit 
door de MP handmatig opgestelde planningen. 

Bijlage I: Logistieke besturing DAF Trucks m 



Bijlage II: Gegevens materiaalcoordinatie maakfabrieken 

11.1 Analyse BEVO-codes MKF 

(Gcgevens gebasecrd op situatie oktober 1996) 

AP Produktgroep Yl-niv. # codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 
160: onderd.+plt. 99 23 Ml 10,1 190.305 60.194 0 5 
170: Brandstoftanks 98 16 M2 (Stickers) 67,3 91.186 0 0 20 
175: NVP.«I 99 23 Ml 7,2 4.080 0 0 5 

98 168 Ml 10,2 50.897 2.825 0 35 

EB Produktgroep Yl-niv. # codcnrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 
107: Ruwmat. fix 99 37 Pl (LRP) 11 ,9 395 .742 118.303 0 10 

99 23 Ml (handm.) 46,0 83.925 0 0 20 
103: Cabinedln 98 148 Pl 8,3 2.937.620 205.413 0 20 

JdK Produktgroep Yl-niv. # codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 
140: Ruw mat. 99 106 Pl (LRP) 8,4 359.269 36.258 53.292 20 
142: onderdelen 99 178 Pl (LRP) 5,8 367.162 20.189 40.369 20 

15 I : smnstell. 60 98 253 M2 (WL) 15,3 307.997 0 0 70 
152: smnstell.100 98 205 M2 (WL) 20,5 302.875 0 0 70 

HM Produktgrocp Yl-niv. # codcnrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 

141 : onderdelen 99 67 Pl (LRP) 4,9 103.172 4.597 759 5 

150:smnstell.20. 98 450 M2 (WL) 19,3 202.774 0 0 150 

PvH Produktgroep Yl-niv. # codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 
143: koopdln LG 99 186 Pl (LRP) 7,0 171.835 8133 2770 25 
144: maakdln LG 99 30 Pl (LRP) 8,5 12.764 0 0 5 
153: samstell. LG 98 92 M2 (WL) 20,4 169.085 0 0 40 
154: samstell. LG 1 98 97 M2 (WL) 24,3 124.309 0 0 50 
155: samstell. LG 2 98 134 M2 (WL) 19,0 243.038 0 0 50 
156: samstell. LG 3 98 239 M2 (WL) 11,6 409.374 0 0 60 

JdG Produktgroep Yl-niv. # codcnrs Besturing OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 
101 : chasisdelen 99 54 Pl (LRP) 1,9 I 97.324 0 0 2 

chasisdelen 98 37 Pl 2,1 73.86 1 0 0 2 
105: chasisdelen 99 41 Pl (LRP) 8,6 476.485 0 37.827 5 

chasisdelen 98 71 Pl 8,9 1.302.271 0 109.994 10 

HvM Produktgroep YL-niv. # Codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 

120: Plaatmat. 99 66 Ml (handm.) 8,0 508.830 94.388 126.621 10 

12 l: Halve as ruw 99 6 Ml (handm.) 9,8 90.477 36.290 0 I 

122: Plaatstrip 99 28 Pl (LRP) 6,4 65.462 12.083 19.813 4 

99 12 Ml (handm.) 4,7 7.089 536 0 

123: Plaatmat. •• 99 32 Pl (LRP) 18,6 474 .642 121.234 190.736 

99 20 Ml (handm.) 2,1 863.191 16.967 98.498 
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D4F 

lJ Produktgroep YL-niv. # Codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 

163:Pons/knip 99 369 Pl (LRP) 5,7 509.061 18.612 1235 40 

98 346 Pl 6,9 842 .773 55.715 3187 50 

125: Pons/knip 99 31 Pl (LRP) 3,6 33 .010 1156 0 2 

98 64 Pl 6,0 69.413 3838 0 8 

PL Produktgroep YL-niv. # Codcnrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 

102: ZDU 99 165 Pl (LRP) 6,5 232.046 8.045 10.844 20 

98 269 Pl 7,5 830.533 36.783 9.198 40 

135: Steugelcel 99 371 Pl (LRP) 5,7 279.236 13.144 2.511 45 

98 637 Pl 7,4 821.000 46.096 16.426 90 

AL Produktgroep YL-niv. # Codcnrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN # ord/wk 

