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Abstract 

ABSTRACT 

This report describes the study of lead times for repairable items in the maintenance organizati
on of the Royal Netherlands Navy. The quantity of certain repairables, distributed over the 
Navy, is not quantified or registered in any of the available informationsystems. 
A method is developed which makes it possible to determine the quantity of certain repairables, 
required to attain a certain servicelevel. 
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VOORWOORD 
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Het onderzoek heeft betrekking op de 'gesloten keten' van het Sewaco-materieel. Hierdoor 
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voor systeemonderzoek. 
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samenwerken in het laboratorium voor systeemonderzoek. 
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de belangstelling. Hun opmerkingen maakten mij meer bewust van de wijze waarop mijn 
onderzoek een bijdrage kon leveren aan het oplossen van problemen in de praktijk. 

Mijn afstudeerbegeleiders ir. J.Ph.C. Wubben en dr. ir. H.H. van Mal voor de waardevolle 
kritiek en aanwijzingen die ik gedurende het onderzoek heb gekregen. Met name de wijze 
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tot mijn weergave van de 'gesloten keten', het 'Pompmodel'. 

1k hoop dat het resultaat, dit rapport, daadwerkelijk een positieve bijdrage levert bij het 
implementeren van het nieuwe bevoorradingsbeleid voor het gebied Sewaco-bedrijf inclusief 
hetMLC. 

Den Helder, mei 1996 
S .J. Clausing 

11 



Summa 

SUMMARY 

This research was tasked by the project team Sewaco-establishment and the material manager 
of this company. The Sewaco-establishment is created by a merger between the Royal Naval 
Weapon Establishment and the Navy Electronical and Optical Establishment. The Sewaco
establishment will be responsible for supplying the ships and its own repair facilities. 

The research is oriented towards repairable items. The problem of a failed item is solved by a 
policy of repair by replacement Failed repairables are transported to a central depot and are 
kept in the 'not usable' stock. The customer, for example a ship, places an order for replace
ment at the central depot. The failed items are given in repair to the maintenance establishment, 
only if a repair signal has taken place. When an item has been repaired, it returns to the central 
depot and is kept in the 'usable' stock. The item is ready then to be given out to a ship or an 
other customer. The whole system can be characterized as a closed chain of circulating items. 

Members of the project team believe that there are long lead times in parts of the closed chain. 
This has resulted in the formulation of the following assignment, which contains three parts: 
- Investigate the movements of repairables in the closed chain and investigate the lead times 

in this chain. 
- Judge if it is posible to improve the efficiency and effectivenes of the present situation and 

give (where possible) recommendations for improvements. As a result of the recommendati
ons, more employees can not be added to the organization. 

- Indicate the influences of the recommendations on the investments of the repairables in the 
closed chain. 

The 'closed chain model' is the base for the description of the present situation. This model 
contains several states and transitions. Six subjects are discussed for every transition. These 
subjects are : - who initiates a transition; -which procedures are in place; - what is the required 
information; -which informationsystems are used; - where does the information or repairable 
go to? 

Four routes can be distinguished between the moment of arival of a defect repairable at the 
central depot and the moment of receiving the repairable in the 'usable'stock. These routes are: 
- receiving defect repairables at the central depot [51] 
- departure of a defect repairable from the central depot [15] 
- repair at the maintenance establishment (workorderpreparation and repair) [ 122] 
- receiving repaired items back at the central depot [13] 
The mean lead times (the lead times between the brackets above are given in days) are long. A 
file of 2500 different repairables has been consulted to quantify the lead times. The listing 
refers to the years '93, '94 and '95. 

Problems of a general nature, which have been noticed during the research, are qualitymanage
ment, informationsystems and the method of controlling the maintenance activities. 
Until now a repairable from the 'unusable' stock is transported to a maintenance establishment, 
only if a repair signal has taken place. A repair signal appears when the repair level of the 
'usable' stock has been reached. A new (improved) situation is achieved, when the defect 
repairable is immediately added to the row of workorders of the maintenance establishment . 

Ill 



Summa 

The 'unusable' stock acts in the new situation as a buffer, which means that the repairables in 
the stock are waiting until the maintenance establishment is ready to repair the item. It is to be 
expected that as a result of this change, the 'usable' stock will grow. This can result in an higher 
service level. 
An adaption to an existing simulation model subscribes to this expectation. 

It is not possible to use the 'unusable' stock as a buffer in the present situation. The stock 
contains also items which cannot be repaired together with items which need to be repaired. 
First the 'unusable' stock has to be screened of these kind of items. A set up for a cause of 
action to screen the stock is described. 

The quantity of certain repairables, distributed over the Navy is not quantified or registered in 
any of the available informationsystems. It is possible that the quantity of a particular repairable 
is too high due to a particular buying policy over the years. 

