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Abstract 

Business Unit CF6 Engines is the engine overhaulshop ofKLM's Engineering & 
Maintenance department. The assignment concerns the influences of a large reorganisation 
on the material management process. A control structure was developed for the reorganized 
situation. This structure uses an inventory desicion model in order to determine the needed 
inventory and the influences of disturbances of the environment on the material management 
performance. 

Abstract 
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Voorwoord 

Den Haag, 21 november 1996 

1 Maart, de Business Unit verkeert in afwachting van de 'Big bang', de omslagdag van oud 
naar nieuw, de dag waarop het oude voorgoed verleden tijd zal zijn. I April was die <lag .... 

Nu, bijna 9 maanden later, is de organisatie in de overgangsfase, de ene afdeling verder dan 
de andere, de nieuwe organisatie begint te lopen, in afwachting van de 'Big bang', de 
overgang naar een nieuw besturingssysteem ...... . 

Een organisatie die niet de kans kreeg om stil te staan was gedurende 9 maanden mijn 
werkterrein. Lang was ik op zoek naar hetgeen van mij verwacht werd. Het resultaat Iigt nu 
voor u, het einde van een periode waarin ik veel nieuwe ervaringen heb opgedaan en veel heb 
geleerd. 

Bij de KLM gaat mijn dank uit naar Geoffrey (Jeff), Harry, Rob en het team 
Voorraadplanning. Vanuit de TU ben ik dank verschuldigd aan Jos Verrijdt en Paul Janssen. 
Zonder hun begeleiding zou <lit project niet de juiste wending gekregen hebben. 

Maar ook buiten de opdrachtuitvoering om kan ik er niet omheen een aantal mensen te 
noemen. 9 Maanden bestaan immers niet alleen uit afstuderen. Ten eerste gaat mijn dank uit 
naar mijn collega's van kamer 1005: Marga, Wim en Fred; naar Muriel, voor haar creatieve 
inbreng; mijn (oud) huisgenoten van 'Krenten'; de leden van WASSADAMO en naar mijn 
ouders. Dankzij hun betrokkenheid en steun is het ingenieursschap in zicht gekomen. 

Erwin den Exter 
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Summary 

The graduation project is the final test in the subjects of Industrial Engineering & 
Management Sciences at the Einhoven University of Technology. Its goal is to solve a 
complex organizational problem in a practical environment. This report concerns the author's 
graduation project, which was carried out at the KLM Royal Dutch Airlines. KLM's product 
is the transportation of people and freight by air. In order to carry out this task effectively, the 
fleet must be reliable and have a high usage rate. An important part of this task is the 
responsibility of KLM's Engineering & Maintenance department. 

As part of KLM's Engineering & Maintenance department, Business Unit CF6 Engines is 
responsible for the overhaul of the General Electric Commercial Fan 6 Engines. The 
Business Unit not only overhauls the engines of the KLM fleet, but also offers its product to 
other clients. The CF6 engine is a complex system, with a modular structure: each engine is 
composed of modules and each module is composed of parts. For overhauls, the clients of 
BU CF6 can choose between two products, either the 'Pool variant' or the 'Time & Material 
variant'. 

If the client chooses the Pool variant, its engines join the KLM pool of spare engines, 
modules and parts. In return KLM offers the availability of engines, modules and parts and 
thus ensures a reliable operation of the client's airplanes. So every time a client's engine has 
to be overhauled, the client gets another engine in return. If the client chooses the Time & 
Material variant its engines do not join the pool of spare engines, modules and parts and the 
client only pays the 'time' and 'material' used for the overhaul of the engine. The client does 
not get another engine in return, so during the lead-time of the overhaul of the engine, he 
cannot dispose of the engine. 

Basically, an engine overhaul consists of three successive manufacturing steps: 

1. disassembly 
2. repair 
3. assembly 

At disassembly, the 'unserviceable engine' is given an incoming check. This means the 
determination of Unserviceable modules and the weight of the total overhaul. After the 
incoming check the engine is disassembled into modules. Only the unserviceable modules 
proceed in the disassembly process and are disassembled to parts level. At parts level 
disposition takes place. A part can be sent on repair (externally or internally), can still be 
serviceable or will be refused further processing (the part is 'rejected' or 'scrapped'). 

Internal repairs are performed by one of the business unit's repaircells. External repairs take 
place at one of its Vendors, located worldwide. 

At the assembly step modules are built out of parts and engines are built out of modules. In 
the end a 'serviceable engine' is delivered to a client or is added to the pool of spare engines. 

On April l st 1996 a large reorganization, named "soon within l month ..... ", initiated a change 
in the engine overhaul process. Before that time the horizontal structure of the overhaul 
process had been organized in order to optimize the Pool variant (The horizontal structure is 
illustrated in figure A). 

Summary 111 
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Figure A: horizontal structure of the pool-variant 
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In the pool variant, modules and parts are not connected to an engine: after disassembly US 
modules and parts are exchanged with SE modules and parts from stock. Disassembly is 
immediately followed by assembly. After repair, a part is put into another engine. This 
interchangeability of parts guarantees a short lead-time, but is characterized by a high pool of 
serviceable and unserviceable modules and parts to ensure availability. 

After its reorganisation BU CF6 only offers an engine overhaul of the Time & Material 
variant (This is shown in figure B). In the Time & Material variant modules and parts no 
longer lead a life of their own: they now belong to a specific engine. Unserviceable parts are 
sent on repair and return to the same engine. Only rejected parts are replaced by new ones. 
The disadvantage of the Time & Material variant is the long lead-time of the engine 
overhaul. One of the major goals of the reorganisation is to reorganize the overhaul process 
in such a way that the lead-time of a total engine overhaul will be reduced to one month. 

Disassembly 

Modules 
us 

Disassembly 

Parts~ - -.i 
us 

Figure B: the Time & Material variant 

Repair 
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1---~ Parts 
SE 

Assembly 

Modules 
1---~ SE 

To client 

In a purely Time & Material engine overhaul, all repairable parts return to the same engine. 
The lead-times of some external repairs however are too long to reduce the total lead-time to 
one month. BU CF6 exchanges these parts with parts from stock, to keep the total lead-time 
at a competitive level. This process is called 'the exchange process' . The principle of 
exchanging parts is shown in figure C. In this example repairs for an engine overhaul have to 
be carried out on 5 parts. When partnumber 4 is exchanged the turnaround time of the repair 
process can be shortened. 
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Figure C: the exchange principle 
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This graduation project was carried out at 'Parts Services'. Within the production unit 
responsible for the repair process of the engine overhaul, Parts Services is responsible for: 

• the external repair processes 
• inventory control of new and serviceable parts 

The complex demand pattern of spare parts, together with all kinds of environmental 
disturbances disable Parts Services in controlling their processes. Another factor is the 
changing process of Parts Services due to the change in organisation. Controlling the external 
Vendors and suppliers becomes more important, since replacing unserviceable by serviceable 
parts is no longer allowed. The turnaround time of the overhaul process has become directly 
dependent on the turnaroundtime of the repair process. 

assignment: 

Determine the consequences of the reorganisation on the process of Parts Services, and 
determine the performance of Parts Services and the way in which this performance is 
influenced by other groups. Develop a support system, aimed at performance, for effective 
material management. 

The problem was approached by the control structure of Ten Broeke et al. [4]. This method 
was especially developed for controlling logistic processes. The control structure is given in 
figure D. In order to develop a control structure according to this method the steps in the 
circle have to be followed anti-clockwise. 

Summary V 
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Figure C: the Control Structure of Ten Broeke [4] 

In the first step the goals of Parts Services are determined. Parts Services' goals are derived 
from the organisational goals and structure. The goals of Parts Services are: 

1. To supply the needed external repairs and the demanded parts within the required 
leadtime with a certain service-level 

2. The number of exchanges on the external repair orders has to be minimized 
3. Cost minimization 

Starting from these goals, the process of Parts Services can be developed, first determining 
the horizontal structure and then the vertical structure. In the horizontal structure the external 
repair process and the supply process of new parts are analysed. Given a certain Repairtime 
(called the 'Repairwindow') it can be determined if inventory is needed to cover the 
difference between the leadtime and the required leadtime. This inventory is split into: 

• exchange-parts to cover long turnaround times of external repairs 
• new parts to cover long leadtimes of supply orders. 

After determining the stockpoints in the horizontal structure, one has to decide how many 
parts are needed in each of the stockpoints. The inventory levels are determined, hereby 
taking into account: 
• turnaround times in the external repair and supply process 
• the period that has to be covered with stock 
• the expected demand (with an average demand, variation in demand and variation in 

forecast error) 
• the required service-level 

The next step concerns the control interventions Parts Services can put in to reach its goals. 
A model was developed which can help in deciding how to intervene. By simulating with the 
above mentioned variables, influences of environmental disturbances can be shown. Also the 
effects of strategic decisions on the inventory levels can be shown. By using the model in the 
right way, Parts Services will be able to move their process towards a better performance. 

Summary VI 
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The last three steps of the control structure are discussed in less detail. In chapter 7 a method 
is given for introducing performance measurement. When using performance indicators the 
set of indicators has to cover the complete logistic process. The process of Parts Services is 
interwoved with all kinds of other processes that interfere with its performance. If the system 
is introduced only in the process of Parts Services these interferences are ignored and thus 
would not lead to effective performance measurement. 

PU Motor 
Disassembly 
1. turnaround time 

2. service level 
3. number of correct 

requirements 
4. costs 

BUCF6 
Engine Overhaul 

1. turnaround time 
2. service level 

3. exchange percentage 
4. costs 

PU Repair 
Parts repair 

1. turnaround time 
2. service level 

3. exchange percentage 
4. costs 

PU Motor 
Assembly 

1. turnaround time 
2. service level 

3. costs 

Figure D: Performance indicators at Business Unit and Production Unit level 

The logistic PJ's at Business Unit and Production Unit level are given in figure D. If the 
system is introduced other factors like quality do not have to be ignored. The scope of this 
report however concerns the logistic performance. 
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1. lnleiding 

Voor u ligt de eindrapportage van het afstudeerproject dat door de auteur is uitgevoerd bij de 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V .. Het afstudeerproject is de laatste proeve van 
bekwaamheid in de opleiding tot Bedrijfskundig lngenieur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven en betreft de oplossing van een bedrijfskundig probleem in een praktijksituatie. 
Als onderdeel van de Technische Dienst is Business Unit CF6 Engines (in het vervolg BU 
CF6 genoemd) de motorenafdeling van de KLM. Zij onderhoudt General Electric CF6 
motoren voor de KLM, haar partners, maar ook voor zogenaamde derden. 

Een vliegtuigmotor is opgebouwd uit modules, elke module is weer opgebouwd uit 
samengestelde delen (assys genoemd) en elke assy is vervolgens weer opgebouwd uit losse 
onderdelen. De losse onderdelen zijn grofweg te verdelen in repareerbare onderdelen en niet
repareerbare onderdelen (of verbruiksartikelen). Deze modulaire opbouw en het aantal 
onderdelen dat zich in een complete motor bevindt, maken het onderhoud van een motor tot 
een uiterst complex project. 

De klant kan kiezen uit twee onderhoudsconcepten, het 'Poolconcept' en het 'Time & 
Material concept'. Bij het Poolconcept investeert de klant in een reserve-pool aan motoren, 
modules en onderdelen die benodigd is om beschikbaarheid van motoren te garanderen. De 
motoren van de klant nemen dan dee! in deze pool. Gaat een motor in onderhoud, dan krijgt 
de klant direkt een vervangende motor uit de motorenpool. Bij het Time & Material concept 
levert de klant een motor aan en betaalt enkel de voor het onderhoud benodigde tijd en 
materiaal, hij maakt geen gebruik van de pool. De besproken concepten zullen in het 
volgende hoofdstuk uitgebreid behandeld worden. Het reparatieproces was ingericht op het 
poolconcept, waarbij de shop output-gestuurd was. Dit werd gekenmerkt door een korte 
doorlooptijd, maar een hoge poolvoorraad van motoren, modules en onderdelen. Het Time & 
Material concept, wat nog niet zo Jang geleverd wordt, kent een input-gestuurde stroom door 
de repairshop (weinig voorraad, maar een Iange doorlooptijd). Het door elkaar !open van 
zowel input- als output-gestuurde projecten veroorzaakte de nodige problemen in de 
beheersing van het onderhoudsproces. Een ingrijpende reorganisatie, gestart vanuit een 
Business Process Re-engineering project, heeft de shopaansturing aangepast om beter in te 
spelen op de marktvraag en -verwachting. Op 1 april 1996 is de shop overgeschakeld van een 
outputgestuurd onderhoudsproces naar een inputgestuurd proces. Motoren warden nu alleen 
op Time & Material basis onderhouden. Doe! van de reorganisatie is om de nadelige lange 
doorlooptijd te verkorten tot 1 maand. 

De BU bestaat grofweg uit twee Productie Units, de PU Motor en PU Repair. De eerste 
draagt zorg voor de demontage en montage van motoren, de PU Repair op haar beurt is 
verantwoordelijk voor de reparatie van parts in het tussenliggende traject. Als onderdeel van 
de PU Repair is de afdeling Parts Services verantwoordelijk voor de planning van de 
benodigde voorraad reserve-onderdelen, magazijnbeheer en doorlooptijdbewaking van extern 
uitgevoerde reparaties. Het team 'Voorraadplanning' stuurt deze taken aan binnen Parts 
Services. In <lit proces krijgt Voorraadplanning te maken met allerlei factoren die de 
beschikbaarheid van onderdelen verstoren. De (relatieve) invloed van deze factoren is 
onbekend. Ze hebben echter we! een negatieve uitwerking op de prestatie van de afdeling 
Parts Services. 

Jnleiding 
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De nieuwe organisatie was een goede aanleiding om de afdeling Parts Services eens grondig 
onder de loep te nemen en te onderzoeken wat nu de prestatie bepaalt en hoe deze bei'nvloed 
wordt. Voordat echter overgegaan kan worden tot het opstellen van Prestatie-Indicatoren zal 
eerst aangegeven moeten worden, wat voor gevolgen de nieuwe organisatie voor de 
Voorraadplanning heeft. 

Daarbij is in dit rapport te werk gegaan met een methode die is opgesteld door Ten Broeke et 
al. [4]. Bij deze methode dient de regelkring als uitgangspunt (zie figuur 1.1). Uitgaande van 
een bepaald logistiek proces kan aan de hand van de doelstellingen het proces worden 
ingericht. Vervolgens wordt gekeken op welke manier het proces te sturen is en kunnen 
stuurmiddelen bepaald worden. Door de doelstellingen te kwantificeren kunnen normen 
opgesteld worden, waaraan het proces getoetst dient te worden. Dit toetsten gebeurt door 
middel van de prestatie indicatoren. In de laatste stap dienen meetmiddelen bepaald te 
worden, die de prestatie van het proces kunnen meten. Bij het ontwikkelen van een 
regelkring, is de volgorde tegengesteld aan de manier waarop de regelkring doorlopen wordt. 

doel1telllngen 
structuur 

Het besluiten Het verzamelen 
tot ingrijpen van gegevens 

Het analyseren Het verwerken tot 
van problemen Prestatle-indicatoren 

~--. -~J Hetbeoordelen APreslatie-
Ervarmg van prutatiea lndicatoren 

Norm en 
Regelgrenzen 

Figuur 1.1: De regelkring van Ten Broeke [4] 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de KLM, de Technische Dienst en 
Business Unit CF6 Engines. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de reorganisatie. 

In hoofdstuk 3 wordt de totstandkoming van de opdrachtformulering beschreven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de methode van Ten Broeke en het PIOT model. Dit laatste model is 
een raamwerk voor het planproces van materialen. Het biedt inzichtelijkheid in het proces 
van materiaalplanning, het onderwerp van dit rapport. 

Hoofdstuk 5 behandelt de eerste stap van de regelkring, waarin de doelstellingen en het te 
regelen proces bepaald worden. 

De tweede stap, waarin bepaald wordt wat de stuurmiddelen van het proces zijn, wordt 
beschreven in Hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 7 gaat over de overige stappen van de regelkring. Hierin wordt beschreven op 
welke manier te werk kan worden gegaan bij het invoeren van prestatie-indicatoren. 

Hoofdstuk 8 bevat de conclusies van het onderzoek. Tevens worden enkele aanbevelingen 
voor verder onderzoek gedaan. 
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2. Bedrijfsbeschrijving KLM, Technische Dienst en BU CFS 

2.1 De KLM in vogelvlucht 

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. werd in 1919 opgericht door Dr Albert 
Plesman. Sindsdien is de KLM uitgegroeid tot een global airline die op meer dan 150 
bestemmingen vliegt. Het produkt van de KLM wordt duidelijk verwoord in haar missie [6]: 

De KLM positioneert zich a/seen vanuit Europese basis opererende /uchtvaartmaatschappij die tegen 
concurrerende kosten en tarieven passagiers en ver/aders met hoge kwa/ititeitseisen ten dienste staat 
met een betrouwbaar en punctuee/ produkt en een zorgzame en vriende/ijke dienstver/ening. 

De hoofdstructuur van de KLM wordt gevormd door de Directie, twee Divisies en drie 
Diensten (zie bijlage 2.1 ). De Divisie Passage draagt zorg voor het vervoer van de reizigers 
en de Divisie Vracht is verantwoordelijk voor het vervoer van vracht door de lucht. De 
Dienst Business Systems draagt zorg voor de onderlinge afstemming en optimalisatie van de 
bedrijfsmiddelen van de Divisies en Diensten. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het 
opstellen van de dienstregeling. In de Dienst Flight Services is al het vliegend personeel 
ondergebracht. De Technische Dienst wordt in de volgende paragraaf omschreven. 

Over het boekjaar 1995/96 behaalde de KLM met 25.500 medewerkers een netto resultaat 
van 547 miljoen gulden [6]. Een belangrijk gedeelte van het resultaat werd gevormd door de 
deelnemingen van de KLM, waarvan die in de Northwest Airlines Corporation de bekendste 
IS. 

2.2 De Technische Dienst van de KLM 

De Technische Dienst (TD), voor een belangrijk deel gesitueerd op Schiphol-Oost, 
onderhoudt voor de KLM en voor andere maatschappijen vliegtuigen, motoren en 
vliegtuigonderdelen. Voor 'derden' biedt de Technische Dienst haar onderhoudspakket aan 
onder de merknaam KLM Engineering & Maintenance. Halverwege 1995 waren bij de 
Technische Dienst 4.200 personen werkzaam. 

In de jaren '70 werkt de KLM nauw samen met haar drie KSSU-partners (een 
samenwerkingsverband tussen KLM, SAS, Swissair en de Union de Transport Aeriens)[7]. 
Een van de afspraken betreft de verdeling van het onderhoud tussen de partners. De KLM 
verzorgt het groot-onderhoud van de Boeing 747's en het onderhoud van een groot aantal bij 
<lit type behorende 'ruilartikelen'. Tevens doet de KLM het onderhoud aan de CF6 motoren. 
In 1986 loopt het onderhoud aan de CF6 motoren op tot bijna 300 stuks en bedraagt daarmee 
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een groot dee) van het werk van de Technische Dienst. Begin 1992 gaat het slecht met de 
KLM. De nadruk komt steeds meer op de hoge kosten te liggen en veel 
onderhoudscontracten gaan aan de KSSU-alliantie voorbij. In 1993 valt deze uiteen. 

In 1992 is onder de naam 'Phoenix' een grote reorganisatie van start gegaan waarbij de 
Technische Dienst verdeeld werd in zes Staff Units en zes Business Units. Op dit moment 
bestaat de TD uit 7 Staff Units en 7 Business Units (zie bijlage 2.2). Vier Business Units zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gelijknamige vliegtuigmodellen. De Business 
Unit Line Maintenance draagt zorg voor de atbandelingswerkzaamheden op Schiphol
Centrum, zoals kort onderhoud tussen twee vluchten in. De Business Unit Material Services 
onderhoudt allerlei onderdelen, instrumenten, electronica en plaatwerk die niet speciaal aan 
een vliegtuigtype gebonden zijn. De laatste Business Unit, CF6 Engines, is de 
motorenafdeling van de KLM. Deze Business Unit, waarbinnen het afstudeerproject zich 
heeft afgespeeld, vormt de inhoud voor de rest van hoofdstuk 2. 

2.3 Business Unit CF6 Engines: Straks binnen een maand 

2.3.1 BU CF6, de produkten en haar klanten 

Een van de zelfstandige Business Units die na de reorganisatie in 1992 naar voren kwam, was 
Business Unit CF6 Engines. Een belangrijke Business Unit, omdat het onderhoud van CF6 
motoren een groot dee! van het werk van de TD bedraagt. Bij Business Unit CF6 werken 
ongeveer 600 mensen, waarmee een omzet van ongeveer 400 miljoen gulden gerealiseerd 
wordt. In bijlage 2.3 is het organogram van BU CF6 weergegeven. 

Reeds in hoofdstuk I zijn de twee produkten van de BU vluchtig ter sprake gekomen. 
Genoemd werden: 

I. het Poolconcept en 
2. het Time & Material concept. 

Bij het Poolconcept vraagt de klant eigenlijk beschikbaarheid van motoren. Een klant heeft 
een aantal CF6-motoren in zijn vloot die door BU CF6 onderhouden worden. Zodra een 
motor unserviceable raakt, wenst de klant direkt een serviceable motor. De beschikbaarheid 
wordt gerealiseerd door een reservepool aan motoren, modules en parts, waarin de motoren 
van de klant dus ook opgenomen zijn. De omvang van deze pool is athankelijk van het aantal 
serviceable motoren dat benodigd is in een periode en de doorlooptijd van het 
onderhoudsproces. Een langere doorlooptijd van een motoronderhoud en het dus )anger 
'Unserviceable' zijn van een motor, vereist immers meer motoren in de pool. 