110: Coil=s 99 14 Ml 

111 : U-profielen 99 241 Ml 15,0 634.063 113.501 0 75 

** Binnen cit BEVO nummer vindt momenteel een plaatsanering plaats, dit vertekent de OS. 

11.1 Analyse BEVO-codes PKF 

RU Produktgroep YL-niv. #codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 

769:kleine onderdelen 99 46 Pl (LRP) 8,7 301.922 14.393 0 8 

98 13 Pl 9,2 90.442 4.559 0 3 

770: Cylindervoering. 99 4 Ml 9,2 404.365 20.384 0 
773: Lagerkappen 99 12 MI 10,3 99.662 5.625 0 3 

98 12 M2 14,1 247.721 19.139 0 3 

778: Blokken ** 99 9 Ml 20,8 780.061 88.906 0 IO 

98 9 M2 62,2 565.177 192.625 0 10 
779: Koppen** 99 11 Ml 35,5 383.686 74.635 0 35 

98 12 M2 233,6 83.827 11.234 0 35 

CD Produktgroep YL-niv. #codcnrs Besturing OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 

760: Drijfstangen 99 20 Pl (LRP) 5,2 443563 35.451 0 2,2 

98 5 M2 20,2 362345 0 0 2,1 

764:Nokkenassen 99 5 Pl (LRP) 5,1 65885 2.945 0 0,5 

98 10 M2 25,8 133.816 0 0 5,4 

766: Vliegwielhuizen 99 12 Pl (LRP) 20,2 14.782 3.201 0 5,1 

99 2 Ml 1,7 525.262 4.887 0 0,1 

98 21 M2 9,5 236.023 0 0 4,2 

767: Koppelingshuize 99 7 Pl(LRP) 27,6 23.345 3.938 0 4,0 

98 7 M2 7,3 127.179 0 0 1,1 

765: Tuimelaars 99 10 Pl (LRP) 8,8 55.564 3.747 1770 1,8 

98 7 M2 19,0 96.821 0 0 2,8 

MW Produktgroep YL-niv. #codenrs Bcsturing OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 

830: Universeel 99 21 Pl (LRP) 10,0 253 .368 50.184 0 4,4 

98 24 M2 18,2 253 .503 27.058 0 9,1 
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831: Universeel 99 35 Pl (LRP) 15,0 252.561 85.117 0 10,9 
99 6 Ml 37,0 67.979 68.854 0 4,6 

98 6 Pl 24 ,6 164.075 26.133 0 3,1 

98 47 M2 12,1 536.902 81.504 0 11 ,8 
832: Universeel 99 44 PI (LRP) 15,0 303.130 59.983 0 13,8 

98 58 M2 15,5 498.818 55.234 0 18,7 

PZ Produktgroep YL-niv. #codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd WT WN #ord/wk 
850 99 39 Pl (LRP) 15,8 258.266 25.790 21669 12,8 

98 52 M2 18,4 428.913 32.115 2472 19,9 

851 99 17 Pl (LRP) 11,5 68.777 15.123 2340 4,1 

98 31 Pl 5,1 294.143 12.579 1025 3,3 

98 19 M2 19,4 135.082 24.048 7,7 

852 99 9 Pl (LRP) 8,2 42.795 6.510 1,5 

98 11 M2 45,8 17.231 10.816 875 10,5 

TO Produktgroep YL-niv. #codcnrs Bes tu ring OS Vrdwrd WT WN #ord/wk 
840: Inlaatspruitstk. 99 28 Pl (LRP) 16,9 208.067 43 .083 0 9,9 

98 29 M2 20,2 233.546 0 0 12,2 

841 : Assen,plnwiel,sal 99 14 Pl (LRP) 6,3 449.741 l0dgn 0 1,8 
99 6 Ml 8,5 69.509 10 dgn 0 1,1 