An additional model (Pump-model) has been developed. The Sewaco-establishment is in this 
model compared to a pump. This pump pumps defect repairables with a low value to a repai
red item with a higher value ( via the addition of a repair value). This model is the point of 
departure of a methode which determines the number of items in the 'closed chain', that has to 
be sufficient to obtain a certain service level. 

The Pump-model is translated to a simulationmodel. This simulation model determines (for a 
certain service level) the required number of items. The demand for the repairable and the lead 
times in the chain are the most important input variables. The demand is generated by the 
failures of a repairable, so that the demand depends on the failure rate of a repairable. 

To test the simulation model, six different repairables were used. A conclusion of the results of 
the simulation is that there are in four of the six cases too many items in the 'closed chain' . The 
present lead times have been used in this simulation. 

The simulation model is user-unfriendly. A user-friendly environment has to be created for this 
model, before the model can be used in practise. 
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Samenvattin 

SAMENVATTING 

Dit af studeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van de projectgroep Sewaco-bedrijf en het 
nieuwe hoofd materiaalregeling van dit bedrijf. Het Sewaco-bedrijf ontstaat uit een fusie tussen 
de Bewapeningswerkplaatsen der Marine (BW) en het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf 
te Den Helder (MEOBH). De projectgroep moet deze fusie voorbereiden. Het Sewaco-bedrijf 
wordt verantwoordelijk voor het onderhoud aan Sensor- Wapen- en Commandosystemen in 
gebruik bij de Koninklijke marine. Bovendien wordt het bedrijf verantwoordelijk voor de 
materiaalvoorziening van de gebruikers en het eigen bedrijf. 

Het onderzoek richt zich op het hoger onderhoud. Hierbij wordt het defecte gebruiksartikel in 
een centraal magazijn opgeslagen en ontvangt de klant, bijvoorbeeld een schip, een werkend 
gebruiksartikel uit het magazijn. Het gebruiksartikel wordt vervolgens door het magazijn 
aangeboden aan het onderhoudsbedrijf. Nadat het onderhoudsbedrijf het artikel heeft gerepa
reerd gaat het artikel terug naar het magazijn. Het artikel kan weer worden uitgegeven aan een 
aanvrager. Het geheel is te beschouwen als een gesloten keten waarbinnen de repairables 
worden verplaatst. 

Binnen de projectgroep Sewaco-bedrijf bestaat het vermoeden, dat de doorlooptijden in delen 
van de keten van de goederenstroom lang zijn. Dit is de aanleiding geweest voor de volgende 
opdrachtformulering, die is opgebouwd uit drie opdrachten: 
- Onderzoek de verplaatsingen van de goederen in de gesloten keten van het Sewaco-mate

rieel en de bijbehorende (adrninistratieve) doorlooptijden. 
- Beoordeel of de efficiency en effectiviteit in de huidige situatie te verbeteren is en geef 

concrete aanbevelingen voor verbeteringen. De aanbevelingen mogen niet resulteren in een 
uitbreiding van de geprojecteerde mankracht. 

- Geef aan wat de invloed van de aanbevelingen is op de investeringskosten van de initiele 
voorraad aan repairables. 

Nadat een theoretisch kader is geschetst waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden 
wordt ingegaan op de huidige situatie binnen de onderhoudsorganisatie van de KM. Het 
'Cirkelmodel goederenstroom Sewaco-materieel' vormt hierbij het uitgangspunt. In dit model 
zijn in een cirkelvorm de verschillende toestanden (waarin repairables zich kunnen bevinden) en 
de overgangen (om van de ene naar de andere toestand te komen), weergegeven. Door het 
model aan de hand van een aantal factoren uit te werken, ontstaat inzicht in de processen die 
de repairables doorlopen. De bekeken factoren zijn: wie initieert een overgang; welke procedu
res worden uitgevoerd; wat is de benodigde informatie; wat is het gebruikte informatiesysteem; 
hoe lang duurt een overgang; naar wie gaat de repairable of de informatie. 

Tussen het moment van aankomst van een defecte repairable aan de wal en het moment dat de 
gerepareerde repairable wordt opgenomen in de voorraad zijn de doorlooptijden op vier 
trajecten gemeten. Deze trajecten zijn : 
- het innemen van defecte repairables door het moedermagazijn (MLC) [51] 
- het uitgeven van defecte repairables aan een onderhoudsbedrijf [15] 
- het onderhoudstraject, bestaande uit werkvoorbereiding en reparatie [ 122] 
- het innemen van gerepareerde repairables door het MLC [ 13] 
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De gemiddelde doorlooptijden ( gem. over de jaren '93 - '95) zijn lang. Ze staan achter de 
trajecten tussen vierkante haken vermeld [kalenderdagen]. De doorlooptijden zijn gebaseerd op 
een bestand van ongeveer 2500 verschillende repairables. 