Bij het poolconcept heeft de klant dus direkt beschikking over een andere motor, 
daartegenover staat dat er een <lure poolvoorraad benodigd is om de beschikbaarheid te 
realiseren. Om de doorlooptijd van het reparatieproces te versnellen, worden unserviceable 
delen uit een module direkt vervangen door serviceable delen uit voorraad. Het 
reparatieproces van de unserviceable onderdelen gebeurt daarna onatbankelijk van het 
reparatieproces van de motor. Een belangrijk uitgangspunt van het poolconcept is dan ook de 
uitwisselbaarheid van de onderdelen, modules en motoren. 
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Bij het Time & Material concept wenst de klant niet deel te nemen in de pool van motoren, 
modules en parts, die voor de poolklanten opgezet is. Een klant levert een Unserviceable 
motor aan die door BU CF6 gerepareerd moet worden. De motor wordt door de KLM 
onderhouden, wat uiteraard een bepaalde doorlooptijd kent. Na montage gaat de motor retour 
naar de klant. Een klant betaalt alleen voor het aantal manuren en het gebruikte materiaal. 
Het ruilen van unserviceable onderdelen tegen serviceable onderdelen uit de voorraad vindt 
bij een zuiver Time & Material concept dus niet plaats, de onderdelen gaan 'retour eigen 
motor'. Enke! onderdelen die niet (meer) repareerbaar zijn worden vervangen. 

In 1994 werden totaal 216 shopvisits (met een visit wordt een motor bedoeld die voor 
onderhoud aangeboden wordt) uitgevoerd. 190 Motoren werden volgens het poolconcept 
onderhouden en in slechts 26 gevallen werd het Time & Material concept geleverd [ 11]. 

2.3.2 Het primaire proces 

Zoals reeds uit de inleiding naar voren komt is een vliegtuigmotor modulair opgebouwd, 
hetgeen duidelijk in het primaire proces naar voren komt. Voor een verdere beschrijving van 
de produktstructuur en de verschillende configuraties van de CF6 motor wordt verwezen naar 
bijlage 2.3. Voor het gemak wordt het primaire proces beschreven, uitgaande van een 
productstructuur bestaande uit 3 niveaus (motorniveau, moduleniveau en partsniveau). In 
werkelijkheid kent een motor tussen het moduleniveau en het partsniveau in ook nog het 
assy- en subassyniveau. 

Het primaire proces van BU CF6, het onderhoudsproces van CF6 motoren, is sterk 
vereenvoudigd weergegeven in figuur 2.1. Een Unserviceable of vuile motor van een klant 
kan vanuit de hele wereld binnenkomen. Voordat een binnengekomen vuile motor 
gedemonteerd wordt, ondergaat hij eerst een controle (Incoming Check), waarbij gekeken 
wordt welke modules gedemonteerd moeten worden. Unserviceable verklaarde modules 
worden gedemonteerd en de vrijkomende onderdelen worden schoongemaakt en vervolgens 
op scheuren gecontroleerd. Bij 'dispositie' wordt bepaald welke reparatie(s) aan een 
onderdeel benodigd is (zijn). Hierna is bekend welke reparaties op de onderdelen uitgevoerd 
moeten worden en welke onderdelen niet meer repareerbaar zijn ('scrap'). 

Ongeveer 60% van de reparaties wordt intern of bij andere KLM-afdelingen uitgevoerd. 
Voor 40% van de reparaties maakt de BU gebruik van haar externe reparateurs (in het 
vervolg 'Vendors' genoemd). Een gedeelte van de onderdelen zal na demontage niet meer te 
repareren zijn en dient dus vervangen te worden. De vervanging vindt plaats vanuit het 
magazijn. De overige ontkoppelpunten in het proces (ontkoppeling in de fysieke stroom door 
middel van een voorraadpunt) zullen in paragraaf3.4 aangegeven worden. 
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In: unserviceable motor reparatie Intern Ult: Serviceable motor 

motor 
demontage 

In: nieuwe onderdelen 

module 
demontage 

scrap 

nleuw/ 
-------------'---......_ SE 1----,---

I I 

~ _____ .f'i!'!_S _S!~iC:ef: 

Figuur 2.1: Eenvoudig model van een motoronderhoudsproject 

motor 
montage 

Na het reparatietraject, kunnen onderdelen weer tot modules gemonteerd worden, de modules 
tot motoren. Als de motor proef gedraaid heeft kan de schone motor naar een klant. 

2.3.3 Externe ontwikkelingen 

De ontwikkelingen in de markt van motoronderhoud betreffen een toenemende vraag naar 
het Time & Material concept. De steiging in vraag naar het Time & Material concept wordt 
veroorzaakt door nadelige aspecten van de uitwisselbaarheid: 

I. Vliegtuigmaatschappijen vragen garanties op onderdelen van motoren. Wil de 
vliegtuigmaatschappij deze garantie krijgen, dan moet zij dus over dezelfde onderdelen 
blijven beschikken. Bij het Poolprodukt wisselen de onderdelen steeds van motor, 
waardoor deze garantie niet gegeven kan worden. De onderdelen kunnen immers in alle 
motoren van de pool terecht komen. 

2. Als een klant een nieuwe motor voor onderhoud aanbiedt, zal hij niet willen dater 
serviceable onderdelen in terecht komen met een hogere absolute leeftijd. Dus als een 
motor zich vroeg in de levenscyclus bevindt, is het Time & Material produkt 
aantrekkelijker. Verschuift de motor in zijn levenscyclus, dan zal op den duur het 
poolprodukt aantrekkelijker worden. Door een goed Time & Material produkt aan te 
bieden kan de KLM ook klanten trekken die relatief jonge motoren bezitten. 

3. Een motor in het poolreparatieproces heeft na een overhaul geen historie meer, omdat na 
montage een heel andere motor ontstaan is. Door onderdelen niet meer om te ruilen tegen 
Serviceable uit voorraad ('muteren'), ontstaat meer inzicht in de historie van een motor en 
de effecten van het onderhoudsproces. De uitwisselbaarheid bemoeilijkt ook de controle 
op het reparatieproces en daarmee de veiligheid. De FAA (Federal Aviation 
Administration), die de onderhoudsprocessen onder strenge controle heeft, probeert het 
muteren steeds meer aan banden te leggen. 

Zowel de inrichting van de shop als de aansturing waren ingericht op het voortbrengen van 
het Poolconcept. Het Time & Materialconcept kon wel geleverd worden, maar vergde een 
lange doorlooptijd. Om aan de veranderende vraag tegemoet te komen is een reorganisatie 
ingezet die een beter en sneller Time & Material concept kan leveren. Voorheen bedroeg de 
doorlooptijd van een volgens dit concept onderhouden motor nog 64 dagen. De gevolgen van 
deze reorganisatie op de besturing van het onderhoudsproces worden beschreven in paragraaf 
2.3.4. 
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2.3.4 De reorganisatie als gevolg van Business Process Re-design 

De aansturing van het primaire proces uit figuur 2.1 was voor 1 april 1996 volledig gericht op 
het voortbrengen van het Poolprodukt, dat wit zeggen de beschikbaarheid van motoren 
realiseren. Om deze beschikbaarheid te realiseren, plande de shop het aantal serviceable 
motoren dat in een bepaalde periode nodig was om in de verwachte behoefte te voorzien. 
Daalde de voorraad onder een gepland niveau, dan diende zo snel mogelijk een servicable 
motor gemonteerd te worden uit de voorraad serviceable modules. Bij het ontbreken van 
serviceable modules, herhaalt hetzelfde proces zich op een niveau lager, bij de 
modulemontage uit serviceable parts. Plaatst men in deze vorm van aansturing 
ontkoppelpunten, dan ontstaat het beeld dat is weergegeven in figuur 2.2. Het 
KlantenOrderOntkoppelPunt, of afgekort 'KOOP' (het punt in de keten vanaf waar volgens 
klantorder gewerkt wordt), bevindt zich in feite aan het einde van de keten. 

module 
demontage 

parts repair 
intern of extern 

Figuur 2.2: De ontkoppelpunten in het Poolconcept 

motor montage 

1-------- module montage 

US=UnServiceable 

SE=Serviceable 

KOOP 

motoren 
SE 

Alleen op het laagste niveau, het partsniveau, vindt reparatie van onderdelen plaats. 

naar 
klant 

De vele ontkoppelpunten in de oude aansturing verhinderen een snelle doorlooptijd van het 
Time & Material concept. De nieuwe aansturing dient er op gericht te zijn een snelle 
doorlooptijd te realiseren zonder dat van een poolvoorraad gebruik wordt gemaakt (mutaties 
dienen immers vermeden te worden). Met deze gedachte is een BPR-programma van start 
gegaan, met als doel de organisatie om te vormen naar een motorenshop die het Time & 
Materialprodukt aanbiedt tegen concurrerende kosten en concurrerende doorlooptijd. 

In de nieuwe situatie zijn de ontkoppelpunten verdwenen (zie figuur 2.3). In een 
snelheidstraject wordt de motor in modules gedemonteerd en de US modules worden direkt 
tot op Partsniveau gedemonteerd. Op het laagste niveau gaan de onderdelen direkt op 
reparatie, zowel internals extern. Zodra alle onderdelen weer Serviceable zijn kan de motor 
vanaf partsniveau gemonteerd worden. 
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KOOP 

Demontage 

Vuile 
modules 

Demontage 

Yuile 
onderdclcn 

Rcparatie 

Montage 

Montage Schone 
>---~ modules 

Schone 
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Figuur 2.3: De Jigging van het KOOP bij het Time & Material concept 

Naar klant 

In de nieuwe situatie dienen alle onzekerheden door middel van capaciteit opgevangen te 
warden. Deze capaciteit bepaalt tevens de minimale doorlooptijd die gerealiseerd kan 
warden. Om de doorlooptijd op concurrerend niveau te krijgen heeft de shop haar capaciteit 
uitgebreid van 14 shifts naar 21 shifts per week. Met de reorganisatie moet een doorlooptijd 
gehaald warden van 30 dagen (excl. transport van en naar de klant). 

Ongeveer 40% van de reparaties van parts die uitgevoerd moeten warden, gebeurt door de 
Vendors van BU CF6. In theorie is de totale doorlooptijd van een motoroverhaul afuankelijk 
van de doorlooptijd van de langste reparatie. Sommige externe reparaties echter kennen een 
doorlooptijd waardoor de totale doorlooptijd (inclusief demontage- en montagetijd) van 30 
dagen niet gehaald kan warden. Daarom mag een aantal onderdelen, <lat een lange 
reparatiedoorlooptijd kent, geruild warden. Deze ruiling wordt 'exchange' genoemd. Het 
principe van doorlooptijdverkorting door exchange is weergegeven in figuur 2.4. Een 
samengesteld dee! bevat 5 onderdelen waarop een reparatie dient te warden uitgevoerd. 
Wordt onderdeel dee! geruild voor een ander dee!, dan kan het betreffende dee! eerder 
geassembleerd warden. 

a 

b 

C 

d 

e 

start reparatie doorlooptijd 
door exchange 
op onderdeel d 

Assy 'Z' bestaat uit 
vijf repareerbare 

onderdelen 
aUme 

doorlooptijd 
zonderexchange 

Figuur 2.4: doorlooptijdverkorting door exchange 

Concluderend, heeft de reorganisatie dus als doe! om straks een motoroverhaul volgens het 
Time & Materialconcept te leveren binnen 30 dagen en met een minimum percentage 
exchange. 

De ontwikkeling van <lit doe! is geschetst in figuur 2.5. In theorie heeft de doorlooptijd van 
een motor meteen na de reorganisatie al een doorlooptijd van 30 dagen. De demontage- en 
montagetijd zijn dan nog niet op de geplande norm. Door toenemende ervaring met de 
nieuwe manier van werken en multiskilling zullen de benodigde doorlooptijden in demontage 
en montage geleidelijk gaan afnemen. De termijn die de PU Repair heeft om de onderdelen te 
repareren en in nieuwe onderdelen te voorzien is in het beginstadium klein: slechts 1-3 
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dagen. Dit houdt in dat het exchangepercentage bijna I 00% bedraagt ( enkel dagreperaties 
kunnen binnen deze termijn gerepareerd worden). 

apr '96 

juni '96 

aug '96 

okt '96 

dee '96 

etc. 

Ontwikkeling doorlooptijden 
in de tijd 

I 

'+-- Tot. Doorlooptijd = 30 dagen _.., 

• demontagetraject 

□ Beschikbare Repair Window 

■ montagetraject 

Figuur 2.5: De ontwikkeling van de afzonderlijke doorlooptijden 

De tijd die de PU Repair heeft om haar reparaties uit te voeren en om de onderdelen weer 
voor montage ter beschikking te stellen wordt de Beschikbare Repair Window (BR W) 
genoemd. De lengte van de Beschikbare Repair Window zal dus geleidelijk aan moeten 
toenemen. Vanuit het BPR-project is vanuit de totale doorlooptijd van een motoroverhaul en 
de normdoorlooptijden voor demontage en montage een normlengte bepaald voor de BRW. 
Deze is gesteld op 19 dagen. De BR W is dus een belangrijke factor, die de reactieruimte 
aangeeft die de PU Repair heeft (waar Parts Services onderdeel van is) om per motorproject 
te acteren. 

Voorheen werden gerepareerde onderdelen toegevoegd aan de Serviceable voorraad. In het 
nieuwe proces zijn er geen ontkoppelpunten meer en gaan de gerepareerde onderdelen direkt 
retour naar dezelfde motor ('retour eigen motor'). Omdat sommige motordelen nog 
Serviceable zijn en geen reparatie behoeven en omdat elke reparatie een verschillende 
doorlooptijd kent, komen de onderdelen op verschillende momenten Serviceable beschikbaar. 
Deze onderdelen gaan naar de assemblagevoorbereiding, die door de afdeling Assembly 
Preparation (A-prep) wordt uitgevoerd. Bij A-prep wordt gedurende de BRW de zg. Bill Of 
Materials van een lopend motorproject gevuld. Ats de BOM compleet is, kan de motor 
gemonteerd worden. Het vullen van de BOM is schematisch weergegeven in figuur 2.6. In 
bijlage 2.3 is te zien dat A-prep onderdeel is van de Supportgroep van de Produktie Unit 
Motor. 

I 

BRW 

demontage op~ 
A-prep B 

motordoor;!l!lpftJa 

Figuur 2.6: het vullen van de BOM bij A-prep 

In 1994 waren nog 190 van de in het totaal 216 onderhouden motoren van poolklanten. Om 
het poolprodukt te blijven aanbieden, is de afdeling Poolbeheer in het leven geroepen (zie 
figuur 2.7). Deze afdeling moet garant gaan staan voor de beschikbaarheid van motoren voor 
haar poolklanten. Hiervoor beschikt poolbeheer over een kleine poolvoorraad van motoren. 
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Unserviceable motoren worden door poolbeheer aan de shop ter reparatie aangeboden. In de 
shop echter worden de motoren volgens het Time & Material concept onderhouden. Doordat 
de meerderheid van de aangeboden motoren nog steeds van poolklanten is, is Poolbeheer 
daarmee de grootste klant van de BU. 

Beschikbaarheids-

Figuur 2.7: Poolbeheer als schakel tussen de 
shop en de poolklant. 

Om de variatie in de vraag naar poolmotoren op te kunnen vangen, kan Poolbeheer eventueel 
gebruik maken van 'Leasemotoren'. 

2.3.5 De afdeling Parts Services 

De afdeling waar de opdracht is uitgevoerd is de afdeling Parts Services. Binnen het primaire 
proces van BU CF6 is deze afdeling verantwoordelijk voor het opsturen en monitoren van 
externe reparaties en het beheren van de onderdelenvoorraad. In figuur 2.1 is het terrein van 
Parts Services met behulp van een stippellijn aangegeven. 

Voor het uitvoeren van haar taak is de afdeling verdeeld in 3 teams, het team 
Voorraadplanning, het team Magazijnbeheer en het team Expeditie & Aankondiging. De 
laatste twee teams zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Magazijnbeheer doet 
de in- en uitslag van onderdelen in/uit het magazijn en Expeditie & Aankondiging is 
verantwoordelijk voor het opsturen en ontvangen van externe reparaties en het ontvangen van 
bestellingen. De aansturing van deze activiteiten gebeurt door het team van 
Voorraadplanning. Zij bepalen wanneer welke hoeveelheid onderdelen besteld moet worden 
en bewaken de voortgang van de externe reparaties en de uitstaande bestellingen. 

Het afstudeerproject gaat over de aansturing van de onderdelenstroom en heeft dus 
betrekking op de activiteiten van het team Voorraadplanning. In het verslag zullen de namen 
Parts Services en Voorraadplanning door elkaar gebruikt worden. In de meeste gevallen kan 
voor Parts Services het team Voorraadplanning ingevuld worden, zij bepaalt immers de 
aansturing van de uitvoerende processen. 

In bijlage 2.3 wordt ook Onderhoud genoemd als onderdeel van Parts Services. Dit team is 
echter een zelfstandige groep, verantwoordelijk voor het onderhoud aan gebouwen en 
produktiemiddelen van BU CF6. Deze afdeling heeft geen invloed op de materiaalplanning. 
Onderhoud wordt in de verdere opdracht dan ook niet meegenomen. 
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3. Probleemomschrijving en opdrachtformulering 
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Zoals uit het vorige hoofdstuk gebleken is, is het onderhoudsproces grofweg te verdelen in 
twee soorten werkzaamheden, ( de )montage en reparaties. Dit is ook zichtbaar in het in 
bijlage 2.3 weergegeven organogram van de BU, waarin de BU verdeeld is in twee Produktie 
Units, de PU Motor (demontage en montage) en de PU Repair. De reparaties zijn vervolgens 
weer te verdelen in reparaties die intern uitgevoerd worden en reparaties die door exteme 
reparateurs, die met de Engelse term 'Vendors' aangeduid worden, gedaan worden. 

De opdracht heeft plaatsgevonden bij de afdeling Parts Services. Deze afdeling is een 
onderdeel van de PU Repair en is binnen de BU verantwoordelijk voor: 
• het vaststellen en tegen zo laag mogelijke kosten beheren van de benodigde voorraden 

onderdelen. 
• het uitbestedingsproces van onderdelenreparatie. 

Het team Voorraadplanning acteert in een uiterst complexe omgeving. In feite levert zij spare 
parts voor het onderhoud van motoren en voorziet zij in de vraag naar exteme reparaties ten 
behoeve van dit onderhoud. De typische kenmerken van een spare part-omgeving zijn 
duidelijk waameembaar voor Voorraadplanning[9]: 
1. Het vraagpatroon naar onderdelen en benodigde reparaties is onregelmatig en nauwelijks 

voorspelbaar. 
2. Hoge waarde van de onderdelen. 
3. Er is een breed pakket aan onderdelen en mogelijke reparaties, waarvan een groot 

percentage een zeer )age vraag kent. (In bijlage 3 .1 is te zien dat voor verbruiksartikelen 
slechts vijf procent van alle partnummers verantwoordelijk is voor 75% van de 
omzetwaarde in eenjaar.) 

Het tweede probleem waar Voorraadplanning mee geconfronteerd wordt is de bei"nvloeding 
van de onderdelenstroom door verschillende afdelingen binnen en buiten de BU. De 
doorlooptijd van de exteme reparaties, waar Parts Services verantwoordelijk voor is, is 
ondermeer athankelijk van: 
• de centrale inkoopafdeling van de KLM, die als schakel fungeert tussen Voorraadplanning 

en haar Vendors. 
• de transporteurs die het transport naar de Vendors verzorgen 
• de Vendors zelf 

Deze athankelijkheid van andere afdelingen bemoeilijkt de beheersing van de 
onderdelenstroom, waardoor de prestatie van Parts Services, die zich o.a. in het geleverde 
service level uit, negatief bei"nvloed wordt. De relatieve bei"nvloeding (kwantitatief) van de 
andere afdelingen op het service level van Parts Services is onbekend. 

Als derde punt speelt de in hoofdstuk 2 beschreven reorganisatie van de gehele business unit. 
De verschuiving van het KOOP stroomopwaarts in de keten, maakt enorme reductie in de 
voorraden mogelijk. Hierdoor verandert de manier waarop de onderdelenstroom aangestuurd 
dient te worden. Nu unserviceable onderdelen niet zondermeer geruild (gemuteerd) mogen 
worden tegen serviceable onderdelen maar zoveel mogelijk binnen de beschikbare tijd 
gerepareerd moeten worden, komt meer nadruk op de bewaking van de doorlooptijden te 
liggen dan op de bewaking van de voorraadniveaus. 
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Het ontstaan van de Beschikbare Repair Window schept de mogelijkheid om voortaan 
onderdelen rechtstreeks van de leverancier te betrekken. Ook dit verhoogt de nadruk op 
levertijdbewaking. 

De complexiteit van de spare parts en de afhankelijkheid van diverse afdelingen bij hun 
taakuitvoering bemoeilijken een goede sturing van de Voorraadplanning. De planners van het 
team Voorraadplanning hebben een behoefte aan een hulpmiddel bij de aansturing van de 
onderdelenstroom. 