98 10 Pl 12,3 205.043 20.747 0 2,0 

98 15 M2 30,3 99.890 33.368 0 2,0 

842: kroonw.,pignon 99 121 Ml 10,3 1.120.957 lOdgn 0 6,0 

98 60 M2 27,3 411.546 57.927 0 6,0 

** BEVO code zijn vertekende doordat ook onderdelen voor nieuwe motoren zijn opgenomen. 

11.1 Analyse BEVO-codes AF 

Produktgroep YL-niv. #codenrs Bes tu ring OS Vrdwrd WT WN #ord/wk 

334: Naven 99 10 Ml 10 439.140 58485 12770 2,1 

98 13 M2 20,0 382.378 41.993 0 5,4 

341: Fusees 98 7 M2 19,3 411.857 21.732 0 2,8 

99 20 Ml 7,0 493.770 88.291 0 2,9 

336: Steekassen 98 23 M2 8,7 601.171 14.400 0 4,2 

99 17 Ml 7,7 316.708 54.311 10165 2,7 

335: Satellietlrnizen 98 9 M2 16,0 362.063 31.789 0 3,0 

99 17 Ml 28,1 100.257 38.879 0 10,0 

333: Remankerplaten 98 17 M2 18,7 263.157 0 0 6,6 

99 8 Pl 15 216.812 46.894 0 2,5 

331: 99 11 Pl 2,9 11 .330 92 0 0,7 

98 12 M2 33,3 197.816 35.898 0 8,3 

Produktgroep YL-niv. #codenrs Bcsturing OS Vrdwrd WT WN #ord/wk 

322: Achteraslich.ruw 99 24 Pl 16,9 1.832.657 340153 0 30,0 

en onderdelen 99 41 Ml 288 2.878 9.077 0 

343: As-remnokken 99 18 Pl 10 158.193 43.197 30460 3,8 
99 9 Ml 0,5 7.755 83 0 0,1 

98 51 Pl 22 ,5 135.910 16.736 0 23,9 

321: Achteraslicharne 98 28 M2 14,4 1.557.717 245.946 0 8,4 
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Produktgroep YL-niv. #codenrs Bcsturing OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 
310: Annen ruw 99 62 Pl 6,8 227.620 21.448 0 8,8 

Annen 98 78 Pl 8,9 405.088 49.213 0 14,5 
303: Onderdelen 99 78 Pl 6,6 406.515 69.159 0 10,7 

98 2 Pl 6,6 30.440 2.765 13680 0,3 

312: Onderdelen 99 22 PI 3,7 120.354 15.262 0 1,7 

98 22 Pl 7,3 142.435 20.360 0 3,3 

345:lagerkapp./deksel 99 16 Pl 7,3 317.757 23.429 42107 2,4 

98 4 Pl 14,2 62.867 9.267 0 1,2 

313: Stewu-emcilinder 98 30 Pl 14,3 226.090 44.427 0 8,9 

323: Stewu-emcilinder 98 20 Pl 10,6 90.649 13.131 0 4,4 

344: Onderdelen 99 20 Pl 12,1 129.481 25.413 11112 5,0 

98 20 Pl 15,2 206.397 43.778 0 6,3 

Produktgroep YL-niv. #codcnrs Bcsturing OS Vrdwrd VVT VVN #ord/wk 
342: Vooraslichamen 99 4 Ml 5,7 1.230.329 103.337 0 0,5 

98 7 M2 35,3 234.902 0 0 5,1 
332: Remschoenen 99 7 Pl 12,6 138.068 4.760 0 1,8 

99 11 Ml 31,3 159.266 68.437 0 7,2 

98 11 M2 24,5 376.735 0 0 5,6 
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• BEVO-nwnmcrs voor projecten en nieuwe oodadelen zijn Did opse,10111C11 