Enkele algemene problemen die zijn opgevallen tijdens het in kaart brengen van de goederen
stroom hebben betrekking op kwaliteitsmanagement, de informatiesystemen en de wijze van 
aansturing van het onderhoud. De huidige aansturing vindt plaats op basis van een herstelsigna
lering die ontstaat als het herstelniveau wordt geraakt. Het herstelniveau is een bepaalde 
(berekende) voorraadhoogte van artikelen die gereed zijn voor uitgifte (GVU-voorraad). In de 
nieuwe situatie wordt een defect artikel direct aan het onderhoudsbedrijf aangeboden. Dit 
betekent dat een defect artikel direct in de wachtrij van werkorders voor het onderhoudsbedrijf 
komt te staan. Daardoor krijgt de voorraad aan defecte repairables (NGVU-voorraad) een 
bufferfunctie in plaats van een voorraadfunctie. Hierdoor zullen naar verwachting meer artike
len in de status 'gereed voor uitgifte' (GVU) komen, hetgeen een positieve invloed heeft op de 
servicegraad. Met een aanpassing in een bestaand simulatiemodel wordt bovenstaande ver
wachting kracht bijgezet. 

De NGVU-voorraad kan de bufferfunctie in de huidige situatie niet vervullen, omdat deze 
voorraad vervuild is met artikelen die niet meer hersteld hoeven of kunnen worden. Een opzet 
voor een stappenplan om deze voorraad te schonen wordt beschreven. 

In de huidige situatie wordt het aantal artikelen dat van een bepaald repairable in omloop is, 
niet geregistreerd. Bovendien wordt geen richtwaarde gehanteerd voor de grote van dit aantal. 
Hierdoor is het mogelijk dat artikelen worden aangekocht, terwijl dat niet noodzakelijk is. 

Uitgaande van de aansturing waarin de NGVU-voorraad de bufferfunctie vervult en uitgaande 
van het bestaande 'cirkelmodel', is een nieuw model (het 'Pompmodel') ontworpen. In dit model 
wordt het Sewaco-bedrijf vergeleken met een pomp die repairables met een lage waarde voor 
de KM oppompt tot repairables met een hogere waarde. Het pompmodel vormt de basis voor 
een methode om het aantal benodigde artikelen, dat in omloop moet zijn om een zekere 
servicegraad te behalen, te bepalen. 

Het pompmodel is vertaald in een simulatiemodel. Met dit simulatiemodel is het mogelijk om 
langs iteratieve weg het benodigde aantal repairables 'in omloop' te bepalen. Hierbij wordt 
uitgegaan van bepaalde doorlooptijden en van een bepaalde vraag naar het artikel. Deze vraag 
is afhankelijk van de storingskarakteristieken van de repairable. 

Het simulatiemodel is met zes geselecteerde repairables getest. Vier van deze zes repairables 
bleken (bij de gebruikte doorlooptijden) een te groot aantal artikelen in omloop te hebben. 
Het simulatiemodel is bruikbaar in de praktijk indien er om het huidige model een gebruiks
vriendelijke schil wordt geprograrnmeerd. 
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lnleidin 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de plaats van het afstudeeronderzoek binnen de gehele organisatie 
aangegeven. In paragraaf 1.1 wordt de organisatie van de Koninklijke marine in het kort 
besproken, waarna in paragraaf 1.3 de plaats van het onderzoek binnen de organisatie van het 
SEW ACO-bedrijf wordt beschreven. 

1.2 De Koninklijke marine 

De minister van defensie heeft het gezag over vier krijgsmachtonderdelen. Naast de Koninklij
ke marine (KM) zijn dat de Koninklijke landmacht, Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke 
marechaussee. 
De Koninklijke marine heeft als opdracht "het leveren van gevechtskracht ter zee" . De Bevel
hebber Der Zeestrijdkrachten (BDZ) staat aan het hoofd van deze organisatie. De BDZ is 
belast met het bevel over de operationele eenheden en de ondersteunende stafafdelingen. 
Onder de BDZ staan de Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) en twee regiona
le bevelhebbers. De regionale bevelhebbers zijn, de Commandant Zeemacht Nederland 
(CZMNED) en de Commandant Zeemacht Caribisch Gebied (CZMCarib). Het organisatie 
schema is weergegeven in bijlage 1. 
De stafafdeling materieel wordt geleid door de Directeur Materieel van de Koninklijke marine 
(DMKM). De DMKM is onder andere verantwoordelijk voor het instandhouden van het 
materieel. Met instandhouding wordt bedoeld onderhouden, bevoorraden en beheren van het 
materieel dusdanig dat de materiele gereedheid wordt gewaarborgd. Om dit te kunnen bereiken 
heeft DMKM de beschikking over diverse marinebedrijven, zoals de Rijkswerf, de Bewape
ningswerkplaatsen etc. Voor vliegtuigmaterieel is de onderhoudsorganisatie ondergebracht op 
de marinevliegkampen 'Valkenburg' en 'de Kooy'. Het organisatieschema van DMKM is 
weergegeven in bijlage 2. 