Deze problemen, die al )anger spelen, vormen de aanleiding van de opdracht. De 
reorganisatie van de shop echter maakt reductie van de voorraden mogelijk, waardoor de 
werkzaamheden van Parts Services gaan wijzigen. De opdracht heeft daarmee een 
toekomstgericht karakter gekregen, omdat de reorganisatie in volte gang is en het bereiken 
van de gewenste situatie pas voor april 1997 gepland staat. Daarmee is de volgende 
opdrachtformulering tot stand gekomen: 

1. Bepaal voor de nieuwe situatie hoe de aansturing van de onderdelenstroom binnen 
Parts Services moet gaan /open. Een opsplitsing van de onderdelenstroom aan de 
hand van nader te bepalen criteria, moet leiden tot verschillende 
beheersingscategorieen voor de onderdelenstroom. 

2. Bepaal aansluitend op deze structuur wat de prestatie van Parts Services inhoudt 
en waard66r deze in welke mate wordt bei'nvloed. Dit moet leiden tot een model 
voor Voorraadplanning dat effectieve sturing mogelijk maakt. 

Het eerste deel van de opdracht bedraagt het in kaart brengen van de gevolgen van de 
reorganisatie voor de afdeling Parts Services. Deze gevolgen zijn van invloed op de manier 
van aansturen van de onderdelenstroom. 

Het tweede dee) van de opdrachtformulering, het uiteindelijke doe) van de afstudeeropdracht, 
betreft een analyse naar de wijze waarop de prestatie van Parts Services en met name van het 
team Voorraadplanning tot stand komt. Dit zal in een model moeten worden weergegeven, 
zodat Voorraadplanning inzicht krijgt in de invloed van andere afdelingen op haar prestatie. 
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4. De aanpak 

Itj h<?§.fq~~k 1 !~<~e.p pr&~!e.~tp~~*0~itix~ijg ~iie.yijft gfy91,J4 ~92[: ~e. AP4tl§Jj(9~µ\1ijtffii i 
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. pai~f~af4,i•· worqt e.e~··mogel•·ievresMte~r~ waat'hr¢¢#ef"#e.ff5xl MBBP'fij~JJl-iiig ········•··•· 
.•g~yi~tl.'3.liseerd •• kan·.wotd,~ntJµ ptll(~grajlf42•W()t(it d¢•te•yqJg@•#it.#Pi~·p~~snf~y@I·······•·····. 

4. 1 Een conceptuee/ raamwerk van de /ogistieke beslisfunctie 

Bertrand en Wortmann [1] geven een algemeen model van de logistieke beslissingsfunctie. 
Dit model is weergegeven in figuur 4.1. Hierin is de beslissingsfunctie van de planner 
weergegeven binnen de stippellijnen. Het door de materiaalplanners te beheersen proces 
wordt bei"nvloed door de omgeving (E(t)) van het proces en de ingrepen (I(t)) die de planner 
doet in het proces. De output van het proces wordt gevorrnd door de doelvariabelen (D(t)) die 
met het proces beoogd warden en de toestandsvariabelen van het proces(S(t)). 

H(t) 

observe 
environmental 

variables 
observe environ- implement 
mental state variables decisions 

r-- --- -

Yes 

D'(t) 

mapping Me -----------~ 

select 
alternative 

decision 

l'(t) 

mapping Mp 

process state 
variables 

____ ______________________________________________ I 

decision function 

Figuur 4.1: een raamwerk voor de logistieke beslissingsfunctie. 

Afbankelijk van de manier waarop de planner inzicht heeft in de toestandsvariabelen van het 
proces en de omgeving, wordt een beeld gevorrnd van de toestand van de omgeving en het 
proces (dit zijn de blokken 'Mapping Menvironment' en 'Mapping Mprocess'). Aan de hand van 
deze beelden maakt de planner een voorspelling van de invloed op de output (D'(t)) van het 
te beheersen proces. Valt de voorspelling buiten de norm (N(t)), dan zal de planner nieuwe 
Ingrepen (l'(t)) overwegen om de procesoutput te beinvloeden. Wordt met de ingreep de 
juiste procesoutput verwacht, dan zal de ingreep gei"mplementeerd warden. 
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Den Boer [3], die onderzoek heeft gedaan naar het werk van materiaalplanners, vat het model 
van Bertrand en Wortmann samen in een minder complex model, waarin vier variabelen 
voorkomen (zie figuur 4.2): 

1. De prestatie (P) van het proces (In Bertrand weergegeven door D(t)) 

De prestatie is volgens Den Boer het direkte resultaat van drie factoren : 

2. De toestand (T) van het te besturen proces (In Bertrand weergegeven door S(t)) 
3. De verstoringen uit de omgeving (0) die op het proces inwerken (In Bertrand 

weergegeven door (E(t)) 
4. De ingrepen (I) van het besturend orgaan (I(t) in Bertrand). 

omgeving (0) 

/I~ 
toestand (T)-? - prestatie (P) 

~I/ 
ingreep (I) 

Figuur 4.2: PIOT-model van Den Boer[3] 

Voor materiaalplanners komt de prestatie neer op het leveren van een bepaald service level 
aan de afnemende afdelingen, tegen bepaalde kosten. De ingrepen weerspiegelen het 
tactische beslisgedrag van de materiaalplanner, zoals bestelfrequentie, het inbouwen van 
veiligheden en het aanpassen van de besturingsmethodiek voor bepaalde artikelgroepen. De 
Toestand van het te besturen proces geeft kenmerken als omzetwaarde, verbruik, prijzen en 
doorlooptijden. De omgeving ten slotte representeert allerlei verstoringen die op kunnen 
treden bij het aanvoerproces van onderdelen en in het geval van BU CF6 ook het 
uitbestedingsproces van onderdelenreparaties, het doorvoer- en het afnameproces. Het 
vraagteken in de figuur geeft de interactie weer die tussen de vier factoren heerst. 

Met behulp van figuur 4.2, kan het tweede deel van de opdrachtformulering, het bepalen van 
de prestatie en de manier waarop deze be"invloed wordt, worden gevisualiseerd. Duidelijk is 
dat het team van Voorraadplanning inzicht wil in de manier waarop hun Prestatie door de 
Omgeving wordt be"invloed en met welke lngrepen zij haar prestatie kan verbeteren. 
Uitgaande van de opdrachtformulering dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden naar 
het proces dat door de afdeling Parts Services in de nieuwe situatie bestuurd moet worden. 
Bij invulling van het proces kunnen vervolgens prestatie-indicatoren en afgeleide indicatoren 
aangegeven worden. Aangezien het PIOT-model in dit rapport als een raamwerk gezien 
wordt om de situatie te verduidelijken en op zichzelf geen methode is, dient een plan 
opgesteld te worden om tot invulling van het model te komen. 

Er is gekozen om te werk te gaan volgens een methode die is ontwikkeld door Ten Broeke et 
al [4]. Bij deze keuze hebben de volgende punten een rol gespeeld: 
I. De prestatie van Parts Services zal vooral tot uiting komen in de leverprestatie van Parts 

Services en de prestaties van partijen waar zij afuankelijk van is. De methode van Ten 
Broeke is speciaal ontwikkeld voor logistieke prestatiemeting. Andere meer algemene 
methoden als beschreven in Pritchard [8] en Van der Veer [10] bieden wel 
gereedschappen, maar deze zijn ook algemener van aard en gaan meer uit van de 
menselijke factor. De methode van Ten Broeke biedt juist gereedschappen om de 
logistieke structuur te ordenen, hetgeen meer aansluit bij de uit te voeren opdracht. 
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2. Het boek van Ten Broeke et al. [ 4] opent met een spreuk van Michael le Boeuf die luidt: 
'Men doet wat getoetst wordt'. Met deze spreuk in gedachte moet de vraag gesteld 
worden of de leverprestatie vooral bepaald wordt door het logistieke proces, of dat andere 
factoren een rol spelen, bijvoorbeeld de individuele kwaliteit van de planner. Als alleen de 
logistieke aspecten meegenomen worden, bij gebruik van de methode van Ten Broeke, 
bestaat het gevaar dat maar een gedeelte van de prestatie gemeten wordt en dus 
(pessimistische gezien) ook zal worden uitgevoerd. Bij gebruik van deze methode moet 
dit gevaar in het achterhoofd gehouden worden, zodat bij het onderzoek niet alleen naar 
logistieke prestatiemeting gekeken wordt. 

4.2 De regelkring achter het plan van aanpak 

Deze methode die wordt beschreven in 'prestatie-indicatoren in de logistiek', gaat uit van het 
ontwerpen van een regelkring (zie figuur 4.3). Door aan het proces dat beheerst moet worden 
te meten, kunnen Prestatie-Indicatoren opgesteld worden. Door deze indicatoren te 
vergelijken met normen, kunnen de prestaties beoordeeld worden. Valt deze beoordeling 
negatief uit dan dient in het proces te worden ingegrepen. Afhankelijk van kennis en ervaring 
van het proces kan inzicht verkregen worden in de oorzaken van normafwijking en in de 
effecten van de ter beschikking staande stuurmiddelen. Maken de stuurmiddelen het mogelijk 
om het proces weer binnen de normwaarden te krijgen, dan kan besloten worden tot 
mgnJpen. 

De methode van de NEVEM-werkgroep geeft een stappenplan voor het ontwerpen van een 
regelkring. Hieronder wordt het stappenplan verder toegelicht. Dit stappenplan vormt de 
basis voor afstudeeronderzoek. Een functionele regelkring biedt een oplossing voor de 
besturingsproblemen en de procesondoorzichtigheid van Voorraadplanning. 

doelstellingen 
structuur 

Het besluiten Het verzamelen 
tot ingrijpen van gegevens 

Het analyseren Het verwerken tot 
van problemen Prestatie-indicatoren 

. ~J Het beoordelen /Prestatie-
[ Ervanng van prestaties lnd1catoren 

Norman 
Regelgrenzen 

Figuur 4.3: de regelkring 
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Om een regelkring te ontwerpen geven Ten Broeke et al. [4] het volgende stappenplan, 
waarbij het ontwerpproces tegengesteld loopt aan de regelkring in figuur 4.3: 

1. Het definieren van doelstelling en structuur 
BU CF6 beschikt over algemene doelstellingen op Business Unit niveau. Deze doelstellingen 
zullen resulteren in afgeleide doelstellingen voor de onderliggende afdelingen de PU Motor 
en de PU Repair. Weer een niveau lager zal <lit resulteren in doelstellingen voor de afdeling 
Parts Services. Deze logistieke doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de logistieke 
structuur van de afdeling. 

Om de logistieke structuur weer te geven wordt onderscheid gemaakt tussen de horizontale 
en de verticale structuur. De horizontale structuur betreft het weergeven van het fysieke 
proces en het plaatsen van het Ontkoppe!Punt (OP). De plaats van het OP is afhankelijk van 
de eisen en beperkingen die door de markt (de klant(en)), het produkt, het produktieproces en 
de inkoopmarkt van Parts Services opgelegd zijn. De verticale structuur is het aanbrengen 
van de besturingsstructuur: het proces stroomafwaarts van het OP wordt bestuurd op 
klantenorder, het proces stroomopwaarts van het ontkoppelpunt wordt planmatig bestuurd .. 
Als laatste kunnen de taken en verantwoordelijkheden beschreven worden. 

Bij deze eerste stap ontstaat dus inzicht in het Proces van Parts Services: de Prestatie (P) uit 
het PIOT-model wordt bepaald door de doelstellingen en de structuurbeschrijving brengt de 
Toestand (T) aan het licht. Ook de relatie met andere afdelingen (Omgeving) komt bij de 
eerste stap aan de orde, hoe deze afdelingen de prestatie van Parts Services bei'nvloeden komt 
bij de derde stap, de probleemanalyse, naar voren. 

2. Stuurmiddelen 
De tweede stap uit Ten Broeke et al. is het bepalen van stuurmiddelen. Bepaald moet worden 
welke stuurmiddelen Voorraadplanning ter beschikking staan en wat de effecten daarvan 
zijn . Hier komen dus de Ingrepen (I) uit het PIOT-model aan bod. 

3. Probleemanalyse 
Bij de probleemanalyse wordt gezocht naar oorzaken van verstoringen op de prestatie van 
Parts Services, dus wat de invloed kan zijn van allerlei afdelingen in het aan-, door- en 
afvoerproces. 

4. Het vaststellen van normen en regelgrenzen 
Bij het bepalen van normen en regelgrenzen wordt uitgegaan van de doelstellingen op het 
hoogste niveau. Kwantificering van deze doelstellingen resulteert in normen voor de 
onderliggende niveaus. 

5. Het definieren van de prestatie-indicatoren 
Afhankelijk van de normen kunnen de prestatie-indicatoren gedefinieerd worden. 

6. Het bepalen van meetmiddelen 
Het bepalen van meetmiddelen is de laatste stap in het ontwerp van de regelkring. BU CF6 is 
op <lit moment bezig met de implementatie van SAP, een integraal besturingspakket, waartoe 
naar verwachting in april 1997 zal worden overgeschakeld. Vee! meetgegevens zullen met 
behulp van <lit programma verkregen moeten worden. Bij implementatie van SAP zal 
onderzocht moeten worden of de juiste gegevens verkregen kunnen worden. 
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De nadruk van het onderzoek ligt op de eerste twee stappen van het stappenplan, waarin de 
doelstellingen, het proces en de stuurmiddelen bepaald warden. Het definieren van prestatie
indicatoren (het bepalen van principe-metingen) komt in dit onderzoek niet aan de orde. Wei 
wordt behandeld op welke manier prestatie-indicatoren binnen de BU bepaald kunnen 
warden. 
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5. Het proces van Parts Services 

5. 1 De doelstellingen 

De doelstelling van Parts Services is afgeleid van het beleid van BU Cf 6. De doelstelling van 
BU CF6 ligt verborgen in het doe! van de reorganisatie: 'Straks binnen een maand'. Dit wil 
zeggen dat de doorlooptijd van een motoroverhaul ( exclusief transporttijd) straks 30 dagen 
zal zijn. De PU Motor verlangt van de PU Repair om voor haar de onderdelen te repareren en 
te voorzien in onderdelen die niet meer gerepareerd kunnen worden. De tijd die de PU Repair 
daarvoor heeft is de in hoofdstuk 2 besproken Beschikbare Repair Window (BRW). De vraag 
die bij Parts Services terecht komt is weergegeven in figuur 5 .1. Hierin is te zien hoe de 
onderdelenstroom na demontage gesplitst wordt in onderdelen die intern en extern op 
reparatie gaan. De middelste stroom geeft de scrap weer die na demontage en gedurende het 
reparatietraject ontstaat. Voor de gescrapte delen moeten voor het verstrijken van de BRW 
nieuwe delen geleverd worden. 

Aan het einde van de BR W kan de motor gemonteerd worden. Reparaties die een langere 
doorlooptijd dan de BRW kennen worden 'ge-exchanged'. 

controle epara e OHC Exchange 

extern bij de bij CFS 
transport vendor Vendor 

< s \ :§_ 
: 

> Sa. :! 
Ser. 1 

Ser. 2 
Scrap 

Demontage na Vraag naar nieuwe onderdelen 
I 

Montage 
en dispositie demontage 

(RO en VA) Ser. 4 

: 

< z z Ser. 5 

> lnteme controle 
reparatleroute bij repaircel 

Reparatie 

---,____ bij repaircel >~ ~ICfllllgl! 
I 

I 

' Beschikbare Repair Window J 

~ ---- --------------------------------► 

Figuur 5.1: Stromendiagram op partsniveau 
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De taak van Parts Services is: 
• het vervangen van scrap voor het verstrijken van de BRW (de scrap is weergegeven door 

de middelste stroom, in tabel 5.1 worden de scrapsoorten toegelicht) 
• Repair met een doorlooptijd !anger dan de BRW en uitloop van repair opvangen door 

middel van het leveren van een exchangedeel (dit is weergegeven door de 
'exchangepijlen'). 

• Het bewaken van de doorlooptijd van externe reparaties en de levertijd van uitstaande 
orders 

Tabel 5.1: Toelichting op de scrapstromen 

$9'.#.P.$®.rt( ? 
Scrapdemontage De onderdelen die na demontage bij de dispositie als scrap aangeduid 

worden. De Scrap na demontage is te splitsen in: 
• ScrRo = scrap van Repareerbare Onderdelen 
• ScrvA = scrap van Verbruiks Artikelen 

Ser. I Bij de Vendor ondergaan de binnenkomende aanvragen een controle. Soms 
is de gevraagde reparatie niet meer uitvoerbaar. De Vendor kan het 
onderdeel bij ingangscontrole 'scrappen' 

Ser. 2 Scrap dat ontstaat door reparatiefouten bij de Vendor 
Ser. 3 Voor sommige reparaties is bij terugkomst in de shop een extra inspectie 

vereist: de zogenaamde OverHaulControle (OHC). Hier kunnen onderdelen 
alsnog afgekeurd worden. 

Ser. 4 Dit is de scrap die ontstaat bij de interne ingangscontrole bij de repaircel 
Ser. 5 Scrap die ontstaat bij reparatiefouten door interne repaircellen 

Naast de doorlooptijd van 30 dagen heeft BU CF6 zich tevens ten doel gesteld om een Time 
& Material produkt te leveren met een minimaal percentage exchange (dus zoveel mogelijk 
onderdelen dienen retour eigen motor te gaan). Dit werkt op de volgende manier door in de 
doelstelling van Parts Services. Zij dient ervoor zorg te dragen dater voor zo min mogelijk 
externe reparaties een exchange hoeft te worden uitgevoerd. 

Voorraadplanning stuurt het proces van Parts Services aan. Stelt men tevens als doe! om de 
kosten te minimaliseren, dan kan als doelstelling voor het Team Voorraadplanning 
geformuleerd worden: 

• Het leveren van onderdelen en het verzorgen van uitbestedingen binnen de 
gestelde doorlooptijd tegen een gevraagd service level. 

• Voor de uitbestedingen wordt gepoogd dit te doen tegen een minimaal, vooraf 
bekend exchangepercentage. 

• Gestreefd wordt naar kostenminimalisatie. 

Kostenminimalisatie zal zich in dit onderzoek beperken tot de kosten van de voorraad die 
benodigd is voor het realiseren van het gewenste service level. Andere kosten, zoals de 
benodigde menscapaciteit, zullen niet ter sprake komen. 
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5.2 De horizonta/e structuur 

De doelstelling vormt het uitgangspunt voor de horizontale structurering van het proces van 
Parts Services. De horizontale structurering betreft het plaatsen van de Ontkoppe!Punten 
(OP's): het punt waarop de klantenordergestuurde activiteiten gescheiden worden van de 
activiteiten die gestuurd worden op basis van voorspellingen. 

Eerst volgt een overzicht van de vraagsoorten die door Parts Services bediend moeten 
worden. Afhankelijk van het type vraag en het moment van ontstaan van de vraag kunnen de 
volgende vraagsoorten onderscheiden worden: 
I. Vraag naar externe reparaties en exchange-onderdelen 
2. Vraag naar onderdelen 

ad. I 
Een reparatie wordt aangeduid met een Reparatievoorschrift (RV). Deze vraag ontstaat aan 
het begin van de BRW. Aan het einde van de BRW kan een RV resulteren in vraag naar een 
exchange-onderdeel. 

ad.2 
De vraag naar onderdelen wordt gesplitst in vraag naar Verbruiksartikelen (VA) en vraag naar 
Repareerbare onderdelen (RO). De vraag naar Verbruiksartikelen ontstaat aan het begin van 
de BRW. De vraag naar Repareerbare onderdelen ontstaat voor het grootste dee! ook aan het 
begin van de BRW. Ook kan op een intern of extern lopend RV afkeur plaatsvinden, 
waardoor ook tijdens de BRW vraag naar een Repareerbaar onderdeel ontstaat. 

Gaat men over tot het bepalen van de Ontkoppelpunten, dan dienen de volgende vragen 
gesteld te worden: 

I. Kan een Unserviceable onderdeel binnen de daarvoor beschikbare tijd (BRW) 
gerepareerd worden of dient er een exchange p/aats te vinden? 

2. Kan de vraag naar onderdelen gedurende de repairwindow direkt vanuit de Leverancier 
geleverd worden, of dient er een voorraad aangelegd te worden? 

Een Unserviceable onderdeel gaat direkt na dispositie (de laatste stap in het 
demontageproces) op reparatieroute. Op verschillende momenten in het reparatietraject 
ontvangt Parts Services terugkoppeling over de voortgang van de repair. Is de reparatie niet 
op tijd terug, dan kan besloten worden tot een exchange. Parts Services wijst dan een ander 
onderdeel toe aan het motorproject. Het op repair zijnde onderdeel wordt toegewezen aan het 
magazijn. 