Bijlage II: Gegevens materiaalcoordinatie rnaakfabrieken m 



ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

PKF 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

PKF 

ETC 

ETC 

ETC 

ETC 

D4F 

BEVO-analyse AF* 

----~ ..... :,.:-

1

-------------------il Remankerpltn '-I ---
YL-98 M2 

~ 17 

____ Q..,.:M,._1 ________________ ~ 
~7 '----------' 

Sathuizen 

YL-98 M2 

~ 
----~ ..... -:,.:-:-----------------.__s_tee_ka_sse __ n_; '----YL-98 M2 

~ 
----~ .... -=1 M,__1 ________________ --I V20 ._ ____ __. Fusees 

YL-98 M2 

~ 
YL-98 M2 

~ 13 
----~ ..... -:t,..;-

0
------------------.'--N_a_v_e_n_--l1----

YL-98 M2 

9,---► ----~ .... : M,-:;-

1 

------------------.'--v_o_o_ra_s_11_ch_.___J1----

~,-----------------.I Remschoenenl 

---~ 

Pershal 

Universeel, 
div. onderdelen 

Aslichamen 

AS-f"emnokken 

Dlff.huizen 

YL-98 M2 

~ 11 

)> 
(J) 
(J) 

m 

== CD 
r-
)> 
G) 

m 

)> 
(J) 

(J) 

m 

== CD 
r-
)> 
G) 

m 

)> 

Ch 
Ch 
m 

== a, 
r-
)> 
G) 

m 

)> 
(J) 
(J) 

m 

== a, 
r
)> 
G) 

m 

)> 
(J) 

Ch 
m 

== a, 
r
)> 
G) 

m 

• BEVO-nummcrs voor projccten en nicuwc onderdclcn zijn niet opgcnomen 
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Bijlage Ill: Specificatie simulatiemodel 

111.1 lnleiding 

Voor eenjuiste interpretatie van de uitkomsten van het simulatiemodel is het van belang om de opbouw, 
werking en beperkingen van het model te kennen. Deze inzichten warden in deze paragraaf gegeven door 
achtereenvolgens de onderstaande aspecten van het simulatiemodel te behandelen: 
l . doelstellingen simulatiemodel; 
2. beschrijving simulatiemodel; 
3. afbakening modelomgeving; 
4. functionaliteit; 
5. prestatie-indicatoren; 
6. experimentenset; 
7. simulatietechnische aspecten. 
Deze aspecten worden in de volgende subparagrafen beschreven. 

111.2 Doelstellingen simulatiemodel 

Het simulatiemodel beoogt de eventueel aanwezige planningsprestatieverschillen weer te geven tussen de 
materiaalcoordinatiesystemen MRP en LRP onder stochastische ( dynamische) vraag en onder condities die 
representatief zijn voor de maakfabrieken bij DAF. 
Met name dient op basis van de simulatieresultaten een uitspraak gedaan te kunnen warden over de aspecten 
die gezien warden als voordelen van LRP en nadelen van MRP. Dit betreft het verschijnsel van 
planningsfluktuaties en voorraadniveau ' s in de keten . 

111.3 Korte beschrijving simulatiemodel 

Het model simuleert de toepassing van MRP en LRP bij de planning van een lineaire stuklijststructuur met 
twee niveau's binnen een onzekere omgeving. Aan de hand van de ingestelde seriegroottes op YL- en OYL
niveau en de mate van onzekerheid, simuleert het model een aaneengesloten periode van 30 planningsweken. 
Deze 30 weken worden voor ieder experiment 500 maal doorlopen. Op basis van deze 500 simulatieruns 
worden de prestaties van de twee materiaalcoordinatiemethoden vergeleken aan de hand van drie prestatie
indicatoren. Deze indicatoren zijn de gemiddelde servicegraad, de gemiddelde voorraad en het aantal 
planningsfluktuaties. 