1.3 Sewaco-bedrijf 

De projectgroep SEW ACO-bedrijf bereidt in opdracht van DMKM een fusie voor van de 
Bewapeningswerkplaatsen der marine (BW) en het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te 
den Helder (MEOBH). SEWACO is de afkorting voor Sensor-, Wapen-, en Commando 
systemen. Aan boord van schepen zijn dit zeer geavanceerde en sterk gei'ntegreerde systemen. 
Het onderhoud van deze systemen zal in de toekomst voomamelijk door een bedrijf, het 
SEW ACO-bedrijf uitgevoerd gaan worden. Naast het feitelijk onderhoud behoort ook de 
aansturing van de bevoorrading van het SEW ACO-materieel onder de verantwoording van het 
SEW ACO- bedrijf. 
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De BW (ca. 850 werknemers) houdt wapensystemen, installaties, hoge druk materieel, 
reddings- en overlevingsmiddelen en munitie in stand. Het MEOBH (ca. 300 werknemers) 
houdt zich bezig met het onderhouden van elektronische componenten. Hierbij valt te denken 
aan sensor-communicatie-, navigatie-, informatieverwerkende-, informatiepresentatie- en 
misleidingssystemen en installaties. MEOBH wordt hierbij ondersteund door MEOB Oegst
geest. Het organisatieschema van het Sewaco-bedrijf is weergegeven in bijlage 3. 
In het kader van de Herstructurering Bevoorrading KM wordt het Sewaco-bedrijf integraal 
verantwoordelijk voor de aansturing van het uit te voeren hoger onderhoud (A TH en herstel
orders) aan de defecte (NGVU) Sewaco-goederen door het eigen bedrijf, door andere marine
bedrijven of door derden. Dit betekent dat het Sewaco-bedrijf tevens verantwoordelijk wordt 
voor de resultaten van processen die zich afspelen binnen de gesloten keten van het Sewaco
materieel maar plaatsvinden bij andere organisaties dan het Sewaco-bedrijf. 
Dit afstudeeronderzoek richt zich op de doorlooptijden van het Sewaco-materieel voor de 
verschillende processen die plaatsvinden bij het aansturen en uitvoeren van hoger onderhoud. 
De term hoger onderhoud wordt in prargraaf 3.3.1 besproken. 
In dit rapport wordt zowel over het onderhoudsbedrijf als over de onderhoudsorganisatie 
gesproken. Met het onderhoudsbedrijf wordt het Sewacobedrijf bedoeld. Onder de onder
houdsorganisatie wordt verstaan het geheel van organisaties dat direct betrokken is bij de 
goederenstroom van repairables, uitgezonderd de operationele eenheden (o.a. de schepen). 

1.4 Het Materieel-logistiek centrum "Het Arsenaal" (MLC). 

Het MLC is een opslag en distributiecentrum, gelegen op het Nieuwe Haventerrein in den 
Helder en heeft een beschikbare oppervlakte van 48.000 vierkante meter, waarvan 36.000 
vierkante meter binnen opslag. Het MLC heeft als primaire taken : 
- het efficient beheren, zowel administratief als feitelijk van de opgeslagen goederen. 
- het verrichten van die administratieve handelingen welke leiden tot tijdige (her)bevoorrading 

e.g. afgifte van magazijngoederen. 

N aast de processen die samenhangen met de opslag en distributie taken, vindt er nog een ander 
proces plaats binnen het MLC en wel binnen de verpakkings en preserveringsafdeling 'PRES-
P AK'. Deze afdeling beschikt over professionele preserveringstechnieken, die de kans op 
beschadiging of corrosie tijdens vervoer en opslag verkleinen. Zeker indien men te maken heeft 
met een groot aantal slowmovers, zoals bij de KM het geval is, is het van belang dat artikelen 
goed beschermd worden opgeslagen. 

Voor aanvang van de gehele herstructureringsoperatie bestond het personeelsbestand van het 
MLC uit 228 burgers en tijdelijk 11 militaire medewerkers. Na de herstructurering moet de 
personeelssterkte naar 161,5 banen zijn teruggebracht. Op dit moment werken er ongeveer 185 
personen. 
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Probleemstelling, opdrachtfomzulering en plan van aanpak 