De keuze om voorraad aan te leggen wordt dus bepaald door de zekerheid waarmee Parts 
Services in de vraag kan voorzien. Figuur 5.3a geeft de situatie weer voor de keuze om voor 
een bepaalde reparatie een exchange uit te voeren: komt een te groot percentage reparaties 
buiten de BR W terug, dan zal er een exchangevoorraad aangehouden moeten worden. Figuur 
5.3b doet dit voor de keuze om ten behoeve van de vraag naar onderdelen voorraad aan te 
houden: kan na het optreden van de vraag een onderdeel met voldoende zekerheid vanaf de 
leverancier geleverd worden? 
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doortooptijd van een repair 
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Figuur 5.3a: Doorlooptijd van een repair 
Figuur 5.3b: Levertijd van een onderdeel 
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Hiertoe dienen het exteme reparatietraject en het aanvoertraject van nieuwdelen geanalyseerd 
te worden. Dit is gebeurd voor het exteme reparatietraject. Het aanvoertraject van nieuwe 
onderdelen vertoont immers grote gelijkenis met het retourtraject van gerepareerde 
onderdelen. Het uitbestedingstraject is weergegeven in figuur 5.4. 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 

I 

'~--~ 
Verzend 

Gereedmaken 

Transport 
naarde 
Vendor 

Reparatle 
bij de Vendor 

Transport 
naar Business 

UnH CF6 

I. Afhankelijk van ophaalmoment (dienstregeling + transporttijden Europa) 
2. Afhankelijk van weekenden/openingstijden Vendor 
3. Afhankelijk van ophaalmoment 

0 = wachten 
D = activiteit 

Figuur 5.4: exteme reparatietraject 

Uitpakken : OHC• 
& contr. 1 

Na dispositie worden de Unserviceable onderdelen naar Parts Services (het team Expeditie & 
Aankondiging) gebracht. Bij Expeditie & Aankondiging start het exteme repairtraject. Bij 
terugkomst binnen de BU moet voor sommige repairs een extra controle plaatsvinden, de 
zogenaamde OverHaulControle. Ook dit vergt natuurlijk extra doorlooptijd waar rekening 
mee dient te worden gehouden. Voor de totale doorlooptijd is Parts Services afhankelijk van 
verschillende partijen die bij het exteme traject betrokken zijn. Om de totale 
Reparatiedoorlooptijd te beheersen moeten de afzonderlijke trajecten op elkaar aansluiten en 
behoren tot een verantwoordelijkheidsgebied. De wachtmomenten dienen zoveel mogelijk 
te worden weggenomen. De doorlooptijden van deze trajecten worden daarmee variabel en 
afhankelijk van het startmoment, dit is afhankelijk van de dienstregeling en de openingstijden 
van de Vendors. Als voorbeeld geldt de doorlooptijd van het Verzend Gereedmaken. De 
doorlooptijd wordt bepaald door het moment van aankomst van een zending tot het eerst 
mogelijke moment van ophalen voor transport. De doorlooptijd wordt hier niet bepaald door 
het aantal bestede uren voor het inpakken, maar door het feit of het eerstmogelijke 
transportmoment gehaald wordt. 

Van elk afzonderlijk meetmoment dienen de begin- en eindtijdstippen gemeten te worden. Zo 
ontstaan afzonderlijke doorlooptijden per verantwoordelijkheidsgebied met een gemiddelde 
doorlooptijd en een bepaalde spreiding. Er vanuitgaande dat doorlooptijden onafhankelijk en 
normaal verdeeld zijn, kunnen de afzonderlijke doorlooptijden en varianties opgeteld worden 
en is de totale doorlooptijd ook normaal verdeeld. 
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Er is geen voorraad ten behoeve van exchanges nodig als de totale Reparatiedoorlooptijd 
Rdlt, met voldoende zekerheid binnen de BRW valt. Dit wordt weergegeven door de 
volgende vergelijking: 

waarin: 

Rdlt,: gemiddelde totale reparatiedoorlooptijd 

k1 : een veiligheidsfactor, afhankelijk van de zekerheid die gewenst wordt. 

cr ~dll : de variantie van de totale reparatiedoorlooptijd. 
I 

Voor de voorraadbeslissing ten behoeve van scrap (de vraag naar onderdelen), moet er 
rekening mee worden gehouden dat de beschikbare tijd om een onderdeel te leveren niet altijd 
de Beschikbare Repairwindow bedraagt (zie figuur 5.1). Er is geen voorraad nodig als met 
voldoende zekerheid binnen de beschikbare tijd een onderdeel vanaf de leverancier geleverd 
kan worden, in formulevorm: 

l, + k 2 Ff :::;; Beschikbare tijd 

waarin: 

L, : gemiddelde totale levertijd 

k2 : veiligheidsfactor 
2 cr L, : de variantie van de totale levertijd 

De beschikbare tijd kan voor sommige onderdelen ook groter zijn dan de BRW. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor verbruiksartikelen die bij elke onderhoudsbeurt gescrapt worden ( de 
zogenaamde 100%-VA'en). Reeds bij motorbinnenkomst is de vraag naar deze onderdelen 
bekend. 

Uit de afzonderlijke deeltrajecten dient per reparatie en bestelling een waarde bepaald te 
worden voor het gemiddelde en de variantie van de totale doorlooptijd. Ats wordt 
verondersteld dat de doorlooptijd voor elk deeltraject onafhankelijk is en dezelfde verdeling 
vertoont, dan kan deze waarde bepaald worden door de afzonderlijke doorlooptijden bij elkaar 
op te tellen. Ditzelfde geldt voor de varianties van de deeltrajecten. De onafhankelijkheid van 
de afzonderlijke doorlooptijden is aannemelijk omdat elk deelproces door een onafhankelijke 
partij uitgevoerd wordt, die zijn eigen doorlooptijden afgeeft. 

5.3 De verticale structuur 

De verticale structuur betreft de wijze waarop de Ontkoppelpunten aangestuurd moeten 
worden. Uit de vorige paragraaf zijn twee soorten Ontkoppelpunten naar voren gekomen, een 
OP ten behoeve van exchange en een OP ten behoeve van onderdelenvraag als gevolg van 
scrap. Deze splitsing wordt aangehouden omdat dit twee verschillende soorten voorraden 
betreft: de exchangevoorraad bestaat voomamelijk uit Serviceable onderdelen, de 
scrapvoorraad bestaat voomamelijk uit nieuwe onderdelen1

• 

1Omdat een hoge pool aan voorraden aanwezig is, zal de scrapvoorraad nog lange tijd ook SE 
onderdelen bevatten. Een deel van de poolvoorraad wordt via de scrapvoorraad gekannibaliseerd. 
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Het OP ten behoeve van exchange is een soort omloopvoorraad. De hoogte van deze voorraad 
wordt bepaald door: 
I. de vraag die optreedt gedurende de periode <lat een onderdeel op reparatie is. Deze 

vraag treedt enkel op aan het einde van de BRW tot het tijdstip waarop het onderdeel 
terug is van het repairtraject. Deze vraag kan gekarakteriseerd warden door een 
voorspelling van: 
A. de gemiddelde vraag 
B. de variantie van de vraag 
C. de voorspelfout 

II. het service level <lat door de voorraad gehaald wenst te warden. 

Concluderend wordt de hoogte van de exchangevoorraad dus bepaald door (zie bijlage 5.1): 

A 

Dexcha11ge DP k ✓ 2 2 Exchangevoorraad = __ ....c._ x + 2 er D. +ere 
365 DP DI' 

waarm: 
A 

D exchange = de hoogte van de vraag naar exchanges= de vraag naar externe repairs - totale 

scrap tijdens de externe repair. In formulevorm: DRv - Dscr.ItlmJ 

DP = Dekkings Periode = Rdltf -BRW 
k2 = een veiligheidsfactor 

er 2
• = variantie van de vraag gedurende DP 

Dv,, 

er 2 = variantie van de voorspelfout gedurende DP 
&01• 

Aantal 
stuks 1------------------1 OLV 

US voorraad 

Tijd 

Figuur 5.5: Omloopvoorraad voor exchanges 

De toestand van de omloopvoorraad is weergegeven in figuur 5.5. Zadra een exchange 
plaatsvindt daalt de Serviceable voorraad. Komt een 'exchanged' onderdeel retour van een 
repair, dan stijgt de Serviceable voorraad. Afhankelijk van een wijziging in de 
vraagkenmerken of het servicelevel, stijgt of daalt de hoogte van de omloopvoorraad (OL V). 

De hoogte van het OP ten behoeve van de opvang van scrap is op ongeveer dezelfde wijze 
bepaald als de hoogte van de omloopvoorraad. Oak hier spelen dezelfde factoren een rot. 
Alleen het op verschillende momenten optreden van vraag maakt het bepalen van de juiste 
voorraadhoogte complexer. De vraag per partnummer (itemaanduiding van het onderdeel) is 
opgebouwd uit de afzonderlijke deelvragen (zie figuur 5.1), die op verschillende momenten 
tijdens de BRW kunnen ontstaan. Voor elke afzonderlijke deelvraag is volgens de 
vergelijking van paragraaf 5.2 bepaald of de optredende vraag direkt vanaf de leverancier 
geleverd kan warden. Is <lit voor een deelvraag niet het geval, dan kan de benodigde voorraad 
bepaald warden: 
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A 

D 2 
Voorraadhoogte per deelvraag = 

36
1

5 
x DP; + k 3 cr -

Dv,~ 

waarm: 

D; = de verwachte vraag, waarin i =Scrv A, Ser Ro, Ser. I, Scr.2 t/m Ser. 5. 

DP; = de dekkingsperiode die bij elke vraag hoort = L~ - BR~est, waarin 

BR ~est= de resterde tijd voor het verstrijken van de Beschikbare Repair Window 
vanaf het moment waarop de vraag ontstaat. 

k 3 ,Ja ~
011 

+ cr ;
0

,: = de veiligheidsvoorraad. 

Per partnummer kan dan een totale voorraad bepaald worden door de afzonderlijke voorraden 
per deelvraag op te tellen. 

Op de voorraadbeslissing is echter een tweetal uitzonderingen aan te geven: 
1. Goedkope onderdelen. Voor sommige goedkope onderdelen (veelal verbruiksartikelen) is 

het goedkoper om onderdelen op voorraad te houden, dan telkens als er vraag ontstaat bij 
de leverancier te bestellen. Hierbij spelen de kosten van voorraadhouden en de kosten van 
incourant raken van de voorraad tegenover de kosten per bestelling. Als een onderdeel op 
basis van de beschikbare levertijd van Parts Services ten opzichte van de gerealiseerde 
levertijd door de Leverancier niet op voorraad genomen hoeft te worden, zal vervolgens 
nog bepaald moeten worden of de optimale bestelgrootte een grotere bestelling toestaat. 
Als gevolg van een optimale bestelgrootte ontstaat dan nog voorraad. De optimale 
bestelgrootte kan bepaald worden met deformule van Camp [2]. 

2. Voor sommige bestellingen en reparaties is een minimale bestelgrootte respectievelijk 
instuurserie vereist. Voor reparaties resulteert dit in een langere Reparatiedoorlooptijd: de 
Unserviceable onderdelen dienen immers te wachten tot de minimale instuurserie bereikt 
is. Hierna geldt de normale Reparatiedoorlooptijd. Bij een minimale bestelgrootte wordt 
vervolgvraag uit voorraad bediend. Is de voorraad verdwenen, dan wordt bij het ontstaan 
van vraag een nieuwe bestelling geplaatst. 

Een combinatie van beiden kan natuurlijk ook voorkomen. Dan dient in geval van een 
optimale bestelgrootte, deze grootte te worden aangepast aan de minimale bestelgrootte of -
serie die door de leverancier geeist wordt. 

5.4 Kleine scrapgetallen 

De totale scrap per periode van repareerbare onderdelen is een moeilijk te voorspellen 
variabele. De grootste factor hierin is de scrap na demontage, ScrRo• Een gedeelte van de 
onderdelen gaat op externe reparatie, waar op drie momenten gescrapt kan worden. De scrap 
die op externe route plaatsheeft is slechts voor enkele reparaties van belang. Voor de overige 
reparaties is dit percentage verwaarloosbaar. 

Ditzelfde geldt voor de scrapmomenten tijdens het interne reparatietraject. Ook hier zullen 
slechts weinig reparaties een hoog scrapgehalte kennen. 
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Per repairinstructie is het beter een schatting te maken voor de scrap die'tijdens het 
reparatietraject kan plaatsvinden in plaats van afzonderlijke scrapgetallen. Atbankelijk van 
de route van de reparatie (intern of extern), wordt dan een schatting gegeven voor de som van 
Ser. I t/m 3 respectievelijk Ser. 4 en 5. De beschikbare levertijd is voor deze scrap kleiner 
dan de BRW, atbankelijk van het moment waarop de scrap plaatsheeft. Voor de 
voorraadbeslissing ten behoeve van deze vraag zou dan gebruik gemaakt kunnen warden van 
gemiddelde beschikbare levertijd. Aan de hand van deze beschikbare tijd vergeleken met de 
levertijd, kan de voorraadbeslissing genomen warden. 

Een andere mogelijkheid bieden de JIT-afspraken die BU CF6 met de Leveranciers 
(voornamelijk General Electric) van nieuwe delen gemaakt heeft. Een JIT-afspraak wil 
zeggen dat Voorraadplanning voor het betreffende onderdeel een spoedbestelling kan 
plaatsen, die door de Vendor direkt geleverd wordt. Voorraadplanning kan dan de vraag naar 
Repareerbare Onderdelen die ontstaat door scrap tijdens de repair opvangen door het plaatsen 
van HT-orders. De oorzaak van de scrap dient echter wel vastgelegd te warden, evenals het 
bewaken van de doorlooptijden van de HT-orders. 

5.5 Prioriteitsstelling en Controleerbaarheid 

Prioriteitsstelling 

Gepoogd wordt om zo min mogelijk voorraad aan te leggen. Daarmee verschuift het accent 
naar het bewaken van de doorlooptijden in het externe reparatietraject en het aanvoertraject 
van onderdelen. Om bet logistieke traject te kunnen controleren moeten zoals eerder gezegd 
alle afzonderlijke partijen gecontroleerd warden. Zadra de verantwoordelijkheid wordt 
overgedragen aan een andere partij, dient dit tijdstip te warden gemeten en de gerealiseerde 
doorlooptijd van de verantwoordelijke te warden vastgelegd. De verantwoordelijke partij per 
deeltraject voor het externe reparatietraject is in figuur 5.6 weergegeven. 

Expeditie & 
Aankondig. 

Verzend 
Gereedmaken 

lnkoop 

I SP~D I 

Transport 
naar de 
Vendor 

I 

I 

a 
Reparatie 

bij de Vendor 

Figuur 5.6: Hierarchie van verantwoordelijkheden 
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Expeditie & 
Aankondig. 

De afdeling Inkoop vervult een speciale rol in deze hierarchie van verantwoordelijkheden. 
Officieel dient Parts Services elke externe reparatie bij Inkoop 'in te kopen' . lnkoop keurt 
deze bestelling dan goed, waarna de reparatie gedaan kan warden. In de praktijk zijn er 
standaard contracten met Vendors afgesloten, waardoor de interventie met Inkoop 
automatisch verloopt. De doorlooptijd van deze interventie is daardoor te verwaarlozen. 
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Ontstaat er vanuit de PU Motor vraag naar nieuwe onderdelen of reparaties, dan dient met 
deze doorlooptijd rekening te warden gehouden, omdat door Inkoop een passende Vendor of 
Leverancier gezocht moet warden. In het vervolg van dit onderzoek wordt echter uitgegaan 
van automatische omzetting van een Repairaanvraag tot een RepairOrder. 

Bij overgang naar de volgende stap in het reparatietraject dient de verantwoordelijke partij 
een zogenaamde afmelding afte geven, dit wordt een Proof of Delivery (POD) genoemd. De 
volgende partij neemt de opdracht over en geeft een zogenaamde Proof of Acceptance (POA). 
Voorheen gebeurde dit niet consequent en alleen voor het exteme traject. Bovendien vonden 
metingen halverwege een deeltraject plaats en niet bij overgang van het ene naar het andere 
verantwoordelijkheidsgebied. Om de prioriteitsstelling en controleerbaarheid toe te kunnen 
passen dient dit in het vervolg bij overgang van elk verantwoordelijkheidsgebied te gebeuren. 
Om het logistieke traject te controleren dienen bij elke overgang uit figuur 5.6: 
• een POD en POA gemeten te warden en 
• de POD en POA samen te vallen. 

Prioriteitsstelling kan per exteme reparatie-opdracht plaatsvinden met behulp van de regel 
'minste speling' . Dit wordt duidelijk gemaakt in het volgende voorbeeld, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de getallen in tabel 5.2. Een Unserviceable onderdeel met 
Reparatievoorschrift wordt op dag 1 aangemeld bij Expeditie & Aankondiging. De speling 
bedraagt hier 3 dagen omdat het onderdeel pas over 17 dagen benodigd is. Expeditie & 
Aankondiging pakt de zending in en maakt een Repair Order aan. Het transport naar de 
Vendor loopt l dag uit, waardoor de speling evenredig afneemt. De reparatiedoorlooptijd 
loopt 2 dagen uit, de speling wordt 0. Verderop in het traject wordt er geen vertraging 
opgelopen. 

Tabel 5.2: voorbeeld van een exteme reparatie 
. ~F : ~ij:iijm; •. datum 

•• l~l~n L~/ 
14 18 

2 T Vendor 2 3 2 13 18 
3 Rdltvendor 7 9 5 II 18 2 0 
4 TcF6 2 2 14 4 18 0 0 
5 uitpakken ½ ½ 16 2 18 0 0 
6 OHC 16½ I½ 18 0 0 
7 Taanv er ½ ½ 17½ ½ 18 0 0 

Rdlt.otaa1 14 17 3 

Een materiaalplanner kan nooit alle uitstaande repairs in de gaten houden. Door nu 
prioriteiten te geven tijdens het reparatietraject, kan de aandacht van de planner zich richten 
op de uitstaande repairs met bv. een speling die kleiner of gelijk aan nut is. Wordt de speling 
te negatief (beneden een bepaalde norm), dan kan de planner een verzoek tot incidentele 
exchange indienen. 

De datum waarop het onderdeel benodigd is (zie tabel 5.2) dient realistisch te zijn ten 
opzichte van de lengte van de Beschikbare Repair Window. Tevens dient bij het gebruik van 
een prioriteitsregel opgelet te warden, dat andere doorlooptijden van lopende reparaties of 
bestellingen geen noemenswaardige vertragingen oplopen. 
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Controleerbaarheid 

De controleerbaarheid van het logistieke traject kan gebeuren door van alle externe reparaties 
de doorlooptijden van de deeltrajecten en de totale doorlooptijd te vergelijken met de 
normdoorlooptijd, d.i. de tijden die gebruikt zijn bij de voorraadbeslissing. De doorlooptijden 
van de deeltrajecten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit wordt voor de 
afzonderlijke trajecten besproken in bijlage 5.2. 

Wijkt een doorlooptijd af de normdoorlooptijd, dan kan de verantwoordelijke afdeling daarop 
worden aangesproken. Is de afwijking echter niet te bei"nvloeden, dan kan de waarde voor de 
voorraadbeslissing worden aangepast. 

De laatste drie deeltrajecten uit figuur 5.6 hebben alien plaats binnen de deuren van BU CF6. 
Gestreefd wordt naar zo min mogelijk volgtijdelijke processen. Daarom kunnen de trajecten 
in de shop teruggebracht worden tot een traject, dit gezien vanuit de Voorraadplanning. De 
trajecten Uitpakken, OHC en transport naar de aanvrager worden samengevoegd tot het 
traject 'goederenontvangst'. Expeditie & Aankondiging wordt het verantwoordelijke team. 
Zij draagt dan zorg voor de uitbesteding aan de controller voor OHC en de 
doorlooptijdbewaking van deze OHC. De hierarchie van figuur 5 .6 komt er dan uit te zien 
volgens figuur 5.7. 

I PU~otor I lnkoop I ◄ ► I Voorraadplanning I 
.,.. .... ;/1 ,' , 

, / I \ ' , , / I \ ' / 

\ 

\ 
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\ 

I 

/ I 

Expeditie & 6 a 6 Aankondig. 

transp. 
Verzend 

Transport Reparatie Transport 
Exp. & naarde bij de Vendor naar Business 
Aank Gereedmaken Vendor Unit CFS 

Figuur 5.7: vijfvolgtijdelijke processen bij het exteme reparatietraject 
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Door de bewaking van de OHC door Expeditie & Aankondiging uit te laten voeren, wordt de 
complexiteit gereduceerd. Expeditie & Aankondiging rapporteert aan Parts Services over de 
prestatie van de groep controllers die de OHC uitvoert. 
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Figuur 5.8: vier volgtijdelijke processen bij het bestellen van nieuwdelen 
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Het aanvoerproces van nieuwleveringen verloopt vanaf de Leverancier identiek aan het 
externe reparatietraject (zie figuur 5.8). De volgtijdelijke trajecten in het aanvoerproces van 
onderdelen zijn: 
• het p/aatsen van een bestelling 
• Levertijd van de Vendor 
• Transport naar BU CF6 
• Goederenontvangst 

Na dispositie wordt een aanvraag gepleegd voor een gescrapt onderdeel. Wordt dit onderdeel 
niet uit voorraad geleverd, dan dient Voorraadplanning een aanvraag te plaatsen bij de 
Leverancier. Ook bij voorraadonderschreiding plaatst Voorraadplanning een bestelling bij de 
Leverancier. Het plaatsen van een bestelling kent een vaste doorlooptijd. Gaat het echter om 
een nieuw onderdeel, dan dient met een langere doorlooptijd rekening te worden gehouden. 