111.4 Afbakening modelomgeving 

Het ontwikkelen van een materiaalcoordinatiesimulatie is een complex geheel. Deze complexiteit is een direct 
gevolg van de complexiteit van de te simuleren werkelijkheid. Deze complexiteit van de werkelijkheid 
ontstaat door de veelheid van variabelen en factoren die verband houden met de materiaalcoordinatie. De 
belangrijkste factoren warden hieronder genoemd: 
• onzekerheid van de vraag; 
• stochastiek van de onzekerheid; 
• afstand van 0.0-moment (hoe verder van dit moment af, hoe onbetrouwbaarder de vraagvoorspellingen); 
• stuklijststructuur (lineair, convergent, divergent); 
• aantal stuklijstniveau's; 
• planningsfrequentie; 
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• seriegroottepolitiek (period order quantity, fixed order quantity, lot-for-lot); 
• omvang van de seriegrootte (2 weken, 4 weken, 100, 150, etc.); 
• veiligheidspolitiek (geen, veiligheid in dagen, veiligheid in aantallen); 
• omvang van de veiligheid (0, 3 dagen, 5 dagen, IO, 50, etc.); 
• doorlooptijd produktie; 
• flexibiliteit van de produktie c.q. spoedorderafhandeling; 
• lengte wijzigingstennijn (dit is het aantal weken waarbinnen de geplande afroepen bij een leverancier in 

principe niet meer gevvijzigd mogen worden) . 

In de eerste plaats is besloten om een produktiesituatie te modelleren met twee stuklijstniveau's (1 YL-deel 
produktie en I OYL-deel inkoop) omdat, zoals bleek uit hoofdstuk 5, meer dan 80% van de stuklijsten 
binnen de maakfabrieken zo is opgebouwd. Vervolgens is om dezelfde reden besloten om in eerste instantie 
een lineaire produktiestructuur te simuleren met een produktiedoorlooptijd voor het YL-deel van 2 weken 
(= 10 werkdagen) en een levertijd van 2 weken voor het OYL-deel. Dit voor het YL-deel op basis van de 
gegevens in tabel III. I die de gemiddelde fabricagedoorlooptijd weergeeft voor processen waar op OYL
niveau gebruik gemaakt wordt van LRP en schattingen van materiaalplanners ten aanzien van de levertijden 
voor OYL-inkoopdelen. 

Tabel III. I : Fabricagedoorlooptijd ( excl. Administrntieve doorlooptijd) 

Fabriek-Afdeling Gem.fabricage.dlt 

PKF - Pijpfabricage 

PKF - Lasserij 

PKF - Pershal 

PKF - Universeel 

MKF - Nokken 

MKF - Vliegwiel, koppelingshuis 

MKF - Tuimelaars 

MKF - Drijfstangen 

MKF - Universeel 

MKF - Tandwielen 

AF - Universeel 

8 dagen 

10 dagen 

5 dagen 

13 dagen 

10 dagen 

5 dagen 

10 dagen 

5 dagen 

8 dagen 

20 dagen 

9 dagen 

Bron: Niessen 1996 

Voor de planningsfrequentie is 'een maal per week' gekozen. Dit is ook de planningsfrequentie van het RPS

LRP systeem bij DAF. 
W anneer alle overige variabelen onderdeel uit zouden gaan maken van het simulatiemodel dan betekent dit in 
de eerste plaats dat een zeer complex model moet warden gebouwd. Daarnaast levert het zo'n 120.000 
mogelijke combinaties op van parameterinstellingen die onderzocht zouden kunnen warden. 
De complexiteit van het simulatiemodel en het aantal te onderzoeken combinaties van variabelen kan echter 
op twee manieren vereenvoudigd warden. In de eerste plaats kunnen variabelen die een, vanuit de theorie 
bekende, soortgelijke invloed hebben op de simulatie geclusterd warden. 
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Figuur: III. I: vereenvoudiging modelcomplexiteit 
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Vervolgens kan aan een aantal clustervariabelen een vaste waarde warden gegeven. Dit kan voor de 
clustervariabelen die bij DAF een vaste of veelvuldig voorkomende waarde hebben. Figuur III. I geeft dit 
proces grafisch weer. 

Figuur III.2 geeft weer hoe de beinvloedende variabelen zijn samengevoegd tot zogenaamde 
clustervariabelen. Zoals uit deze figuur blijkt zijn met name variabelen die leiden tot variabiliteit in de 
behoefte samengevoegd. 
Vervolgens is gekeken in hoeverre er sprake is van constante \Vaarden binnen de clustervariabelen. 
Voor wat betreft de clustervariabele materiaalcoordinatie is uiteraard gekozen voor de 'waarden' LRP en 
MRP. Ten aanzien van de variabiliteit van de behoefte is het niet mogelijk om te spreken van een constante 
variabiliteit. Afhankelijk van produkt en produktiesituatie verschilt de variabiliteit. Gekozen is dan ook voor 
geparametriseerde variabiliteit, zodat zowel stabiele als een zeer onzekere behoefte gesimuleerd kan worden. 
Hiermee kan in feite bet verschijnsel van uitval ook indirect gesimuleerd worden. 