HOOFDSTUK2 PROBLEEEMSTELLING, OPDRACHTFORMULE
RING EN PLAN VAN AANPAK 

2.1 Aanleiding tot afstudeeronderzoek 

De projectgroep SEW ACO bereidt in opdracht van DMKM de fusie voor tussen de BW en het 
MEOBH. De DMKM heeft naar aanleiding van het project "Herstructurering Bevoorrading 
KM (HBKM)" besloten dat het Sewaco-bedrijf integraal verantwoordelijk zal zijn voor de 
herbevoorrading van het aan haar toegewezen Sewaco-materieel. 
De afzonderlijke marinebedrijven waarlangs het Sewaco-materieel passeert werken thans 
onafhankelijk van elkaar. Dit is een van de redenen waarom het project HBKM in het leven is 
geroepen. De bevindingen van de projectgroep HBKM waren tijdens dit onderzoek nog niet 
(volledig) ge"implementeerd. 
Uit gesprekken met diverse managers van de verschillende bedrijven is gebleken dat de greep 
op de totale goederenstroom ontbreekt. Deze goederenstroom moet echter eerst inzichtelijk 
gemaakt worden voordat deze beheerst kan worden. Het inzichtelijk maken van deze goede
renstroom vormt de eerste stap van het onderzoek. Kerklaan en De Wit hebben in hun afstu
deerrapport [ 12] met behulp van het cirkel-model van het Sewaco-materieel een eerste aanzet 
hiertoe gegeven . 
Op grond van lage servicegraden en tekorten aan reservematerieel bestaat binnen de project
groep SEW ACO het vermoeden, dat de doorlooptijden in delen van de keten van de goederen
stroom van het Sewaco-materieel te lang zijn om flexibel en snel op de klanteneisen te kunnen 
reageren. Tevens geeft Lammers [ 13 ] in haar afstudeerverslag aan dat nader onderzoek naar 
de omvang van de invloed van lange administratieve doorlooptijden op de kosten van de 
bevoorrading van het onderhoudsproces is aan te bevelen. Raaymakers [ 20 ] geeft in haar 
afstudeerverslag onder andere de aanbeveling tot verkorten van de doorlooptijd van het 
reparatieproces, waardoor een kleinere initiele voorraad nodig is . 
Het aangeven van plaatsen waar te lange doorlooptijden heersen en hoe deze kunnen worden 
verkort is de tweede stap binnen dit onderzoek. Tevens wordt gekeken wat de invloeden van 
deze doorlooptijdverkorting kunnen zijn op de investeringskosten. 

2.2 Probleemstelling 

Aan de hand van het bovenstaande kan de volgende probleemstelling worden geformuleerd: 

Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moet eerst warden vastgesteld welke route het 
Sewaco-materieel in de huidige situatie aflegt en hoe de goederenstroom nu wordt aan
gestuurd. 
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'Pompmodel' voor het Sewaco-materiee/ in de 'gesloten onderhoudsketen' 

2.3 Opdrachtformulering 

De bovenstaande probleemstelling vormde de aanleiding tot de formulering van de volgende 
drie opdrachten: 

2.4 Afbakening onderzoek 

- Dit onderzoek richt zich op de goederen die het zogenaamde hoger onderhoud ondergaan. 
Hierbij wordt het defecte gebruiksartikel in een centraal magazijn opgeslagen en ontvangt 
de klant, bijvoorbeeld een schip, een werkend gebruiksartikel uit het magazijn. Het defecte 
gebruiksartikel wordt vervolgens door het magazijn aangeboden aan een marine onder
houdsbedrijf door middel van een herstelorder. 

- Alleen gegevens van die repairables die opgeslagen (behoren te) liggen in het MLC, zijn 
gebruikt voor dit onderzoek. Het ETMAG is buiten beschouwing gelaten. 

- Alleen die repairables die door het SEW ACO- bedrijf worden aangestuurd en ook door het 
SEW ACO-bedrijf zelf worden gerepareerd (N en Z artikelen), zijn hier onderzocht. 

2.5 Onderzoeksopzet 

1. De huidige situatie moet gedetailleerd maar bovenal overzichtelijk in kaart gebracht wor
den. Hierin moet zowel worden aangegeven welke personen of instanties een rol spelen als 
de criteria op basis waarvan deze personen handelen. 

2. Vervolgens moet de mate van vertraging in de goederenbeweging die het gevolg is van 
stagnaties in de administratieve procedures worden onderzocht. 

3. Tracht de minimaal benodigde (administratieve) doorlooptijd vast te stellen voor de ver
schillende delen van de keten om te komen tot een minimale ketendoorlooptijd. 

4. De huidige situatie zal beoordeeld moeten worden om te komen tot aanbevelingen voor 
nieuwe administratieve procedures of eventueel voor de informatievoorziening. 

5. Aan de hand van deze beoordeling wordt een nieuwe situatie ontworpen. Voor deze nieuwe 
situatie moet duidelijk zijn welke gegevens vastgelegd moeten worden. 

6. De voordelen van deze situatie ten opzichte van de oude moeten worden weergegeven. 
7. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan om van de huidige situatie tot gewenste situatie te 

komen. 
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Theoretische achtergrond 

HOOFDSTUK 3 THEORETISCHE ACHTERGROND 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond voor het gebied waarin het onderzoek zich 
afspeelt weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt aangegeven wat onder de integrale ketenbenade
ring wordt verstaan, waarbij in de subparagraaf 3.2.1 wordt aangegeven hoe de KM op deze 
ontwikkeling is ingegaan. In paragraaf 3.3 komt de onderhoudsbeheersing aan de orde, waarbij 
eveneens een blik wordt geworpen op het onderhoud bij de KM. 