Bij binnenkomst van nieuwe onderdelen is geen OHC benodigd. 
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6. Stuurmiddelen van Voorraadplanning 

6. 1 Een model ter ondersteuning van Voorraadplanning 

6.1.1 Doel van bet model 

Het proces zoals dat voor de nieuwe situatie voor Parts Services moet gaan gelden, is 
uitvoerig besproken in het vorige hoofdstuk. Om het proces voor Voorraadplanning 
inzichtelijk te maken is getracht dit in modelvorm weer te geven. Met dit model warden twee 
doelen nagestreefd: 

1. Hulpmiddel bij de aansturing van de onderdelenstroom. Elk onderdeel bezit een aantal 
eigenschappen, zoals grootte van de vraag, levertijd ed. Door deze eigenschappen te 
vergelijken met de beslismomenten in het model, valt het onderdeel in een bepaalde 
categorie. Per categorie kan vervolgens bepaald warden of er voor dat onderdeel voorraad 
benodigd is en zo ja, wat de hoogte van de voorraad moet zijn. 

2. Als hulpmiddel bij prestatiesturing. Door in het model te simuleren met andere waarden 
van de variabelen, ontstaat een idee van de invloed op de prestatie/doelstelling van 
bepaalde ingrepen en verstoringen. Dit maakt effectieve prestatieverbetering mogelijk. 

6.1.2 Een beslissingsondersteunend model voor Voorraadplanning 

Het model gaat uit van vraag naar: 
1. exchangedelen ten behoeve van externe ( en interne) reparaties 
2. onderdelen 

a) repareerbare onderdelen: 
i) Scrap na demontage 
ii) Scrap per ReparatieVoorschrift 

b) verbruiksartikelen 

De vraag naar repareerbare onderdelen betreft de vraag naar nieuwe ( of eventueel 
'Serviceable' onderdelen) en ontstaat doordat per motorproject een aantal repareerbare 
onderdelen niet meer repareerbaar is. Verbruiksartikelen zijn onderdelen die niet 
repareerbaar zijn en die bij afkeur vervangen dienen te warden. Afkeur kan zowel gebeuren 
doordat de onderdelen fysiek afgekeurd warden of doordat een maximale leeftijd is bereikt. 
De splitsing in drie soorten vraag resulteert in drie aparte modellen. Per model wordt de 
beslissing om voor de desbetreffende vraag voorraad aan te leggen bepaald door de levertijd 
van de vraag te vergelijken met de Beschikbare Tijd volgens de vergelijkingen van hoofdstuk 
5.2, de horizontale structuur. 
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Ats op basis van doorlooptijd of levertijd geen voorraad benodigd is, kan het zijn <lat het 
financieel toch voordeliger is om bij ontstane vraag een grotere serie te bestellen dan 
werkelijk nodig is. Dit is het geval als de verwachte totale kosten van voorraadhouden 
goedkoper zijn dan de kosten die telkens per bestelling gemaakt moeten warden. De kosten 
van Voorraadhouden warden bij BU CF6 uitgedrukt in een percentage van de laatste 
inslagwaarde. De percentages zijn onderverdeeld naar een percentage voor rente, 
overtolligheid, ruimtekosten en risico incourant en kunnen per motortype verschillend zijn. 
De percentages en de bestelkosten zijn gegeven in tabel 6.1. Overtollige voorraad is voorraad 
die nag wel bruikbaar is, maar onnodig op voorraad wordt gehouden (bijvoorbeeld 
onderdelen van een type motor, waarvan het onderhoud niet meer door de KLM wordt 
uitgevoerd). 

Tabel 6.1: percentages voor de voorraadkosten 

Kosten van CF6-50 CF6-80A3 CF6-80C2 
voorraadhouden (in%) (in%) (in%) 

rentekosten 8,5 8,5 8,5 
overtolligheid 1 1 1 
ruimtekosten 1,5 1,5 1,5 

risico incourant 2,5 6,7 2,5 

Totaal percentage 13,5 17,7 13,5 

Bestelkosten fl . 57,- per orderregel voor Unit A artikelen 

In figuur 6.1 is het model weergegeven, waarmee Voorraadplanning de beslissing kan nemen 
om op basis van de reparatiedoorlooptijd en de levertijd van onderdelen voor een bepaald 
onderdeel voorraad aan te leggen. In de gevallen geen voorraad benodigd is, wordt een 
uitzondering gemaakt voor het geval een minimale bestelgrootte vereist wordt en/of als het 
economisch voordeliger is een grotere serie te bestellen. 

In het model wordt op level 1 onderscheid gemaakt naar de verschillende soorten vraag die 
op kunnen treden bij Parts Services. Op level 1 a wordt de vraag naar Repareerbare 
onderdelen gesplitst in vraag die direkt na demontage ontstaat en vraag die tijdens het interne 
of externe reparatietraject plaatsvindt. Voor deze laatste vraag wordt besloten of zij, in geval 
van optreden, met een JIT-order bediend kan warden, of <lat de normale bestelprocedures 
gelden. 

Op level 3 wordt voor alle vraag de beslissing genomen of er vanwege de totale 
reparatiedoorlooptijd of levertijd van de reparatie of het onderdeel voorraad benodigd is. Is 
<lit het geval, dan wordt op level 4 een voorraadberekening gemaakt van de benodigde 
voorraad. 

Voor de vraag naar Verbruiksartikelen en Repareerbare onderdelen wordt tevens de optimale 
bestelgrootte berekend. Voor de categorieen waar op basis van de levertijd voorraad 
benodigd is, wordt de uit het model berekende voorraadhoogte gekozen, tenzij de optimale 
bestelgrootte meer voorraad adviseert. Voor de categorieen waar op basis van levertijd geen 
voorraad benodigd is, wordt de optimale bestelgrootte gehanteerd. 
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In het model is alleen de vraag naar exteme reparaties vermeld. Nu de BRW nog klein is en 
intern de normdoorlooptijd overschreden kan worden, zal ook ten behoeve van inteme RV's 
vraag naar exchangedelen ontstaan. De vraag naar exchangedelen ten behoeve van inteme 
repair kan op dezelf de wijze behandeld worden als de vraag naar exchange ten behoeve van 
exteme reparaties. In de volgende paragraafworden de inteme reparaties meegenomen. 
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Figuur 6.1: voorraadbeslissingsmodel 

6.1.3 Benodigde data voor het model 

Om de benodigde voorraad te bepalen moet het model gevoed worden met gegevens. Per 
vraagtype moeten voorspellingen gemaakt worden voor de verwachte vraag naar reparaties, 
Repareerbare onderdelen en verbruiksartikelen. De benodigde gegevens zijn weergegeven in 
Tabet 6.2 a t/m c. 

Per partnummer kunnen meerdere Reparatie-Voorschriften (RV's) voorkomen. Sommige 
RV' s kunnen door meerdere Vendors uitgevoerd worden. Een reparatie wordt dan uniek door 
een partnummer, RV en een Vendomummer: de zogenaamde partnummer-RV-Vendor
combinatie. 
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Wanneer de interne reparatiecellen in de tabel opgenomen worden, kan onderscheid gemaakt 
worden tussen externe en interne reparaties door middel van een type-aanduiding. De vraag 
naar reparaties wordt aangeduid met een verwachte waarde, een verwachte variantie en een 
verwachte voorspelfout van de vraag. 

De vraag naar Repareerbare onderdelen is uniek per partnummer en vraagsoort. De 
A A 

vraagsoorten D scr .Jilm J en D scr.4 ,5 ontstaan in de praktijk per reparatievoorschrift en kunnen 

dus aangeduid worden door een RV en een Vendornr (intern of extern). 

De vraag naar Verbruiksartikelen wordt per partnummer weergegeven. Hier kunnen ook 
enkele typen aangeduid word en als 100%-verbruiksartikelen of een bepaald type 'Kit'. Een 
I 00% verbruiksartikel wordt met elke onderhoudsbeurt vervangen en is dus op motorniveau 
voorspelbaar. Deze artikelen kennen een veel lagere variantie en voorspelfout. Een kit bevat 
een aantal onderdelen die bijvoorbeeld voor een bepaalde modificatie benodigd zijn. Per 
vraagtype kunnen in de toekomst andere waarden voor de variantie en de Beschikbare 
Levertijd bepaald worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen die zich op het gebied 
van materiaalplanning voordoen (bijvoorbeeld het Kitting-project1 van 100% 
verbruiksartikelen). 

Tabet 6.2a 

partnr reparatie 
voorschrift 

Tabet 6.2b 

partnr 

Tabet 6.2c 

Partnummer 

vraagsoort 

D(RV,Vendomr) 

D( RV ,int.repaircel) 

vraagtype 

VA 
RO 
100%-VA 
KIT 

vraag 

type rep 

ext 
ext 
int 

grootte variantie 
vraag 

variantie 
voorspetf tevertijd 

variantie variantie beschikbare 
vraag voorspetfout tevertijd 

geptande 
vraag 

variantie 
vraag 

variantie 
voorspetfout 

beschikbare 
tevertijd 

1 Het Kitting-project is een onderzoek naar de mogetijkheid om t 00%-verbruikartiketen in reeds 
samengestetde pakketten vanaf de teverancier te taten aanteveren. De vraag naar deze Kits kan op 
motomiveau geptand worden, waardoor de Beschikbare Levertijd toeneemt. 
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Naast de reparatie- en scrapgegevens die resulteren in de vraag naar reparaties en nieuwe 
onderdelen, zijn er gegevens nodig over de verwachte doorlooptijden in het exteme 
reparatietraject en het aanvoertraject van nieuwe delen. Daarvoor zijn er ten eerste gegevens 
nodig over inpaktijden, transporttijden, reparatiedoorlooptijden, goederenontvangsttijden, 
besteltijden en netto-levertijden van nieuwe onderdelen. Per deeltraject uit het exteme 
reparatie- en aanvoertraject dient in een tabel vastgelegd te worden: 
• indentificatie: de doorlooptijd van een deeltraject wordt bepaald door een aantal factoren. 

De combinatie van deze factoren maakt een doorlooptijd uniek. Voor een transporttijd bv. 
spelen het vertrekpunt en het aankomstpunt een rot. Daamaast kan het zijn dat een Vendor 
niet altijd open is, waardoor de gemiddelde transporttijd toeneemt. De doorlooptijd van 
transport wordt dus uniek door de combinatie van vertrekpunt, aankomstpunt en Vendor. 

• doorlooptijd: voor elk deeltraject dient per uniek item een waarde voor de gemiddelde 
doorlooptijd bepaald te worden. 

• variantie van de doorlooptijd: bij elke doorlooptijd dient een waarde voor de verwachte 
variantie bepaald te worden. 

De tabellen die de te verzamelen data van de deeltrajecten aangeven worden gegeven in 
bijlage 6.1. 

Per exteme reparatie en bestelling kan een tabel opgesteld worden waarin de routingen 
worden weergegeven. De routingentabel maakt gebruik van de gegevens die in de tabellen 
van bijlage 6.1 verzameld zijn (zie Tabel 6.3). De eerste routing is een reparatie waarvoor 
geen OHC benodigd is. In de tweede routing is we! een OHC benodigd. Ook voor 
onderdelenbestellingen kan een routingentabel opgesteld worden. 

Partnr Repinstr Vendor Sequence 

IO 
20 
30 
40 
50 

IO 
20 
30 
40 
50 
60 

Activiteit 

Verzend gereed maken 
transport 
Reparatiedoorlooptijd 
transport 
goederenontv. 

Verzend gereed maken 
Transport 
Reparatiedoorlooptijd 
Transport 
Goederenontv. 
OHC 

gem dlt. var dlt. 

Voor alle routingen kan een doorlooptijd bepaald worden die wordt uitgedrukt in een 
gemiddelde en een variantie. Uitgangspunt is dat de doorlooptijden van de deeltrajecten als 
normaal verdeeld beschouwd mogen worden, waardoor de totale gemiddelde doorlooptijd 
ook een normale verdeling kent. De variantie is dan de som van de afzonderlijke varianties. 

Op Level 3 in het model wordt de doorlooptijd vergeleken met de 'beschikbare tijd' die Parts 
Services heeft om in de vraag te voorzien (zie paragraaf 5.2). De meeste vraag ontstaat aan 
het begin van de BRW, waardoor de 'beschikbare tijd' bepaald wordt door de lengte van de 
BRW. Slechts voor scrap dat tijdens de Repair Window plaatsvindt geldt een kortere 
'Beschikbare tijd'. Als voor onderdelen geen TIT-afspraken gemaakt kunnen worden, of TIT
afspraken zijn niet voldoende om het service-level te garanderen, dan zal de 
voorraadbeslissing afhangen van de resterende BRW. 
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Het moment waarop een onderdeel gescrapt wordt is moeilijk te bepalen. Voor de 
voorraadbeslissing kan gebruik gemaakt worden van een geschatte resterende tijd. Deze kan 
voor een reparatie bijvoorbeeld gesteld worden als de BRW minus de inpak- en transporttijd 
en een gedeelte van de reparatiedoorlooptijd. Als deze waarde gelijk aan nu! of negatief is, 
dan dient bij vraag direkt te kunnen worden geleverd: Beschikbare Levertijd is nu!. De 
beschikbare tijden kunnen per vraagsoort in het model worden ingevoerd via de tabellen 6.2a 
time. 

Toepassing van bet model 

Alhoewel veel gegevens nog moeilijk te verkrijgen zijn, is toch geprobeerd het model toe te 
passen op een aantal externe reparaties. Gekozen is voor 12 reparaties, waarbij er een door 
twee Vendors uitgevoerd wordt. De reparaties zijn bekend bij de planners en bestaan al 
geruime tijd. 

In bijlage 6.2.1 is de sample weergegeven met de gevraagde aantallen per combinatie. Deze 
aantallen worden beschouwd als een verwachting voor de vraag, op basis waarvan de 
voorraadbepaling plaats zal vinden. 

Per combinatie dient een getal voor de variantie van de voorspelfout en de vraag bepaald te 
worden. Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar bijlage 6.2.2 en 6.2.3. 

Over de afzonderlijke doorlooptijden zijn nog geen betrouwbare gegevens beschikbaar. 
Enke! contractuele transport- en Reparatiedoorlooptijden kunnen verzameld worden. Een 
goede analyse die de invloeden van variaties in het externe reparatie- en aanvoerproces 
weergeeft is daarrnee nog niet mogelijk. Daarom is in de voorraadberekening te werk gegaan 
met een schatting van de totale Reparatiedoorlooptijd. Als schatting is de waarde gebruikt die 
ook in het oude planningssysteem als doorlooptijd van een reparatie gebruikt wordt. Met 
variantie in de doorlooptijd wordt in het oude systeem geen rekening gehouden. Daarom 

wordt deze reparatiedoorlooptijd beschouwd als Rdltf, de doorlooptijd waarbinnen een 

hoog percentage van de reparaties (aangegeven door p) retour komt. 

De voorraadberekening houdt rekening met een hoog gewenst service-level (97.5%) per 
reparatie. Wil het geleverde service-level per motorproject hoog zijn, dan is per externe 
reparatie immers een hoog service level vereist. De resultaten van de berekening, waarbij 
uitgegaan is van een Beschikbare Repair Window van 16 dagen zijn weergegeven in tabel 
B6.2c van bijla:ge 6.2. Wil men echter een vergelijking trekken met de nu gebruikte 
voorraden, dan zal de BRW op O dagen moeten worden gesteld. De berekende 
voorraadhoogten zijn in tabel 6.4 weergegeven in kolom 'Ber. I'. 

Tabel 6.4: vergelijking van de voorraad met Compass, het oude planningssyteem 
Partnr (k2) gepland gepland voorraad- Ber.1 Ber. 2 Ber. 3 

aantal aantal advies BRW=O 
gem.13 & Compass Compass BRW=O BRW=O k2 aagep. 
gem. 52 systeem systeem k2 aangep. geen fout 

9137M92G38 (1.29) 68.12 80 7 13.02 10.QJ 8.59 
9212M86G13 (1.29) 1162.46 1280 167 339.56 266.94 265.40 
9315M16G14 (1 .29) 455 510 46 77.86 60.59 59.18 
9182M56G07 (1.29) 73.06 64 5 10.46 7.97 6.672 
K600P14 (1 .29) 900.64 1071 104 236.24 181.54 180.31 
9365M68G03 (1 .29) 36.66 44 3 6.13 4.48 3.69 
K081P27 (1 .29) 1142.96 1348 136 270.17 210.91 209.47 

Stuurmidde/en van Voorraadp/anning 34 

Ber. 4 
BRW=O 

k2 aagep. 
geen fout 
poisson 

6.97 
142.30 
34.25 
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Worden de bepaalde voorraadboogten vergeleken met de adviezen uit bet buidige 
planningssysteem 'Compass' (kolom links van 'Ber. I'), dan zit bier een groot verscbil 
tussen. Deels is dit te verklaren door de veiligbeidsfactor waar bet oude programma mee 
plant. Wordt de voorraadboogte opnieuw bepaald, maar nu met de door Compass 
gebanteerde veiligbeidsfactor voor de normaalverdeling, dan daalt de benodigde 
voorraadboogte, maar toont wel degelijk verscbil (zie 'Ber.2 '). In 'Ber.3' is de invloed van 
de variantie van de voorspelfout weggelaten. 

De door Compass berekende voorraadboogte wordt pas benaderd als de variantie van de 
vraag 'Poisson-verdeeld' wordt verondersteld. Vanwege de kleine sample worden bier verder 
geen conclusies aan onttrokken. Wei kan gesteld worden dat in de in dit rapport 
geintroduceerde voorraadbepaling, de varianties van de vraag in de sample een groot aandeel 
hebben in de voorraadboogte. Voor de voorraadboogte van 'Berekening l ', is bet aandeel van 
de veiligbeidsvoorraad ter dekking van de varianties weergegeven in de 4e kolom van tabel 
6.5. De variantie in de vraag is dus een belangrijke parameter bij de voorraadbepaling. 

Tabel 6.5: samenstelling van de voorraadhoogte 
Partnummer Voorraadhoogte Aandeel Aandeel Voorraadhoogte Voorraad-

Ber. I gem. vraag0 p veiligheidsvoorraad BRW=l6 reductie 

9137M92G38 13.02 4.30 8.72 5.06 39% 
9212M86G13 339.56 127.74 211.82 204.66 60% 
9315M16G14 77.86 27.50 50.36 22.69 29% 
9182M56G07 10:46 3.21 7.25 0 0% 
K600P14 236.24 76.70 159.54 115.26 49% 
9365M68G03 6.13 1.31 4.82 0 0% 
K081P27 270.17 97.34 172.83 131.84 49% 

Om ook de invloed van de BRW weer te geven is in de vijfde kolom de voorraadboogte 
gegeven die bij een BRW van 16 dagen boort. De gerealiseerde voorraadreductie ten opzicbte 
van de tweede kolom is in de laatste kolom weergegeven. De gegeven percentages geven de 
boogte van de gereduceerde voorraad aan ten opzicbte van de voorraadboogte uit kolom 2. 

6.2 Het model a/s hulpmidde/ bij de aansturing 

In deze paragraaf wordt gekeken wat nu de eigenlijke stuurmiddelen zijn die de planner toe 
kan passen. De tbeorie over Prestatie-indicatoren geeft als belangrijke eis dat de prestatie
indicatoren daadwerkelijk beinvloedbaar moeten zijn door de groep waarop ze van 
toepassing zijn. Daarom wordt in dit boofdstuk onderscbeid gemaakt in direkte 
stuurmiddelen en indirekte stuurmiddelen. Direkte stuurmiddelen zijn stuurmiddelen die de 
materiaalplanner ter bescbikking staan om direkt invloed uit te oefenen op de prestatie. 
lndirekte stuurmiddelen zijn niet direkt door de materiaalplanning beinvloedbaar. 

Als voorbeeld dient de reparatiedoorlooptijd van de Vendor, dit is tevens bet meest 
disputabele stuurmiddel. Een bepaalde Vendor levert steeds te laat waardoor de 
reparatiedoorlooptijd )anger is dan de norm. Hierdoor wordt de totale doorlooptijd )anger 
waardoor bet service-level van Parts Services omlaag gaat. De prestatie van de Vendor valt 
ecbter onder verantwoordelijkbeid van Inkoop die in opdracbt van Parts Services een Vendor 
zoekt die aan bepaalde eisen voldoet. Voldoet de Vendor niet, dan zal Inkoop in moeten 
grijpen. Parts Services is dus niet in staat om de doorlooptijd bij de Vendor direkt te 
beinvloeden. Wat zij ecbter we! kan doen is de voorraad verbogen om de geconstateerde 
langere doorlooptijd bij de Vendor te compenseren. Dit is een direkt stuurmiddel. 
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6.2.1 Direkte stuurmiddelen 

Het enige direkte stuurmiddel dat Voorraadplanning ter beschikking staat is het aanleggen 
van buffers. Gekeken naar het model in paragraaf 6.1, is dit te verdelen in: 
I. het aanpassen van de doorlooptijden (tijdsbuffer) 
2. het aanpassen van de voorraad (capaciteitsbuffer) 

De beslissing om meer of minder voorraad aan te leggen, wordt echter bepaald door 
veranderende planparameters. De kracht van de stuurmiddelen wordt dus bepaald door het 
gebruiken van de juiste parameters of variabelen. Het meten van de variabelen van het 
beslissingsmodel en het zonodig aanpassen van deze variabelen is daarmee het belangrijkste 
stuurmiddel geworden. 

In werkelijkheid kunnen de gemeten doorlooptijden en varianties van het reparatietraject en 
aanvoertraject afwijken van de (norm)waarden die voor de voorraadberekening gebruikt zijn. 
Dit heeft gevolgen voor het te leveren Service-level van Parts Services. Om deze gevolgen te 
compenseren kan Voorraadplanning besluiten met een langere doorlooptijd rekening te 
houden. Een verlenging van de doorlooptijd kan tot gevolg hebben, dat bij het doorlopen van 
het model, de betreffende reparatie in een andere aansturingsgroep terecht komt: van geen 
voorraad naar de groep waar op basis van de totale doorlooptijd voorraad benodigd is. 