Binnen de clustervariabele 'seriegrootte politiek' is een aanmerkelijk eenduidiger beeld waameembaar. In de 
eerste plaats blijken bijna alle seriegroottes binnen DAF uitgedrukt te warden in weken (een zogenaamde 
POQ: Period Order Quantity). Verder blijken de seriegroottes geconcentreerd te zijn rond een POQ van 2, 4 
en 8 weken. Figuur III.4 toont dit beeld. Gekozen is dan ook binnen bet simulatiemodel voor een instelbare 
seriegrootte op YL- en OYL-niveau van 2, 4 of 8 weken. 

FiguurIII.2 

Verder blijkt er bijna altijd sprake te zijn van seriegrootte-afrondingen onder invloed van emballage en 
transport. Het simulatiemodel zal dan ook gebruik maken van een vaste seriegrootte-afronding op IO stuks. 
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Tot slot is voor een wijzigingstermijn van 4 weken gekozen. Deze wijzigingstermijn bepaalt de termijn 
waarbinnen de aan de leverancier doorgegeven orders (of afroepen) in principe niet meer gewijzigd mogen 
warden. Een \Vijzigingstermijn van 4 weken vormt een goede weerspiegeling van de gemiddelde 
wijzigingsterrnijn bij OAF. 

% Codenrs 

ll ■ l::I •~ =~I 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 48 

Seriegrootte YL-98 produktie (weken) 
% Codenrs 

60 

50 

40 

30 ·········-·························· ·· ··----· -- --

20 ···· ······· ·• ·-···--·---·-·- ······ ············ · 

10 --- --- -- --- -- ---·-····- ··- ·········· ······· ·· ····· ····· ······ ·· 

0 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 48 

Seriegrootte YL-99 inkoop (weken) 

FiguurIII.3 

111.5 Functionaliteit 

De volgende functionele aspecten van het model warden in deze paragraaf beschreven: 
1. variabiliteit van de vraag; 
2. planningslogica. 

Ad 1: Variabiliteit van de vraag 

De onzekerheden binnen de materiaalcoordinatie, onder meer veroorzaakt door het feit dat gebruik gemaakt 
wordt van behoefteprognoses, wordt in het model gesimuleerd door de voorspelde behoefte voor de eerst 

komende week een stochast te laten zijn. Deze stochast is een trekking uit een uniforme verdeling, waarvan 
het interval gevorrnd wordt door de parameter 'variabiliteits %' in te vullen voorafgaande aan de start van de 
simulatie. W anneer dit variabiliteitspercentage v is en de verwachte vraag per periode d bedraagt, dan wordt 
het trekkingsinterval van de uniforme verdeling gevormd door: 

[ -( v / I 00 )*d + d , ( v / I 00)*d + d ] 

Door dit variabiliteitspercentage te wijzigen kan een licht onzekere tot een sterk onzekere planningsomgeving 
gesimuleerd warden. Voor de vraag d wordt in het model 10 gebruikt. De waarde van dis niet van belang 

voor de simulatie aangezien het om een vergelijking tussen LRP en MRP op zich gaat. 

Ad 2: Planningslogica 

Het model simuleert een wekelijkse planningscyclus die in het weekeinde gedraaid wordt. Het resultaat is na 

ieder weekeinde een overzicht van ordersuggesties voor de komende twintig weken. 