3.2 Integrale ketenbenadering 

Een produkt doorloopt tijdens haar levensduur een aantal fasen. Deze levenscyclusfasen zijn 
weergegeven in bijlage 4. Vanaf het moment van de behoeftebepaling tot en met de afvoerfase 
bevindt het produkt zich (afhankelijk van het soort produkt) bij heel wat bedrijven, distribu
teurs en gebruikers etc. Tai van factoren uit verschillende vakgebieden hebben invloed op de 
diverse fasen van de levenscyclus. Door integraal de totale keten te benaderen en op basis 
hiervan theorieen en methoden van verschillende vakgebieden aan te passen, kan dikwijls beter 
op de eisen van de eindgebruiker worden ingegaan en kunnen de kosten worden verlaagd. 
Hieronder volgen twee voorbeelden uit vakgebieden waarbinnen integrale ontwikkelingen 
gaande zijn. 

Aan de ontwikkelingen binnen de (intemationale) distributielogistiek is deze integrale benade
ring terug te zien. Door een toenemende intemationale concurrentie worden distributienetwer
ken en -kanalen steeds doelmatiger ingericht. Dit brengt een verlaging van de transport- en 
pijplijnvoorraadkosten met zich mee. Door 'global' te distribueren, zijn schaalvoordelen te 
behalen [ 6 ] . 

Op het gebied van de kwaliteitszorg zijn nog steeds ontwikkelingen aan de gang om de kwali
teit te verbeteren door integraal naar de gehele keten te kijken. Uitgangspunten hierbij zijn de 
klanteneisen (marketing aspect). Vanaf het moment dat de idee voor het maken van een 
produkt ontstaat, moeten marketing mensen, produkt- en procesontwerpers samenwerken [2]. 
De afvoerfase waarin het produkt wordt gerecycled of af gestort, krijgt door de opkomst van 
social-marketing steeds meer aandacht. Hierin worden naast de eisen van de individuele klant 
ook de welvaart en het welzijn van de samenleving voor langere terrnijn benadrukt. 

Voordat de beslissing tot aanschaf van een bepaald object wordt genomen, moet eerst een 
aantal altematieven van dit object met het object worden vergeleken. Hierbij wordt een afwe
ging gemaakt in hoeverre het object tegemoet komt in de bevrediging van een bepaalde be
hoefte, welke wordt omschreven in de eisen waaraan het object moet voldoen en de omvang 
van de te brengen offers, die onder andere tot uiting komen in de totale kosten. Het gaat hier 
duidelijk niet om de aanschaffingskosten (investering) maar om de levensduurkosten. Het 
vaststellen in welke mate een object (een technisch systeem) aan de gestelde eisen voldoet, is 
vaak al een lastige opgave. Het bepalen van de levensduurkosten is wellicht nog een groter 
probleem. 
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Onder levensduurkosten wordt verstaan [ 22] : de som van de investering en contant gemaak
te geschatte (onderhouds) exploitatiekosten (inclusief kosten met betrekking tot de afvoerfa
se). De onderhoudsbehoefte van een object wordt voor een groot deel bepaald in de ontwerp
fase. Hoe meer aandacht besteed wordt aan dit aspect, des te lager zullen de (onderhouds) 
exploitatiekosten in de gebruiksfase zijn. De aanschaffingsprijs zal daardoor echter toenemen. 
In figuur 3.1 is dit keuzevraagstuk in beeld gebracht. 

In de praktijk wordt het criterium le
vensduurkosten niet altijd gehanteerd, 
doordat bijvoorbeeld het ontwerp niet 
bei'nvloed kan worden of doordat er 
geen uitspraak gedaan kan worden over 
de toekomstige exploitatiekosten of 
doordat de financiele situatie eist om 
het altematief met de laagste aanschaf
fingsprijs te kiezen. 

, __ 
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Figuur 3.1. Levenscyclusgedachte: investering vs exploitatie. 

Het bovenstaande geeft aan dat het onderhoud in een breed perspectief moet worden geplaatst 
en wel in het perspectief van de gehele levenscyclus van het object en tegen de achtergrond van 
een economisch criterium, waarvan de exploitatiekosten een onderdeel vormen [ 3 ]. 
Onderhoud vindt plaats in de gebruiksfase. Ervaringen die hier worden opgedaan zijn van 
belang voor verbeteringen en eventuele kostenbesparingen over de gehele levenscyclus. 