In het tweede geval wordt de voorraad aangepast. Dit kan veroorzaakt worden door een 
verandering van een van de variabelen, die voor de bepaling van de voorraadhoogte gebruikt 
zijn. Ats de gemeten waarde van een van de variabelen afwijkt van de norm kan besloten 
worden om de voorraad te plannen met behulp van de nieuw gemeten waarde. De variabelen 
kunnen als volgt veranderen: 

1. Rdlt f : door een aanpassing van de doorlooptijd en/of variantie van een van de 
deeltrajecten, verandert de totale reparatiedoorlooptijd die gebruikt wordt voor de 
bepaling van de voorraadhoogte. Ats bij de beslissing op level 3 in het model voorraad 

benodigd is, zal de wijziging in Rdltf gevolgen hebben voor de benodigde voorraad . 

2. BRW: invoering van het model hoeft niet te wachten tot het moment waarop de 
Beschikbare Repair Window de normlengte bereikt heeft. De BRW kan reeds in het 
begin stadium als variabele ingevoerd worden. Een verandering van de BRW heeft 
gevolgen voor alle combinaties die in het model zijn opgenomen en is dus een grote 
verandering. Ten eerste kan een verandering van invloed zijn op de beslissing om wel of 
geen voorraad aan te leggen. Voor het geval er voorraad benodigd is heeft een 
verandering van de BRW invloed op de voorraadhoogte. 

3. D exchat1ge : een wijziging in de gemiddelde geschatte vraag, kan verschillende oorzaken 

hebben. D exchat1ge is immers de som van DR v - (Ser.I+ Scr.2 + Scr.3) waardoor 

verandering in een van deze waarden invloed kan hebben op de voorraadhoogte. Voor 
veel onderdelen zullen de scrapwaarden echter verwaarloosbaar zijn (behalve onderdelen 

waarop veel reparaties uitgevoerd worden), waardoor een verandering in D exchange 

voornamelijk veroorzaakt zal worden door een verandering in DRv . 

4. cr 2 en cr :,rror : een verandering in de variantie van de vraag kan verschillende vraag . .-oorl • 

oorzaken hebben. De meeste vraag naar reparaties en onderdelen vertoont een sterk 
onregelmatig patroon. Slechts enkele reparaties en onderdelen hebben een vraagpatroon 
dat een meer regelmatige vraag kent. 
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De variantie in de vraag is dus een belangrijke variabele die in de nabije toekomst van grote 
invloed kan zijn op de regelmaat van de vraag en de voorraadhoogte. Dit wordt in het kader 
toegelicht. De variantie van de voorspelfout zal minder snel aan verandering onderhevig zijn. 

6.2.2 Indirekte stuurmiddelen 

Een belangrijk indirekt stuurmiddel is de prestatie van de Vendors en leveranciers. Parts 
Services kan deze prestatie meten en doorgeven aan de afdeling Inkoop. Bij niet presteren 
volgens de norm is het de taak van Inkoop om contact op te nemen met de betreffende 
Vendor of Leverancier. Met behulp van het model kan berekend worden wat de 
voorraadhoogte zou moeten zijn als gepland zou worden met de doorlooptijden die de 
leverancier, Vendor of transporteur nu neerzetten. Wordt deze hoogte vergeleken met de 
voorraadhoogte die benodigd is als de normdoorlooptijd gehaald wordt, dan kan het verschil 
in benodigde voorraad in kosten uitgedrukt worden. Per deeltraject kan gekeken worden wat 
de invloed is op de voorraadhoogte bij uitloop van de doorlooptijd. 

6.2.3 Probleemanalyse 

Als een van de doorlooptijden uit het reparatie- of aanvoertraject )anger is dan normaal, wil 
dat niet altijd zeggen dat de uitloop te wijten is aan de partij die voor het deeltraject 
zorgdraagt. De logistieke prestatie-indicatoren geven niet te allen tijde de prestatie weer van 
groep waarop ze betrekking hebben. Met behulp van een grondige probleemanalyse kan 
onderzocht worden welke factoren een rol kunnen spelen bij de bei"nvloeding van de 
variabelen. Dit is per variabele bekeken: 

BRW of beschikbare levertijd 

De relatie tussen de PU Motor en Parts Services is in dit verslag beschouwd als een klant
leverancier relatie. In de praktijk zijn beide afdelingen wederzijds atbankelijk van elkaar. De 
Motorplanning maakt een planning voor de demontage en montage van de motor. Wordt de 
lengte van de Beschikbare Repair Window in veel gevallen niet conform de afspraken 
gekozen, dat kan verwacht worden dat het service level van Parts Services daalt. Ditzelfde 
geldt voor een uitloop van de demontage, waardoor de reparaties en onderdelen te laat 
aangevraagd worden en de werkelijke BRW kleiner wordt. 
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De lengte van de BRW is een belangrijke variabele waarop Voorraadplanning nauwelijks 
invloed uit kan oefenen, maar die van wezenlijk belang is voor de prestaties van deze 
afdeling. Het afstemmen van de demontage- en montagetijden ten opzichte van de BRW 
komt aan bod in hoofdstuk 7. 

Een ander probleem kan liggen in de uitvoering van Service Bulletins of AD-notes. General 
Electric geeft zogenaamde Service Bulletins uit waarin modificaties beschreven staan die op 
een motor uitgevoerd kunnen/moeten worden. Voor sommige modificaties zijn nieuwe 
onderdelen of reparaties benodigd die nog niet bij Parts Services bekend zijn. Om in deze 
vraag te voorzien moet Voorraadplanning een aanvraag indienen bij Inkoop. Inkoop zoekt 
een Vendor of Leverancier die het gevraagde produkt kan leveren. Hierna kan de bestelling 
pas geplaatst worden. De benodigde levertijd voor dit soort aanvragen bedraagt aanzienlijk 
meer dan voor de normale aanvragen. 

Voor vraag als gevolg van Service Bulletins dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden, 
zodat Parts Services op tijd de onderdelen in huis kan halen en haar service level waar kan 
maken. 

Reparatiedoorlooptijd bij de Vendor of interne reparatiecel. 

De PU Motor bepaalt bij Parts dispositie welk ReparatieVoorschrift aan een partnummer 
verbonden wordt. Athankelijk van dit RV wordt een onderdeel intern of extern op reparatie 
gestuurd. Als de bepaling van het RV nietjuist is, kan een onderdeel tijdens het 
reparatietraject: 

• alsnog gescrapt worden 
• een andere of additionele reparatie vereisen 

In het eerste geval resulteert dit in de scrapstromen die in figuur 5.1 met de nummers 1 en 4 
aangeduid worden. De onderdelen die als gevolg van deze oorzaak gescrapt worden kunnen 
niet aangerekend worden als uitval tijdens het reparatietraject. Voor Parts Services resulteert 
deze verstoring in een kortere beschikbare levertijd, waardoor het service level negatief 
bei'nvloed kan worden. De vraag naar deze onderdelen had immers aan het begin van BRW 
kunnen ontstaan. 

In het tweede geval dient een ander of extra RV uitgevoerd te worden. Hierdoor neemt de 
Reparatiedoorlooptijd toe. Deze doorlooptijdverlenging wordt veroorzaakt door een fout bij 
de dispositie. Komt dit vaak voor, dan zal dit ten koste gaan van het Service Level van Parts 
Services. 

Met het bepalen van Prestatie-indicatoren en daarvan afgeleide indicatoren dienen de bij de 
probleemanalyse genoemde aspecten te worden meegenomen. Prestatie-indicatoren dienen 
immers de prestatie van de betreffende afdeling zo zuiver mogelijk weer te geven. 
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7. Prestatie-i nd icatoren 
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7. 1 De oude situatie 

In de oude situatie werden na demontage de unserviceable onderdelen naar het magazijn 
gebracht en geruild voor serviceable onderdelen (zie figuur 7.1). Dit proces werd aangeduid 
met de term 'muteren'. Onafhankelijk van het verdere onderhoudsproces van de motor 
werden de onderdelen op reparatie gestuurd. De materiaalplanning plande de voorraad 
onderdelen die benodigd was om zowel de doorlooptijden van de interne als de externe 
reparaties te dekken. De output van de materiaalplanning werd bepaald door de mate waarin 
zij kon voorzien in de vraag naar mutatiedelen en nieuwe onderdelen. De doorlooptijd van de 
reparaties bepaalt de hoogte van de voorraad, maar heeft geen direkte invloed op de 
doorlooptijd van het motorproces. 

PU Motor 
demontage 

doorlooptijd/betrouwb. 
kosten 

BUCF6 
motoronderhoud 

doorlooptijd 
betrouwbaarheid 

kosten 

PU Motor 
montage 

doorlooptijd/betrouwb. 
kosten 

,-- --I-
Betrouwbaarheid 
kosten- 7 

L 

Repair 
doorlooptijd 
betrouwb. 

kosten 

Figuur 7.1: logistieke PJ's in de oude situatie 
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De doorlooptijd van het motorproces werd bepaald door de doorlooptijden van demontage en 
montage en de betrouwbaarheid waarmee de materiaalplanning direkt in de vraag kon 
voorzien. Voor de materiaalplanning werd de prestatie alleen aan de outputzijde gemeten. 
In de nieuwe situatie is het reparatieproces onderdeel geworden van de hoofdstroom in het 
motoronderhoudsproces. Tevens is op BU-niveau een nieuwe doelstelling ontstaan: het 
onderhoud van motoren tegen een minimaal exchangepercentage. Dit vereist een methode 
van prestatiemeting, waarbij het proces van Voorraadplanning ( de afdeling die voorheen 
verantwoordelijk was voor de materiaalplanning) zowel aan input- als aan outputzijde 
gemeten wordt. De huidige situatie wordt besproken in de volgende paragraaf. 

7.2 Het nieuwe proces 

De nieuwe situatie wordt geschetst in figuur 7.2. Hierin is het exchangepercentage als extra 
PI opgenomen op BU-niveau. Het exchangepercentage wordt bepaald door de lengte van de 
BRW. Binnen de motordoorlooptijd van I maand wordt de lengte van de BRW 
gemaximaliseerd door de doorlooptijden van demontage en montage te minimaliseren (zie 
ook figuur 2.5). Door het stellen van normdoorlooptijden voor demontage en montage, 
ontstaat de normlengte voor de BRW. 

-
PU Motor 

demontage 
- doorlooptijd -

betrouwbaarheid 
kosten 

--

BUCF6 
Motoronderhoud 

doorlooptijd 
betrouwbaarheid 

exchange% 
kosten 

PU Repair 
parts repair 
doorlooptijd 

betrouwbaarheid 
kosten 

Figuur 7.2: logistieke PI's in de nieuwe situatie 

-
PU Motor 
montage 

- doorlooptijd ___. 
-

betrouwbaarheid 
kosten 

Het ontstaan van de BRW heeft een negatieve invloed op de flexibiliteit in het 
onderhoudsproces. De BRW is nauwelijks flexibel, omdat binnen deze doorlooptijd zowel 
interne als externe reparaties plaatsvinden. Deze laatste zijn opgebouwd uit transporttijden en 
de reparatiedoorlooptijd bij de Vendor, twee nauwelijks beYnvloedbare parameters. Een niet 
constante BRW heeft direkt gevolgen voor het aantal exchanges. Dit wordt nog eens 
versterkt door de interactie die binnen de PU Repair plaats kan vinden. Dit wordt 
geYllustreerd in figuur 7.3, waarin de relatie tussen de interne reparatiecellen en Parts 
Services weergegeven wordt. 

In de nieuwe situatie kunnen de interne reparatiecellen en Parts Services gezien worden als 
parallelle cellen waaraan de PU Motor haar reparaties uitbesteedt. Alleen als een onderdeel 
tijdens de reparatie gescrapt wordt of vertraging oploopt, doet een interne repaircel beroep op 
Parts Services. Gegeven de lengte van de BRW, geeft een interne repaircel aan welke 
reparaties binnen deze doorlooptijd kunnen worden uitgevoerd en voor welke reparaties 
Voorraadplanning vraag naar exchanges kan verwachten. Variatie in de BRW bemoeilijkt dit 
proces, waardoor de voorspelbaarheid van de vraag naar exchanges afneemt. 
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Een goede bewaking en een realistische normstelling van de doorlooptijden van de drie 
volgtijdelijke processen is vanwege het bovenstaande belangrijk om het proces beheersbaar 
te maken. Daarom dienen de prestaties van de drie processen zowel aan input- als aan 
outputzijde gemeten te worden. 

r- - - - -

-r-------

PU Repair 

lnterne Repaircel 
1. doorlooptijd per RV 
2. betrouwbaarheid 

3. incidentele interne exchanges 
4. reparatiekosten 

exc ange pa s 

Voorraadplanning 
1. doorlooptijd per RV 

2. betrouwbaarheid 
3. incidentele externe exchanges 

4. voorraadkosten 

I I 
1 -

L ___________________ ~ 

Figuur 7.3: de inteme reparatiecellen in relatie met Voorraadplanning 

Eerst wordt de overgang tussen demontage en repair beschouwd. Het reparatieproces wordt 
naast de doorlooptijd van het demontageproces, het 'op tijd' aanvragen, ook bei"nvloed door 
hetjuist aanvragen van reparaties en onderdelen. Wordt op een onderdeel een verkeerd 
Reparatie Voorschrift vastgesteld, dan kan dit bij de reparatie resulteren in het scrappen van 
het onderdeel of in een langere doorlooptijd (vanwege extra benodigde reparaties). Worden 
teveel of verkeerde onderdelen aangevraagd, dan resulteert dit in terugstortingen in de 
voorraad. Het te veel aanvragen kan leiden tot het plaatsen van onnodige bestellingen en het 
(tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onderdelen. De kwaliteit van de aanvragen heeft invloed 
op de doelstellingen van de BU en dient dus ook in PJ's weergegeven te worden. 

W ordt de overgang tussen repair en montage bekeken, dan wordt de prestatie van het 
geleverde produkt naast de tijdigheid en de betrouwbaarheid ook bepaald door het leveren 
van de juiste aantallen en het zorgen voor de benodigde certificaten bij de onderdelen. De 
kosten worden naast voorraadkosten onder meer bepaald door kosten voor arbeid. 

Hoewel de nadruk in dit rapport de nadruk legt op logistieke prestatie-indicatoren, is met het 
bovenstaande duidelijk gemaakt, dat de totale prestatie niet alleen bepaald wordt door de 
logistieke prestatie. Bij de invoering van prestatie-indicatoren dienen dus ook de prestaties op 
andere gebieden gemeten te worden, uitgaande de doelstellingen op dat gebied die op BU
niveau bepaald zijn. Figuur 7.4 geeft het geheel samengevat weer. Deze set garandeert geen 
volledigheid. Een andere succesfactor, kan bijvoorbeeld bepaald worden door de flexibiliteit 
van de BU: de mate waarin de BU inspringt op specifieke wensen van de klant, of de mate 
waarin de BU inspringt op veranderende vraag. 
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PU Motor 
demontage 
1. logisllek 

BUCF6 
Motoronderhoud 
1. logistiek 

-totale doonooptijd 
-betrouwbaartlek:I 
-exchangepen:::entage 

2. ftnancieel 
3. kwalitelt 

~----- L ________ _ 
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1 

: 
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.! - - - 1. loglstiek , ,- - - -

1
, PU Motor 

I I -doortooptijd per RV 
i i -betrouwbaartleid I i I i montage 

- demontage door1ooptijd 
- betmuwbaarheid 

2. financieel 

-lncidentele lnteme exchanges 
2. ftnancieel 
3. kwallleit 

I-'--~ 1 I 1. loglstiek 
,,_, -' ---- -montage doortooptijd .__ _ _... 

-betrouwbaarheid 
3. kwaliteit 

-%jujste RVs 
-aantal terugstortingen 

-scrap op reparaties 

'exchanged parts' 

Voorraadplanning 
1. loglsllek 

-doonooplijd per RV 
-betrouwbaarheld 
-lncidentele exteme exchanges 

2. ftnancieel 
-voorraadkosten 
-arbeldskosten 

3. kwalltelt 

Figuur 7 .4: prestaties op het gebied van logistiek, kwaliteit en financien. 

7.3 Het doe/ van prestatiemeting 

2. financieel 
3. kwaliteil 

Bij het invoeren van prestatie-indicatoren dient men zich eerst af te vragen welk doe I men 
met de invoering voor ogen heeft. Twee mogelijke doelen zijn: 
I . Het registreren van procesparameters, met als doe) om op die manier knelpunten aan te 

geven in het onderhoudsproces. 
2. Het beoordelen van de prestaties waarvoor een afdeling aansprakelijk is. 

Wordt prestatiemeting ingevoerd metals doe) een afdeling voor haar prestaties aansprakelijk 
te stellen, dan dienen de prestatie-indicatoren volledig beYnvloedbaar te zijn door de 
betreffende afdeling. Vanwege de afbankelijkheid tussen de verschillende afdelingen, valt 
deze mogelijkheid van prestatiemeting af. Het opstellen van zelfstandige 
verantwoordelijkheidsgebieden is niet wat met prestatiemeting beoogd wordt. 

Het doe! van het gebruik van prestatie-indicatoren ligt in het registreren van 
procesparameters om op deze manier de knelpunten in het proces aan te geven. De meting 
werkt het meest effectief als de prestatie zoveel mogelijk per verantwoordelijkheidsgebied 
bepaald kan worden, echter volledige beYnvloedbaarheid geldt hier niet als eis. 

7.4 Het opstellen van prestatie-indicatoren 

Uit het voorgaande is reeds naar voren gekomen dat het opstellen van prestatie-indicatoren 
dient te gebeuren over het gehele proces. Per prestatie-indicator moet de bijdrage aan het 
doe! van de BU duidelijk zijn. De eerste stap moet dan ook van bovenaf gezet worden. Zijn 
echter duidelijke afbakeningen gemaakt, dan kunnen de prestatie-indicatoren op het 
onderliggende niveau vanuit de verantwoordelijke afdelingen opgesteld worden. 
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Omdat de opdracht zich binnen Parts Services heeft afgespeeld, wordt in deze paragraaf, 
uitgaande van van bovenaf opgelegde normen, een uitwerking gegeven naar de lagere 
niveaus. Daarbij wordt alleen aandacht besteed aan PI's op logistiek gebied. 

Op BU niveau wordt afhankelijk van de doorlooptijd van 1 maand en haalbare doorlooptijden 
bij demontage en montage een norm gesteld voor de lengte van de BRW. Dit wil niet zeggen 
dat deze norm altijd geldt: bij uitloop van demontage, zal repair ook zijn steentje bij moeten 
dragen aan het goedmaken van deze achterstand. Uitgegaan wordt van een reele vaststelling 
van de BRW die, gemiddeld over alle aanvragen vanuit PU Motor, gehaald wordt (dit is een 
Pl op BU-niveau). Tevens geldt voor de PU Repair een service level waarmee, uitgaande van 
de BRW, de vraag vanuit PU Motor bediend moet worden. 

Op PU-niveau (het niveau van figuur 7.3) wordt per reparatiecel bepaald welke reparaties 
binnen de gegeven BRW en het gevraagde service-level kunnen worden uitgevoerd. Dit 
resulteert per repaircel in normdoorlooptijden per RV en een getal dat de eventuele behoefte 
aan exchanges aangeeft. Tevens wordt een norm bepaald voor de verwachte scrap op een RV. 

Voorraadplanning doet hetzelfde voor de externe reparaties die door Parts Services 
uitbesteed worden. Zij bepaalt welke reparaties binnen de BRW en het service-level 
uitgevoerd kunnen worden, afhankelijk van haar planparameters uit hoofdstuk 6. Ook worden 
met de Vendor scrapafspraken gemaakt. Ditzelfde doet Voorraadplanning voor de aanvoer 
van nieuwdelen. 

Afhankelijk van de verwachte vraag naar onderdelen en reparaties, bepaalt Voorraadplanning 
de benodigde voorraad en het verwachte aantal exchanges. Hiermee heeft de normstelling op 
het niveau van PU-Repair plaatsgevonden. De prestatie-indicatoren worden samengevat in 
tabel 7.1. 