Bijlage III: Specificatie simulatiemodel m 



D4F 

Ten aanzien van het verschijnsel rescheduling en de bijbehorende reschedule-in en reschedule-out 
boodschappen geldt het volgende in de simulatie. 
De afroepsuggesties op OYL-niveau en bijbehorende geplande ontvangsten zijn in de simulatie binnen de 
wijzigingstermijn zogenaamde afgesproken leveringen (MRP terminologie: scheduled receipts) . Indien ten 
aanzien van deze afgesproken leveringen er in de praktijk een reschedule-in of reschedule-out boodschap 
voor de materiaalplanner gegenereerd zou worden (wanneer er respectievelijk te weinig ofte veel voorraad 
is), dan wordt deze reschedule in de simulatie altijd daad,verkelijk doorgevoerd. Aangezien er in de simulatie 
gebruik gemaakt wordt van een dynan1ische seriegrootteregel (de POQ), kan dit tevens leiden tot een 
verandering van de seriegrootte. Op deze automatische rescheduling geldt een uitzondering: als de 
afgesproken levering al onderweg is, dan wordt de reschedule niet doorgevoerd en wordt de oorspronkelijke 
levering afgewacht. Indien er sprake was van een reschedule-in boodschap, dan wordt er direct een nieuwe 
geplande levering vastgesteld ter grootte van het resterende voorraadtekort na binnenkomst van de levering 
die onderweg is en de behoefte gedurende de rest van de periodelengte van de POQ. In het simulatiemodel 
geldt dit dus gedurende de t\vee weken doorlooptijd van de levering. 
Op YL-niveau is er geen sprake van een wijzigingstermijn waarbinnen geplande produktie-orders niet meer 
gev\~jzigd mogen worden. Alleen de ordersuggestie voor de werkweek die direct aansluit op het weekeinde 
waarin de planning is gedraaid is een afgesproken levering die niet meer ge,,.,~jzigd kan worden. Deze order 
wordt daadwerkelijk ingezet en t\vee weken later gereedgemeld. 
Voor wat betreft de overige MRP- en LRP-logica maakt het model gebruik van de standaardlogica zoals o.a. 
uiteengezet in hoofdstuk 4. 

De voorraadmutaties vinden binnen het model als volgt plaats: 
• een aanvulling van de voorraad door het gereedkomen van een produktie-order of het binnenkomen van 

ruw materiaal, wordt aan het begin van de week bij de voorraad opgeteld; 
• een afname van de voorraad door behoefte vindt gedurende de week plaats en wordt aan het einde van de 

week in een keer afgeschreven. 

Tot slot vindt er binnen het model een materiaalcheck plaats bij het starten van een produktie-order op 
YL-niveau. Wanneer de voor de produktie-order benodigde hoeveelheid ruw materiaal (het OYL-deel) niet 
toereikend blijkt te zijn, dan wordt een produktie-order ingezet ter grootte van de hoeveelheid resterende 
voorraad ruw materiaal. Deze wijze van inzetten van produktie-orders is bij DAF ook de gebruikelijke 
handelwijze in geval van tekort aan ruw materiaal. 

111.6 Prestatie-indicatoren 

Zoals aangegeven dient op basis van de simulatieresultaten een uitspraak gedaan te kunnen worden over de 
begrippen planningsfluktuaties en voorraadniveau's. Voor het beoordelen van de prestaties van MRP en LRP 
ten aanzien van deze begrippen, zijn onderstaande prestatie-indicatoren gedefinieerd. 

Leverbetrouwbaarheid /servicegraad 
De gemiddelde leverbetrouwbaarheid is het percentage van perioden dat de voorraad in periode p toereikend 
is om te kunnen voldoen aan de behoefte van periode p. 

Voorraad 
De gemiddelde voorraad wordt berekend door in de eerste plaats een gemiddelde voorraad per week te 
berekenen en deze vervolgens weer te middelen over hct totaal aantal weken. 

Aantal planningswijzigingen /reschedules 
De nervositeit van de planningsystemen wordt gemeten aan de hand van het aantal planningswijzigingen op 
OYL-niveau en wordt uitgedrukt in het aantal reschedules binnen de wijzigingstermijn. Dit wordt gemeten 
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door de afgesproken leveringen binnen de ,,ijzigingstermijn van twee opeenvolgende weken te vergelijken. 
Een reschedule treedt op wanneer een afgesproken levering in de wijzigingstermijn verschuift naar een andere 
week. Het onderstaande voorbeeld verduidelijkt dit meetprincipe. 