Voor herstelbare items (repairables) is het zeer interessant om te weten wat de storingskarakte
ristieken van een bepaald onderdeel van een technisch systeem zijn, omdat hieruit mede kan 
worden bepaald hoeveel reservedelen benodigd zijn om een bepaalde beschikbaarheid voor het 
gehele systeem te realiseren. Immers op het moment dat een object wordt verwijderd om 
gerepareerd te worden, dienen reservedelen en materialen beschikbaar te zijn om het object te 
vervangen. De relatie tussen de beschikbaarheid van reservedelen en materialen, het machine
rendement en de efficiency van de personele onderhoudscapaciteit wordt gekwantificeerd door 
de servicegraad van het magazijn. Onder de servicegraad wordt hier verstaan: het percentage 
van het totaal aantal aanvragen voor onderhoudsartikelen dat gehonoreerd wordt [ 23 ]. De 
kosten van het op voorraad houden van voldoende repairables moeten worden af gewogen 
tegen de kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig beschikbaar zijn van onderhoudsartikelen. 
Deze laatste kostengroep is voor de KM niet goed te bepalen. Een eventuele richtlijn voor 
deze kostengroep zou kunnen zijn, dat de kosten van uitbesteding voor bepaalde categorieen 
van artikelen als referentiewaarde voor deze kostenpost gebruikt worden. 
Met name bij kostbare repairables is het vanuit financieel oogpunt van groot belang om een 
optimaal aantal aan te schaffen. Onder optimaal wordt hier verstaan het minimale aantal, 
waarbij nog steeds aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
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3.2.1 Interpretatie integrale ketenbenadering door de Koninklijke marine. 

De wijze waarop de Koninklijke marine de integrale ketenbenadering voor haar bedrijf heeft 
gei'nterpreteerd staat beschreven in de instandhoudingsfilosofie van de KM [ 10 ]. Het uit
gangspunt hierin is de operationele gereedheid van een schip, die bepaald wordt door de 
personele gereedheid en materiele gereedheid. Zie bijlage 5. De gewenste materiele gereedheid 
dient uiteraard tegen rninimale kosten bereikt te worden. 
De instandhoudingsfilosofie voor het materieel der Koninklijke marine stamt uit maart 1991 . 
Tot deze datum heeft de marine deze filosofie niet systematisch gevolgd. De huidige hoeveel
heid repairables is daarvan het resultaat. Op dit moment is de KM bezig de instandhoudingsfi
losofie in te voeren. Dit is echter een zeer langdurig proces. 

De situatie zoals die tot 1995 bestond waarin het MLC, de Bewapeningswerkplaatsen , het 
MEOBH en het MEOBO vrij zelfstandig en enigszins onafhankelijk opereerden gaf veel 
aanleiding tot suboptimalisatie. Suboptimalisatie kan tot gevolg hebben, dat een verlaging van 
uitgaven in een bepaald deel van de keten een grotere verhoging van uitgaven verderop in de 
keten oplevert. Met de fusie van de BW met MEOBH en het hebben van de verantwoordelijk
heid voor de aansturing van de bevoorrading van door het Sewaco-bedrijf aangestuurde 
artikelen, wordt getracht suboptimalisatie te voorkomen. 

3.3 Onderhoudsbeheersing 

In de literatuur wordt de volgende definitie van onderhoud gegeven [ 5 ]: 

"Onderhoud is het geheel van activiteiten dat ten doe/ heeft om een technisch systeem in de 
technische staat te houden of terug te brengen die nodig wordt geacht voor de door het 
systeem te vervullen functie." 

In deze definitie staat 'terugbrengen' voor 
correctief onderhoud en 'houden in' voor 
preventief onderhoud. Met correctief on
derhoud wordt bedoeld: onderhoud, na
dat een storing is geconstateerd, met als 
doel de storing op te heffen. Preventief 
onderhoud is onderhoud, voordat een 
storing is opgetreden, met als doel de 
kans op het optreden van een storing in 
de periode na dit onderhoud te verklei
nen. Onderhoudsbeheersing omvat alle 
beslissingen die betrekking hebben op het 
in de tijd afstemrnen van de vraag naar 

Vraag 

Te onderhouden 
systemen 

onderhoud, op de onderhoudscapaciteit Figuur 3.2 
(zie figuur 3.2 [ 5 ]). 
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De doelstelling van onderhoudsbeheersing is tweeledig: 
- minimale totale onderhoudskosten; 
- voldoen aan de voorwaarden door de gebruiker (produktie) gesteld, <lat wil zeggen <lat het 

onderhoud op het juiste tijdstip en binnen een bepaalde tijd wordt uitgevoerd (tijdigheid) en 
wel dusdanig <lat het systeem weer in de juiste staat wordt teruggebracht (kwaliteitsaspect). 

Onderhoudsbeheersing dient gebaseerd te worden op een voorspelling van de vraag naar 
onderhoud. De vraag naar onderhoud is afkomstig uit de technische systemen die in gebruik 
zijn binnen de organisatie. Deze vraag is het resultaat van de gebruiksintensiteit en de onder
houdsbehoefte van de technische systemen. Deze onderhoudsbehoefte wordt mede bepaald 
door de vereiste beschikbaarheid van het technische systeem. Het voorspellen van de vraag 
naar onderhoud is noodzakelijk voor het vaststellen van normen, die het onderhoudsniveau en 
de onderhoudstijdstippen van toekomstige produktieplannen (bijvoorbeeld vaarschema's) 
weergeven. Deze normen komen voort uit het onderhoudsconcept en het produktieplan, 
waarvoor het bedrijf heeft gekozen. Het onderhoudsconcept is de verzameling van re gels die 
voorschrijft welke onderhoudsoperaties aan het produktiemiddel moeten worden uitgevoerd en 
de wijze waarop deze uitvoering van operaties wordt geactiveerd. Het aanbod van onderhoud 
bestaat uit het beschikbaar zijn van materieel, onderhoudspersoneel en machinecapaciteit. 