Tabel 7.1: prestatie-indicatoren voor PU Repair 

BU CF6 lengte BRW BU CF6 BU CF6 

2 PU Repair 

2a Repaircel 

2b Parts Services 

Service level BU CF6 PU Repair 
Voorraadhoogte 
aantal exchanges 
reparatiedoorlooptijd 
Service level 
scrap% 
exchanges 
Service level 
exchanges 

Voorraadplanning 
PU Repair 
Repaircel 
PU Repair 
Repaircel 
Repaircel 
PU Repair 
Voorraadplanning 

Voorraadplanning 
PU Repair 
Repaircel 
Repaircel 
Repaircel 
Repaircel 
Voorraadplanning 
Voorraadplanning 

Wijkt een prestatie-indicator af van zijn norm, dan zal dit terug te vinden zijn in een 
normafwijking van een andere indicator. Als de reparatiedoorlooptijd bij een repaircel hoger 
is dan de norm, dan zal dit bijvoorbeeld zichtbaar moeten zijn in een hoger aantal exchanges, 
of een lager service level. 

ls een normafwijking niet te verklaren door een normafwijking van een andere PI, dan dient 
de afwijking op een onderliggend niveau gezocht te worden. De PI's die op dit niveau 
bepalend zijn, zijn voor Parts Services de gebruikte planparameters van hoofdstuk 6. Als 
voorbeeld kan de variantie van de vraag genoemd worden. De belangrijkheid hiervan is in 
hoofdstuk 6 aan de orde gekomen. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8. 1 Conclusies 

In hoofdstuk 3 van dit rapport warden de achtergrond van de opdracht en de uiteindelijke 
opdrachtformulering weergegeven. De achtergrond van de opdracht is de complexe 
planomgeving van het team Voorraadplanning. Deze wordt gekenmerkt door: 

• een omgeving met complexe spare-part kenmerken 
• de afhankelijkheid van andere afdelingen bij de taakuitoefening 

Ten tweede speelt de veranderende omgeving als gevolg van de reorganisatie van de gehele 
Business Unit CF6. De geformuleerde opdracht moet uiteindelijk een oplossing bieden voor 
de manier waarop het proces van Voorraadplanning in de nieuwe omgeving aangestuurd 
moet warden. Daartoe zijn eerst de doelstellingen van Voorraadplanning bepaald in paragraaf 
5. I. Aan de hand van deze doelstellingen is bepaald op we Ike wijze het proces van 
Voorraadplanning moet warden ingericht. Dit heeft geresulteerd in: 

I. Vastlegging van de criteria die bepalend zijn voor de aanleg van voorraadpunten ten 
behoeve van reparaties en vraag naar nieuwe onderdelen. Tevens zijn vergelijkingen 
opgesteld waarmee de voorraadbeslissing genomen kan warden. 

2. Vastlegging van de criteria die bepalend zijn voor de hoogte van de voorraadpunten. 
Tevens is aangegeven hoe met behulp van de criteria de voorraadhoogte bepaald kan 
warden. 

In hoofdstuk 6 is dit proces in een model gegoten, waar met behulp van de relevante criteria 
een keuze gemaakt wordt voor een bepaalde aansturingscategorie. De aansturingscategorie 
van een bepaalde vraagsoort en de hoogte van de voorraad zijn afhankelijk van de volgende 
modelvariabelen per vraagsoort: 
I . Verwachte vraag per vraagsoort, vraagvariantie en de verwachte variantie van de 

voorspelfout van de vraag. 
2. Doorlooptijden van de onderliggende deeltrajecten, uitgedrukt in een gemiddelde 

doorlooptijd en een variantie van de doorlooptijd. 
3. Beschikbare levertijd van Parts Services. 
4. De gewenste zekerheid. 

Per onderscheide vraagsoort resulteert dit in de volgende categorieen: 

Vraag naar exchanges 

categorie 
geen exchange 
voorraad voorraad 

Vraag naar Repareerbare 
Onderdelen 

categorie 
geen voorraad JIT-
voorraad aanvragen 

Conclusies en aanbevelingen 

Vraag naar 
Verbruiksartikelen 

categorie 
geen voorraad 
voorraad 
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Voor de vraag naar Repareerbare Onderdelen en Verbruiksartikelen dient per categorie in 
alle gevallen nog een overweging gemaakt te worden of het uit financieel oogpunt niet 
voordeliger is om in grotere series te bestellen, met een optimale bestelgrootte. Deze 
overweging kan met behulp van Camp [2] gemaakt worden. Op de vraag naar exchanges is 
deze overweging niet van toepassing. 

Met behulp van het model kan de invloed van elke variabele zichtbaar gemaakt worden. In 
dit model is de invloed in eerste instantie zichtbaar op de verandering in de benodigde 
voorraad. Ook kan de invloed op het service level zichtbaar gemaakt worden via een 
veranderende k-waarde bij een gelijkblijvende voorraad. 

De effectiviteit van het model wordt bepaald door de juistheid van het model en de 
betrouwbaarheid van de variabelen. De gebruikte variabelen dienen dan ook aan de 
werkelijkheid getoetst te worden en zijn daarmee automatisch prestatie-indicatoren voor 
Voorraadplanning. Het team Voorraadplanning kan dan beschikken over een systeem, 
waarmee het kan aangeven hoe de prestatie bei"nvloed wordt en op welke manier 
prestatiesturing plaats kan vinden. 

Het resultaat van dit rapport is een totaaloverzicht van de wijze waarop BU CF6 onder 
verantwoordelijkheid van Voorraadplanning tot een betere beheersing van het 
materiaalproces kan komen. De belangrijkste boodschap die uit het rapport naar voren moet 
komen is dat door juiste terugkoppeling en aanpassing van planparameters op veranderingen 
ingesprongen kan worden en dat, met behulp van kwantitatieve onderbouwingen, knelpunten 
aangegeven kunnen worden, die bij oplossing, het materiaal-planningsproces effectiever 
kunnen laten verlopen. Deze knelpunten behoeven niet binnen Parts Services te vallen, maar 
kunnen, eenmaal geconstateerd, in samenwerking met andere afdelingen aangepakt worden. 

8.2 Aanbevelingen 

In het verlengde van de opdracht 

Invoering in de huidige situatie lijkt dubbelzinnig met de op dit moment op touw zijnde 
implementatie van SAP binnen de BU. Toch verdient het aanbeveling om met de 
gedachtengang van dit rapport een nadere analyse uit te voeren van de factoren die bij 
materiaalplanning een rol spelen. Door deze analyse te vergelijken met de mogelijkheden die 
SAP biedt, wordt duidelijk op welke terreinen nog ondersteuning geboden kan worden. Hoe 
verder de mogelijkheden van SAP reiken, hoe eenvoudiger de invoering van de in dit rapport 
gepresenteerde beheersingsmethode is. 

Buiten de opdracht 

Reeds uit de kleine sample van hoofdstuk 6 kan opgemaakt worden dat een groot dee! van de 
voorraad bestaat uit dekking van de onzekerheid in de vraag. Deze onzekerheid wordt voor 
een groat dee! bepaald door de variantie in de vraag, ondanks dat de DekkingsPeriode met de 
lengte van de BRW gereduceerd is. 
Kijkt men echter op motor- en moduleniveau, dan is de vraag naar onderhoud op de lange 
termijn redelijk voorspelbaar. Een mogelijkheid om de vraagvariantie op onderdelenniveau te 
reduceren ontstaat als vraag naar onderdelen en reparaties afhankelijk kan worden gemaakt 
van de deze planning. Met behulp van de motor- en moduleplanning kan de verwachte vraag 
naar onderdelen en reparaties aangepast worden aan de verwachte onderhoudsopdrachten in 
de shop. 
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Als een dee! van de verbruiksartikelen als '100%-verbruiksartikel' 1 gedefinieerd gaan 
worden, ontstaat een situatie waarbij de vraag naar deze artikelen reeds v66r 
motorbinnenkomst in de shop ontstaat. De beschikbare levertijd neemt hierdoor toe, 
waardoor alle onzekerheid bij de leverancier gelegd kan worden. Een onderzoek dient plaats 
te vinden naar de mogelijkheid om naast de 100%-verbruiksartikelen meer gebruik te maken 
van de motor- en moduleplanning, zodat eerder dan het startmoment van de BRW informatie 
beschikbaar komt over de vraag per motorproject. 

1 Een I 00%-verbruiksartikel is een verbruiksartikel dat bij elke onderhoudsbeurt vervangen wordt. 
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Bijlage 1 

afkorting/begrip 

100%-VA 

AD-note 

A-prep 

BOM 

BPR 

BRW 

BUCF6 

COMPASS 

FAA 
IlT-afspraak 

KOOP 

KSSU 

OHC 

PI 

PI OT-model 

RV 

Ser.Ro 
Scr.vA 
Scr.1 t/m 5 

US/SE 

Assy 

Dagreparatie 

Dispositie 

Exchange 

Incoming check 

Bijlagen 

Afkortingen en begrippen 

betekenis/omschrijving 

Verbruiksartikel dat bij elke onderhoudsbeurt 
vervangen wordt 

Airworthness Directive 

Assembly Preparation of assemblage voorbereiding. 
Hier wordt de Bill of Materials verzameld van een 
lopend motorproject. ls de BOM compleet, dan kan de 
motor naar de assemblage 

Bill of Materials 

Business Process Redesign. 

Beschikbare Repair Window 

Business Unit CF6 Engines 

COmputerized Material Procurement And Supply 
System 

Federal Aviation Administration 

Just In Time. Binnen BU CF6 warden zg. IlT
afspraken met leveranciers gemaakt. Dit houdt in dat 
de leverancier extra voorraad aanhoudt, om bij IlT
afroepen direkt te kunnen leveren 

Klanten Order Ontkoppel Punt 

KLM, Swiss Air, SAS en Union de Transport Aeriens 

OverHaul Controle 

Prestatie-lndicator 

Model dat in hoofdstuk 4 gei"ntroduceerd wordt. PIOT 
staat voor Prestatie, Ingrepen, Omgeving en Toestand 

Reparatie Voorschrift. Geeft aan welke reparatie(s) op 
een US-part benodigd zijn. Oak wel: 'Repairmaster' 

Scrap van Repareerbare Onderdelen na demontage. 
Scrap van Verbruiksartikelen na demontage. 
Scrapmomenten tijdens reparatie van RO'en. 

Unserviceable of vuil / Serviceable of schoon 

Assembly of samengesteld onderdeel 

Inteme reparatie die een korte doorlooptijd kent. In het 
poolconcept kon deze reparatie tussen demontage en 
montage uitgevoerd warden. 

Laatste stap in het demontagetraject. Bij dispositie 
wordt de status van een onderdeel en het RV bepaald. 

Vervangen van een uitstaande reparatie door een SE 
onderdeel met als doel de doorlooptijd van het totale 
motorproject te versnellen. (zie hoofdstuk 2.3.4) 

Ingangscontrole: de eerste stap in het 
demontageproject. Hier wordt de toestand van de 
motor bepaald en de zwaarte van het 
onderhoudsproces 
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Multi skilling 

Poolconcept 

Repareerbaar onderdeel 

Service Bulletin 

Time & Material concept 

Vendor 

Verbruiksartikel 

Bijlagen 

Door monteurs op te leiden voor het uitvoeren van 
meerdere taken, kunnen kleinere teams gevormd 
worden, die dezelfde taken uit kunnen voeren. 

Voor het poolconcept wordt verwezen naar hoofdstuk 
2.3.4. 

Ook wel 'repairable' of reparatiedeel genoemd. 
Binnen BU CF6 wordt dit onderdeel aangeduid met de 
term 'mutatiedeel', die voorkomt uit het 'poolconcept' 

Uitgave van General Electric. Het Service Bulletin 
bevat richtlijnen voor het onderhoud van motoren. 

Voor het Time & Materialconcept wordt verwezen 
naar hoofdstuk 2.3 .4 

Met de term Vendor worden de externe reparateurs 
aangeduid. Om onderscheid te maken tussen 
reparateurs en leveranciers van nieuwdelen, worden de 
eerste aangeduid met Vendors en de tweede met 
Leveranciers 

Artikel waarop geen reparaties gedaan worden. Zodra 
een verbruiksartikel afgekeurd wordt, of de maximale 
verbruiksduur bereikt heeft, dient het vervangen te 
worden. 
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Bijlage 2.1 Organogram KLM 

Alg . Secretariaat 

Financil!n 

Public Relations 

Juridische Zaken 

lnteme Accountant 

Corp. Development 
& Buitenlandse 

Betrekkingen 

Divisie Passage 

Bijlagen 

Personeel en 
Organisatie 

Divisie Vracht 
Dienst 

Business 
Systems 

lnfonnation Services 

Facility Services 

Security Services 

Arbo Services 

Controller 

Dienst Flight 
Services 

Technische 
Dienst 
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Bijlage 2.2 Organogram Technische Dienst 

Material 
Services 

Bijlagen 

Controller 

Marketing, Sales 
Customer Support 

Quality Assurance 
& Consulting 

747 737 

Human Resources 

Engineering 

Information 
Technology 

A310/DC10 
MD11 

Line 
Maintenance 
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Bijlage 2.3 Organogram Business Unit CFS Engines 

Product Mgt Information Mgt 

PU motor 

Prod. lljn A Preparation 

Prod. lljn B acce11olrea 

Prod. lljn C Supportgroep 

Buaineaa Unit 
Manager 

Poolbeheer Stal Opleidingsteam 

PU repair 

Plasma Welding I Tubea&Brackets 

Plasma Welding etdl:IIIJ!IGU 
II 

Voonaad 
p,.nnln1 

Airfoils Expedltle & Aank: 

MaguUnbehffl" 

Plating Onderhoud 

De PU motor is verantwoordelijk voor de demontage en montage van motoren en modules. 
Hiervoor beschikt zij over drie parallelle produktielijnen die, zowel de demontage als 
montage uitvoeren. In de afdeling preparation zijn de wasserij en de dispositie 
ondergebracht. Zij maken de vrijgekomen onderdelen schoon en bepalen de benodigde 
reparaties op de onderdelen. De supportgroep herbergt de assemblagevoorbereiding 
(assembly preparation). De afdeling accessoires is een soort 'mini-shop' binnen de 
motorenshop. Deze afdeling onderhoud zogenaamde 'ruilartikelen'. 

De PU Repair is opgebouwd uit vijf 'repaircellen'. De repaircellen zijn zo ingericht, dat het 
totaal van reparaties dat op een onderdeel benodigd is, binnen een repaircel uitgevoerd kan 
worden. De exteme reparaties lopen via de afdeling Parts Services. Zij draagt zorg voor het 
verzenden en bewaken van exteme reparaties en het plannen van de benodigde 
onderdelenvoorraad. De afdeling onderhoud is een aparte afdeling die het machinepark van 
BU CF6 beheert. 
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Bijlage 3.1 Vraag naar Verbruiksartikelen over 1995 

In onderstaande grafiek is de verdeling te zien over de vraag naar Verbruiksartikelen. Een 
verbruiksartikel wordt aangegeven door een Partnummer. Alie partnummers waar in 1995 
vraag naar geweest is ( ongeveer 6600) zijn verdeeld in groepen van 66 partnummers, 
gesorteerd naar de omzetwaarde van de partnummers. 

In de grafiek is te zien dat I% van alle partnummers verantwoordelijk is voor ongeveer 43% 
van de omzetwaarde van Parts Services ( de gevraagde onderdelen door PU Motor x de 
stuksprijs). Telt men de kolommen bij elkaar op, dan kan eenvoudig gezien worden dat 3% 
van de partnummers verantwoordelijk is voor ongeveer 64% van de omzetwaarde. Doet men 
hetzelfde voor 5%. dan is bijna 75% van de omzetwaarde verklaard. 

Cl> 0.45 "C ... 
"' 0.40 
"' ~ 0.35 "C 
ai 0.30 C) 

Cl> 0.25 "C 
C 0.20 "' > 
Cl> 0.15 
C) 

"' 0.10 -C 
Cl> 0.05 CJ ... 
Cl> 
Q, 

~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 .... N CV) -.:- l.() (0 r-- co 0) 0 N l.() 0 .... .... .... 0 
I I .... .... CV) I .... .... (0 .... 

percentage van de partnummers 
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Bijlage 5.1 Bepaling van de voorraadhoogte 

De voorraadhoogte ten behoeve van exchange wordt bepaald door: 
I. de gemiddelde verwachte vraag naar exchanges. 
2. de variantie van de vraag 
3. de voorspelfout 
4. het service level 

Per jaar wordt een schatting gemaakt voor de verwachte vraag per Reparatievoorschrift, 

DRv. Niet alle exteme reparaties worden ook daadwerkelijk uitgevoerd omdat een aantal 
A 

gescrapt wordt tijdens het traject, Dscr 1 2 3 • Deze kunnen dan ook niet in resulteren in een 

exchange. 

A A A 

De vraag naar exchanges wordt dan Dexcha11ge = DRV - Dscr.1,2,3. De vraag naar het op 

reparatie zijnde onderdeel treedt op aan het einde van de BRW. Dus vraag naar een 
exchangedeel ontstaat alleen aan het einde van de BRW, als de reparatie nog niet af is. 
Omdat alleen deze periode door voorraad gedekt hoeft te worden, wordt dit de 
DekkingsPeriode (DP) genoemd (zie figuur B5.1). 

doodoootid van een repair 

-ken!nd!t 
eenFN 
Lilg&

\'Clll"dis 

stat 
vie repair 

Gem ~ 
T<Ue~ 

butenFRN 

~ 
[P 

Figuur B5.1: de DekkingsPeriode DP 

De DP (in dagen) wordt gedefinieerd als: Rdltf - BRW, waarin Rdltf de totale 

Reparatiedoorlooptijd betreft waarin p % van de reparaties terug is (bijvoorbeeld 95% ). 

De vraag die nu gedurende de DP kan ontstaan is: 

A 

Dexcha11ge X DP 

365dagen 

Dit is een gemiddelde verwachte vraag. Daarom dient nog rekening te worden gehouden met 
de variantie in de vraag en de variantie van de voorspelfout van de verwachte vraag 

gedurende de DP. Deze worden uitgedrukt door de factor k2 la 2
v• +CJ; [12], waarin: '1 DP DP 

CJ 2
0
• = de variantie van de vraag gedurende de DekkingsPeriode 

DP 

CJ 2 = de variantie van de voorspelfout van de vraag naar exchanges 
&op 

k2 = een veiligheidsfactor die de grootte van de buffer bepaalt, afhankelijk van het 

gewenste service-level. 
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Bijlage 5.2 Doorlooptijden van de deeltrajecten 

In deze bijlage worden de doorlooptijden van de afzonderlijke deeltrajecten uit het exteme 
reparatieproces besproken. De totale doorlooptijd van een externe reparatie is opgebouwd 
uit: 
1. Verzend gereed maken 
2. Transport naar de Vendor 
3. Reparatiedoorlooptijd bij de Vendor 
4. Transport naar BU CF6 
5. Goederenontvangst 

a) Uitpakken 
b) OverHaul Controle (OHC) 
c) Transport naar de aanvrager 

Verzend gereed maken 
De tijd die Expeditie & Aankondiging heeft voor het inpakken van een zending naar een 
Vendor is afhankelijk van de frequentie van het transport naar de betreffende Vendor. 
Expeditie & Aankondiging pakt vluchtgericht in. Dit wil zeggen dat, als 's middags de 
zendingen voor de vlucht naar Singapore worden opgehaald, eerst alle onderdelen die naar 
een Vendor in Singapore moeten, worden ingepakt en klaargezet. Uitgangspunt is dat tot een 
aantal uur voor het moment van ophalen van de zendingen het eerst mogelijke moment van 
ophalen gehaald wordt. Kamen de zendingen na dit tijdstip binnen, dan worden ze ingepakt 
en klaargezet voor het moment van ophalen voor de volgende vlucht. 

Als een zending bestemd is voor Europa, dan worden de zendingen alleen op maandag tot en 
met vrijdag opgehaald (lx per dag op een vast tijdstip). Expeditie & Aankondiging werkt 16 
uur per dag en gedurende dit tijdstip kunnen de zendingen ook aangeboden worden. Als tot 
twee uur voor het ophaalmoment een zending nog ingepakt kan worden, bedraagt de 
doorlooptijd op een weekdag minimaal 2 en maximaal 18 uur. De gemiddelde doorlooptijd 
bedraagt dan 10 uur. Wordt een zending op vrijdag na twee uur voor het laatste 
ophaalmoment aangeboden, dan wordt deze ingepakt voor het ophaalmoment van maandag. 
Er dient dan 32 uur bij opgeteld te worden. (Een dag later dient er 16 uur bij opgeteld te 
worden). Afhankelijk van het ophaalmoment dat gehaald worden, bedragen de gemiddelde 
doorlooptijden op een dag: 
maandag t/m vrijdag 10 uur 
zaterdag 42 uur 
zondag 26 uur 

De normdoorlooptijd voor Europa wordt dan: 
gem. (10+10+10+10+10+42+26)/7=16,86 uur 
var. 135,84 uur2 

Per bestemming kunnen op deze manier een gemiddelde doorlooptijd en variantie bepaald 
worden voor het proces 'verzend gereed maken'. 
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Transport naar de Vendor (TvendorJ 
De transporttijd van de Vendor is oak afhankelijk van de dienstregeling. Ook spelen hier de 
openingstijden van de Vendors een rol. Een onderdeel dat vanuit Nederland op 
vrijdagochtend wordt verzonden naar een Vendor in de VS, komt op zaterdag bij de Vendor 
aan. Als de Vendor gesloten is, kan het onderdeel niet eerder dan maandag afgeleverd 
worden. Deze wachttijd dient bij de transporttijd getrokken te worden. Over de transporttijd 
zijn vaste afspraken gemaakt met de transporteur: afhankelijk van de dag waarop de zending 
opgehaald en aangeboden kan worden en de bestemming van de zending, wordt een 
transporttijd afgesproken van deur tot deur. 