Wijzigingstermijn 
V oorbeeld meting: I 2 3 4 Aantal wijzigingen 

t=l 0 0 IO 0 0 
t=2 0 10 0 0 0 
t=3 10 0 0 15 0 
t=4 0 0 0 15 I 
t=S 0 15 0 0 1 

Totaal: 2 

Bovenstaand schema geeft per achtereenvolgende planningsweek t= I tot en met t=4 aan, welke afgesproken 
leveringen er zijn voor de komende vier weken (de v,ijzigingstermijn). 
De order van 10 stuks (vet weergegeven) die geadviseerd wordt op t=l voor over drie weken, wordt op t=2 
(een week later dus) geadviseerd voor over twee weken en op t=3 voor de eerste week. De order 'loopt' dus 
zonder mjzigingen door het systeem. Dit in tegenstelling tot de order van 15 stuks (onderstreept 
weergegeven) die op t=3 geadviseerd wordt voor over vier weken . Deze order wordt op t=4 nog steeds voor 
over vier weken geadviseerd. Dit is dus een wijziging (een reschedule-out) omdat de order verwacht werd 
over drie weken. Op t=5 is de desbetreffende order plotseling al over twee weken nodig. Dit is dus wederom 
een mjziging (reschedule-in). Het totaal aantal plannings\vijzigingen komt in het schema dan ook uit op 2. 
Seriegrootteveranderingen binnen de verwachte orderweek warden in de simulatie niet gemeten. 

Ill. 7 Experimentenset 

De experimentenset bestaat uit de verschillende combinaties van parameterinstellingen welke getoetst gaan 
warden in de simulatie. De instelbare parameters zijn : POQ YL, POQ OYL en variabiliteit. Onderstaande 
tabel geeft de gekozen experimentenset weer. 

Tabel 6.1 : Overzicht parametenvaarde experimentenset 

Experimentnr POQYL POQ OYL Variabiliteit 

1 2 2 10% 
2 2 4 10% 
3 2 8 10% 
4 4 4 10% 
5 4 8 10% 
6 8 8 10% 
7 2 2 50% 
8 2 4 50% 
9 2 8 50% 
10 4 4 50% 
11 4 8 50% 
12 8 8 50% 

Alhoewel de variabiliteit op ieder percentage ingesteld kan warden in het model, warden twee situaties 
getoetst: een situatie met weinig onzekerheid (10%) en een situatie met veel onzekerheid (50%). Deze keuze 
is gebaseerd op de gegevens van figuur III.4 . Deze figuur toont de produktiemix van de vier hoofdtypen 
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vrachtwagens met daarbij het verschil tussen de prognose vier weken voor de OFTF en de uiteindelijke 
behoefte. Alhoewel dit nog niet de onzekerheid op codcnummemiveau weergeeft, geeft het wel een beeld van 
de d)namiek. Op basis van deze figuur werden de gekozen percentages van 10% en 50% als een goede 
weerspiegeling geacht van de gemiddelde minimale afwijking en de gemiddelde maximale afwijking. 
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Figuur IIl.4: produktiemix en afivijking van prognose 

111.8 Simulatietechnische aspecten 

Bij het bouwen van deze simulatie zijn twee variabelen van invloed op de kwaliteit van de uitkomsten van het 
model: het aantal keren dat een nieuwe planning wordt berekend binnen een aaneensluitende periode en het 
aantal simulatieruns dat leidt tot een meetresultaat. Bij de bouw van het model is gekozen voor een 
aaneengesloten periode van 30 weken. Voor de metingen warden de gegevens van de laatste twintig weken 
gekozen. Daamaast wordt ieder experiment uit de bovengenoemde experimentenset 500 keer gesimuleerd. 
Op basis van de uitkomsten van deze 500 runs, wordt een gemiddelde van iedere prestatie-indicator berekend 
voor het betreffende experiment. Bij het testen van het model bleken deze waarden te leiden tot een stabiele 
waarde van de prestatie-indicatoren (onderlinge afa~jking tussen waarden van minder dan 1%). 
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