Afhankelijk van de dag waarop de onderdelen opgehaald warden bij BU CF6N endor geeft 
SPLND de volgende transporttijden af: 

Dag 
(locale 

tijd) 

ma 
di 

WO 

do 
vrij 
za 

zo 
• 
•• 
••• 

Naar Van Naar Van Europa Europa NL 
USA USA Singa- Singa- heen terug heen 

pore pore 

34 48 43 23 22/26*** 26 4 
34 48 32/39 23/24 22/26 26 4 
34 48 43 23 22/26 26 4 
82/34* 48 43 23 22/26 26 4 

58 48 43/67** 23/24 22/26 26 4 
58 48 40/47/56 23 -- -- --
34 -- 43/47 23 -- -- --

.. 
de transportttJd bedraagt 82 uur als de Vendor gedurende het weekend gesloten 1s . 
hier zijn meerdere vluchten mogelijk 
het transport kan door twee transporteurs uitgevoerd worden 

Reparatiedoorlooptijd bi} de Vendor (RdltvendorJ 

NL 
terug 

3 
3 
3 
3 
3 

--
--

Dit is verschillend per soort reparatie en per Vendor, dus per Repairmaster-Vendor
combinatie. Sommige reparaties kunnen bij meerdere Vendors uitgevoerd worden. Elke 
Vendor hanteert daarbij zijn eigen doorlooptijd. De ene reparatie vergt meer tijd dan de 
andere. Bij dezelfde Vendor kunnen afhankelijk van de zwaarte van de reparatie 
verschillende doorlooptijden voorkomen. Van de Vendor wordt verwacht dat hij 
vluchtgericht te werk gaat. De doorlooptijd van de Vendor eindigt op het moment dat de 
zending door de transporteur opgehaald kan worden. 

Transport naar Business Unit CF6 (TcFJ 
Dit wordt door dezelfde partij gedaan als het transport naar de Vendor. Omdat BU CF6 7 
dagen geopend is, ontstaat er geen wachttijd door tussenkomst van weekenden. 

Uitpakken 
Een vast aantal uur per zending 

OverHau/Controle (OHC) 
De doorlooptijd van de OHC is afhankelijk van de reparatie die op het onderdeel is 
uitgevoerd. De ene controle is complexer of meer arbeidsintensief, waardoor de doorlooptijd 
verschillend is. Een OverHaulControle is te beschouwen als een soort interne reparatie, met 
een eigen ReparatieVoorschrift. 

Transport naar de aanvrager (TAanvrager) 
Afhankelijk van de verschillende bestemmingen, waar de uitgevoerde reparaties naar toe 
moeten, kunnen transporttijden per bestemming bepaald worden. Als belangrijkste 
bestemming kunnen genoemd worden Assembly Preparation en het onderdelenmagazijn. 
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Het bestellen van nieuwdelen 

De doorlooptijden bij het bestellen van nieuwdelen bestaan uit: 
1. Plaatsen van een bestelling 
2. Levertijd van de leverancier 
3. Transporttijd naar BU CF6 
4. Goederenontvangst 

a) Uitpakken 
b) Transport naar de aanvrager 

Plaatsen van een bestelling 
Besluit Voorraadplanning tot het plaatsen van een bestelling, dan dient een aantal 
handelingen worden verricht. Kan de bestelling automatisch geplaatst worden, dan is de 
doorlooptijd voor elke bestemming gelijk. Gaat het echter om onbekende onderdelen, dan 
dient rekening te worden gehouden met de doorlooptijd bij de afdeling Inkoop. 

Levertijd van de leverancier 
Dit is verschillend per gevraagd onderdeel. 

Transporttijd naar BU CF6 
Identiek aan transport bij externe reparaties 

Goederenontvangst 
Op nieuwe delen is geen OHC benodigd. De doorlooptijd bij goederenontvangst wordt dus 
bepaald door de aanvrager van het onderdeel: magazijn of A-prep. 
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Bijlage 6.1 Datatabellen van het reparatie- en aanvoertraject 

Tabel B6.la 

Partnr. 

Tabel B6.lb 

Partnr 

Tabel B6.lc 

Van 

BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 

us 
Singapore 
UK 
Europa 
Nederland 
REPA 

Tabel B6.ld 

bestemming 

Nederland 
Europa 
us 
Singapore 
REPA 

Tabet B6.le 

Naam 

Reparatie
V oorschrift 

Naar 

us 
Singapore 
Singapore 
UK 
Europa 
Nederland 
REPA 

BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 
BUCF6 

doorlooptijd 

type 

VA 
RO 
RO-JIT 

Vendornr 

Vendor 

ITS 
GE-ASO 

prijs netto It 

Naam 

ext. Vendor 
int. repaircel 
afd. OHC 

gem. transp.tijd 

variantie dlt. 

afk:omst bestemming doorlooptijd variantie dlt. 

Bijlagen 

A-prep 
Magazijn 

variantie It 

doorlooptijd variantie dlt. 

variantie 
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Tabet 86.lf 

Type bestelling 

contractbestelling 
JIT-bestelling 

onbekend onderdeel 

Bijlagen 

doorlooptijd variantie dlt. 
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Bijlage 6.2 Toepassing van het model 

Bijlage 6.2. 1 De gebruikte samplegegevens 

Tabel B6.2a: samplegegevens 
eRI.JS. eRI.JS. 

PARrnB NAME BEPVQQB- ~ENDQB &fil AANTAL N1EUW BEeARAIIE 
SCHRIEI ~ 

tuS.01 tuS.01 

9062M51G07 CRF HOUSING SUMP ASSY 5136101 15675 21 26 48000 4000 

9062M51G07 CRF HOUSING SUMP ASSY 5136101 48554 21 26 5200 

9137M92G38 FRAME ASSY-TURBINE MID 5TMF101 15675 18 68 425000 25000 

9299M30G03 HPT BLADE STG-1 PIP 5311101 6743 28 450 4300 175 

9299M30G03 HPT BLADE STG-1 PIP 5311102 6743 28 112 227 

92$$M~9$93 HPT $l.APIEi~T$@f>JR ••·•·•· :-:-:<:::::::: $MH9$ i §~991 
>I > .· .·.···••··· .... >••••••Y•••••••• •>•eP ••••·•••••••••>• 

9212M86G13 HPT NOZZLE STG-1 PIP 5281102 29975 28 1162 10000 840 

9315M16G14 SEAL HPTS AIR INT STG PIP 5325101 28204 14 455 4100 180 

9182M56G07 MINI NOZZLE 5137101 15675 14 73 

1292M64G02 SEALOIL3 5798101 65340 10 35 

K600P14 CS-VN-6N 5186102 98351 21 901 

9365M68G03 FS-SL-3 5799101 65340 10 37 

K081P27 CS-VN10N 5190102 98351 21 1143 

Een combinatie wordt aangeduid door een partnummer, een reparatievoorschrift en een 
vendomummer. Op sommige partnummers worden meerdere reparaties extern uitgevoerd, 
bijvoorbeeld partnummer 9299M30G03 (alleen RV 5311103 wordt bij de verdere berekening 
meegenomen). Ook kunnen dezelfde reparaties soms door meerdere Vendors gedaan worden. 
Dit is het geval voor partnummer 9062M51 G07. In de kolom aantal is een getal gegeven 
voor de jaarvraag naar de betreffende reparatie. Dit getal is benaderd door gebruik te maken 
van twee gemiddelden uit het huidige planningssysteem: 

• Gem 13: geeft de gemiddelde weekvraag naar de reparatie over de afgelopen 13 weken 
• Gem52: geeft de gemiddelde weekvraag naar de reparatie over de afgelopen 52 weken 

Bij enkele reparaties is de prijs van de reparatie en de prijs van een nieuwdeel gegeven. Dit 
om een indicatie te geven van de waarde van een repareerbaar onderdeel. De prijzen geven 
slechts een orde van grootte aan ( de werkelijke waarden mogen niet openbaar gemaakt 
worden). 
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Bijlage 6.2.2 Bepaling van de variantie van de vraag 

De vraag naar reparaties kan als zeer onregelmatig beschouwd worden. In het huidige 
systeem 'Compass' wordt de onregelmatigheid van de vraag uitgedrukt in een variant van de 
'Variatie Coefficient'. Deze alternatieve VC wordt berekend uit de laatste twaalfbewegingen 
die op de partnummer-reparatievoorschrift-combinatie hebben plaatsgevonden. In Silver and 
Peterson [9] wordt de VC gegeven als: 

2 

vc = ~ 
µ2 

Wordt de VC echter berekend over de laatste twaalf bewegingen, dan wordt de formule als 
volgt [5]: 

12 ( 2 +X\+ ... +X\,) 
VC' = * ,lC 

2 
,-

2 
,-

2 
- 1, waarbij X; is een beweging met volgnummer I. 

(X; +X;_,+ ... +X;_ll) 

De variantie kan nu bepaald worden door µ 2 te vermenigvuldigen met de VC. Het 

gemiddelde van de laatste twaalf bewegingen is echter niet bekend per combinatie. Wei 
bekend zijn een gemiddelde over de laatste 13 weken en een gemiddelde over de laatste 52 
weken. De variantie van de vraag is nu benaderd door VC' te vermenigvuldigen met gem2

, 

met: 

gem.13 + gem.52 
gem= 

2 

Bij/age 6.2.3 Bepaling van de variantie van de voorspe/fout 

Voor de bepaling van een waarde van de voorspelfout van de vraag naar reparaties wordt 
gebruik gemaakt van de cijfers over het laatste jaar. Over 1995 worden de voorspelde 
waarden en de gerealiseerde waarden naast elkaar gelegd, waarbij per partnummer
reparatievoorschrift-combinatie een verschil zichtbaar wordt. In tabel B6.1 is een stukje van 
de lijst weergegeven. 

Tabel B6.2b: uittreksel van de vraaggegevens 
Vraag per partnummer-reparatievoorschrift-comblnatie over 1995 

partnr. omschrijving Reparatie geplande gerealiseerde 
Voorschrift vraag d; vraag d; 

9128M36G06 HPCAIR DUCT 506100307 2 2 

9127M78G08 FAN SUPPORT REVERSER 5768001 1 2 

9127M33G02 TMF TUBE OIL SUPPLY 5386001 38 18 

9127M28G02 TMF SEAL VENT 6 AFT 5398001 83 19 

9127M27P01 SEAL BRG NO.6 AIR/OIL 5469006 7 8 

9127M12G08 SUMP ASSY-TURB. MID. FRAM 5380001 5 4 

9127M12G08 SUMPASSY-TURB. MID. FRAM 538000102 3 3 

9082M94G04 SUPPORT ASSY-STG-1 NOZZLE 5286101 16 5 
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Om nu tot een waarde te komen voor de variantie van de voorspelfout, wordt eerst gekeken 
of verondersteld kan warden of de gemiddelde voorspelfout gelijk is aan 0. Daarbij wordt 
verondersteld dat de voorspelfout voor elke combinatie dezelfde verdeling vertoont. 

Over 1270 combinaties zijn de verschillen bepaald tussen de geplande vraag en de 
gerealiseerde vraag. Omdat elke combinatie een andere gemiddelde vraag kent, is elk 
verschil gewogen met de geplande vraag voor die combinatie. Op deze manier kunnen de 
voorspelfouten met elkaar warden vergeleken. Verondersteld wordt dat de gewogen 
voorspelfouten onderling normaal verdeeld zijn . 

Test: gewogen gemiddelde voorspelfout = 0 

gem. waarde - 0 
Toetsingsgrootheid: z = -------

0' 

Verwerpen als: z > l,96 of(< -1,96) 
Berekenen voor: 

gem. waarde = -0,14841 

O' 
2 = 2,013213 

Conclusie: niet verwerpen 

In de box staan de gegevens die voor de test gebruikt zijn. Hieruit blijkt dat de waarde voor 
de gemiddelde voorspelfout gelijk aan O mag warden genomen. 

Als schatting voor de variantie van de voorspelfout voor de geplande vraag naar reparaties, 
wordt de geplande vraag vermenigvuldigd met de gewogen variantie uit de box. 

Bijlage 6.2.4 Sampleberekeningen 

Van de gemiddelden en varianties van de afzonderlijke doorlooptijden van de deeltrajecten, 
is slechts een gedeelte van de gegevens bekend. Daarom wordt de voorraadberekening niet 
met deze gegevens uitgevoerd. De Rdlt1otaal waar de berekeningen mee uitgevoerd zijn, is de 
totale reparatiedoorlooptijd die Voorraadplanning voor haar berekening gebruikt ( de zg. 
WOLT of WerkplaatsOmLoopTijd). Deze totale reparatiedoorlooptijd wordt in de 

berekeningen beschouwd als een benadering voor Rdltf uit bijlage 5.1. De WOLT is 
bepaald door bij de Rdltvendor uit de tabel van Bijlage 6.1.1 een aantal dagen bij te tellen voor 
transport, inpakken en goederenontvangst. De WOL T is weergegeven in tabel B6.2c. 

1n de kolom naast de WOL T staat de waarde die de veronderstelde lengte van de BR W 
aangeeft. Gem.13 en gem.52 zijn de waarden, waarmee de verwachte vraag naar reparaties 
bepaald is, door het gemiddelde van deze variabelen met 52 te vermenigvuldigen. De 
verwachte vraag staat in de kolom 'plan Repfr' . De RVC is de Variatie Coefficient voor de 
reparaties. 
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Tabel 6.2c: voorraadbepaling (BRW=l6 dagen) 
Partnr RV Vendor WOLT BRW Gem.13 Gem.52 RVC Plan Repfr VAR vraag VAR fout k2 

DP DP 

9062M51G07 5136101 15675 25 16 0.54 0.46 1.7 26 0.7025 1.2942 1.96 

9062M51G07 5136101 48554 23 16 0.54 0.46 1.7 26 0.4250 1.0066 1.96 

9137M92G38 5tmf101 15675 23 16 1.31 1.31 0.6 68.12 1.0296 2.6373 1.96 

9299M30G03 5311103 56991 24 16 3.15 2.54 3.6 147.94 38.0584 6.545818 1.96 

9212M86G13 5281102 29975 40 16 22.15 22.56 0.7 1162.46 4112.1959 154.3041 1.96 

9315M16G14 5325101 28204 22 16 9.15 8.35 0.8 455 45 15.0991 1.96 

9182M56G07 5137101 15675 16 16 1.62 1.19 0.7 73.06 0 0 1.96 

1292M64G02 5798101 65340 13 16 0.77 0.58 1.7 35.1 0 0 1.96 

K600P14 5186102 98351 31 16 16.85 17.79 1.1 900.64 1515.2172 74.7189 1.96 

9365M68G03 5799101 65340 13 16 0.62 0.79 2 36.66 0 0 1.96 

K081P27 5190102 98351 31 16 21 .46 22.5 0.8 1142.96 1774.728 94.8223 1.96 

Eerst wordt de weekvraag berekend als het gemiddelde van Gem.13 en Gem. 52. Ten tweede 
wordt de Dekkingsperiode (DP) bepaald (in weken). 

DP = WOLT- BRW 
week ? 

De verwachte vraag gedurende de Dekkingsperiode is DP week x verwachte weekvraag. 
Vervolgens kunnen de variantie en de variantie van de voorspelfout over de verwachte vraag 
gedurende DP bepaald worden: 

A2 
VARvraa<> = D X RVC 

" DP 

VARvraag = 2,0132 X DDP 

De verdeling van de som van de varianties wordt Normaal verdeeld verondersteld. De 
gewenste zekerheid van de buffer wordt verondersteld op 95%, waardoor voor de factor k2 de 
waarde 1,96 genomen wordt. De berekende voorraadhoogte is in de laatste kolom 
opgenomen. 

Om een vergelijking te trekken met hetgeen het planningssysteem op dit moment voor 
voorraadhoogten gebruikt, is de voorraadberekening uitgevoerd met een BRW=0 dagen. 
Hiermee wordt de oude situatie benaderd, waarbij wordt uitgegaan van het direkt leveren van 
het betreffende onderdeel uit voorraad. Voor BR W=0 dagen, is de berekende voorraadhoogte 
per reparatie weergegeven in tabel B6.2d. 
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3.41 

2.84 
5.06 

16.34 

204.66 

22.69 

0 

0 

115.26 

0 

131 .84 
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Tabel B6.2d: voorraadberekening zonder BRW. 
Partnr RV Vendor WOLT BRW Gem.13 Gem.52 RVC Plan VAR vraag VAR fout 

repfr DP DP 

9062M51G07 5136101 15675 25 0 0.54 0.46 1.7 26 5.4209 3.5950 

9062M51G07 5136101 48554 23 0 0.54 0.46 1.7 26 4.5882 3.3074 

9137M92G38 5tmf101 15675 23 0 1.31 1.31 0.6 68.12 11.1161 8.6654 

9299M30G03 5311103 56991 24 0 3.15 2.54 3.6 147.94 342.5259 19.6374 

9212M86G13 5281102 29975 40 0 22.15 22.56 0.7 1162.46 11422.766 257.1736 

9315M16G14 5325101 28204 22 0 9.15 8.35 0.8 455 605 55.3633 

9182M56G07 5137101 15675 16 0 1.62 1.19 0.7 73.06 7.2192 6.4652 

1292M64G02 5798101 65340 13 0 0.77 0.58 1.7 35.1 2.6714 2.5237 

K600P14 5186102 98351 31 0 16.85 17.79 1.1 900.64 6471 .6611 154.4192 

9365M68G03 5799101 65340 13 0 0.62 0.79 2 36.66 3.4284 2.6358 

K081P27 5190102 98351 31 0 21 .46 22.5 0.8 1142.96 7580.0605 195.9662 

Worden de berekende voorraden vergeleken met de voorraadhoogten die nu door het systeem 
geadviseerd warden, dan vallen ze veel hoger uit dan de door het gebruikte systeem bepaalde 
voorraadhoogte. Deze vergelijking is gemaakt in tabel B6.2e. 

Tabel B6.2e: vergelijking voorraadberekening met Compassvoorraad 
Partnr gepland aantal gepland aantal berekende voorraadadvies 

l■lRi. &S

2 11~~ijiii]iii1i1r1iiliiii~lii@. f~ijiiiiiij 
9137M92G38 80 13.02 7 

••• s299M30!$P~ •••• 
9212M86G13 
9315M16G14 
9182M56G07 

..• 12aiM$4GOl i 
K600P14 
9365M68G03 
K081P27 

900.64 
36.66 

1142.96 

510 
64 

44 
1348 

339.56 
77.86 
10.46 

236.24 
6.13 

270.17 

167 
46 
5 

104 
3 

136 

Bij deze berekening is te zien dat het Compass-systeem aanzienlijk lagere voorraadhoogten 
bepaalt. Dit verschil is niet te verklaren doordat Compass van een andere geplande vraag 
uitgaat. De grijs gemaakte partnummers mogen niet vergeleken warden. Compass doet de 
voorraadbepaling per partnummer, waardoor geen onderscheid gemaakt wordt per RV. Voor 
de grijs gemaakte partnummers bestaan nog meer reparaties, waardoor de vergelijking geen 
waarde heeft. In de volgende tabel worden zijn niet meer meegenomen. 

Tabel B6.2f: Vergelijkingen met Compass voorraadbepaling 
Partnr (k2) gepland gepland voorraad- Ber.1 Ber. 2 Ber. 3 

aantal aantal advies BRW=O 
gem.13 & Compass Compass BRW=O BRW=O k2 aagep. 
gem. 52 systeem systeem k2 aangep. geen fout 

9137M92G38 (1 .29) 68.12 80 7 13.02 10.03 8.59 
9212M86G13 (1 .29) 1162.46 1280 167 339.56 266.94 265.40 
9315M16G14 (1 .29) 455 510 46 77.86 60.59 59.18 
9182M56G07 (1.29) 73.06 64 5 10.46 7.97 6.672 
K600P14 (1 .29) 900.64 1071 104 236.24 181.54 180.31 
9365M68G03 (1 .29) 36.66 44 3 6.13 4.48 3.69 
K081P27 (1 .29) 1142.96 1348 136 270.17 210.91 209.47 
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hoogte 

1.96 7.67 

1.96 7.15 

1.96 13.02 

1.96 47.05 

1.96 339.56 

1.96 77.86 

1.96 10.46 

1.96 5.72 

1.96 236.24 

1.96 6.13 

1.96 270.17 

Ber. 4 
BRW=O 

k2 aagep. 
geen fout 
poisson 

6.97 
142.30 
34.25 
5.51 
87.98 
2.78 

110.04 
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Het verschil is gedeeltelijk te verklaren door de lagere zekerheid waarmee Compass de 
voorraadberekening uitvoert. Voor alle partnummers gebruikt zij een andere k-factor. De 
voorraadberekening is in tabel B6.2f uitgevoerd door de k-factor van Compass te gebruiken. 
Deze is achter de partnummers tussen haakjes weergegeven. 

Oak berekening 2, waarin de voorraadhoogte met aangepaste k-factor berekend vertoont een 
groat verschil met de voorraadberekening van Compass. Compass houdt geen rekening met 
een foutvoorspelling in de vraag, daarom wordt in de kolom van Ber. 3 de voorraad gegeven 
zonder rekening te houden met de variantie van de voorspelfout. Hier is te zien, dat bij een 
hoge voorraad deze variantie nauwelijks bepalend is voor de voorraadhoogte. 

Berekening 4 veronderstelt het vraagpatroon naar reparaties Poisson verdeeld. De variantie 
van de vraag wordt dan gelijk gesteld met de gemiddelde vraag over de DP en niet bepaald 
door rekening te houden met de Variatie Coefficient. Uit de tabel is te zien dat deze 
voorraadhoogte ongeveer overeenkomt met de voorraadhoogte uit Compass. Om hieruit 
echter gegronde conclusies te trekken is een gedegen voorraadanalyse nodig. Ten eerste naar 
de manier waarop de voorraden binnen Compass berekend werden en ten tweede naar de de 
varianties die zich in de vraag naar reparaties voordoen. In dit voorbeeld is naar beste eer en 
geweten een benadering gebruikt. 

Wat echter wel gezegd kan warden is dat de variantie van de vraag een grate invloed heeft op 
de hoogte van de voorraad. 
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