Vanwege het feit <lat de vraag zo'n belangrijke rol speelt in de onderhoudsbeheersing is het van 
belang hiervoor een zo juist mogelijke voorspelling te doen. Terugkoppeling van de werkelijke 
vraag kan hierbij helpen. De vraag naar onderhoud wordt veroorzaakt door het optreden en 
voorkomen van storingen. Het registreren van storingen is essentieel voor verbetering van de 
vraagvoorspelling. In bijlage 7 wordt weergegeven, dater sprake is van een storing op het 
moment dat het systeem in niet-bedrijfsgerede toestand geraakt. In bijlage 6 is de causale 
( oorzaak-gevolg)keten op gen omen om een juist beeld te kri jgen van de samenhang tussen de 
diverse termen die met storingen te maken hebben. 

3.3.1 Onderhoud bij de Koninklijke marine. 

Zoals vermeld is, staat de basis voor het onderhoud beschreven in de instandhoudingsfilosofie 
KM [ 10 ]. Hierin heeft onderhoud tot doel: "het op efficiente wijze beschikbaar stellen en 
beschikbaar houden van de deelsystemen van de operationele eenheden teneinde de operatione
le gebruiker in staat te stellen hiermee zijn taak op doeltreffende wijze uit te voeren en de 
vereiste mate van gevechtskracht te realiseren". 

Binnen de KM zijn drie niveaus van onderhoud te onderscheiden, namelijk: 

- Organiek onderhoud. 
Routinematig onderhoud dat in beginsel wordt uitgevoerd op en aan het operationele 
platform en zijn installaties, door de bemanning van het platform. Dit betreft zowel preven
tief als correctief onderhoud. 

-Middelbaar onderhoud 
Onderhoud dat in opdracht van de operationele gebruiker wordt uitgevoerd door of met 
assistentie van een ondersteunende eenheid. Dit betreft zowel correctief als preventief 
onderhoud. 
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-Hoger onderboud 
Onderboud aan repairables (wisseldelen), die door een marine-, defensie,- of burgerbedrijf 
wordt uitgevoerd. Hiertoe is bet bedrijf toegerust met onder andere uitgebreide meet- en 
testaparatuur. 

Voor scbepen wordt bij middelbaar onderboud onderscbeid gemaakt tussen meerjarig en 
incidenteel onderboud. 

Meerjarig onderboud beeft betrekking op preventief onderboud, zowel aan scbeepsinstallaties 
aan boord als aan delen die van een schip worden verwijderd om in de werkplaats te worden 
bebandeld. Hierbij worden ook reparaties uitgevoerd en wijzigingen in de uitrusting van bet 
schip aangebracbt. Dit is correctief onderboud indien bet niveau van functievervulling van een 
systeem of onderdeel beneden de normwaarde is gekomen. Bij de uitvoering van meerjarig 
onderboud wordt de bemanning van bet schip voor een deel van bet onderboud aan bet scbip, 
ingescbakeld. 

Incidenteel onderboud beeft betrekking op correctief onderboud, dat wil zeggen bet direct 
kunnen leveren van assistentie aan boord van scbepen bij reparatie, testen, diagnostiek, etc. en 
bet verlenen van assistentie bij organiek onderboud, wanneer aan boord specifieke meetappara
tuur of kennis niet aanwezig is. Hierbij is van belang dat een schip op korte termijn baar 
operationele verplicbtingen moet kunnen nakomen. 

In paragraaf 3.3 is al aangegeven dat bet registreren van storingen van belang is voor onder
boudsbebeersing. Binnen de KM wordt, voor Sewaco-installaties, gewerkt met een 
storingsregistratie- en analysesysteem, PRA WDA 1• 

3.4 Total Quality Management (TQM) 

In paragraaf 3.2 is de kwaliteitszorg a1 genoemd. Total Quality Management is een bedrijfsfilo
sofie die in Japan is ontstaan en wereldwijd is overgenomen door vele multinationals. 

Het uitgangspunt van deze filosofie is "de klant". Omdat in veel grote organisaties 95% van bet 
personeel geen recbtstreeks contact beeft met de klant, is bet een noodzaak om de wensen van 
de klant en de wijze waarop de klant naar de organisatie kijkt (bet image), zo zicbtbaar moge
lijk te maken voor de bele organisatie en dat als criterium te nemen. Voorbeelden_ van criteria 
zijn service, leveringsbetrouwbaarbeid, kwaliteit van bet produkt en toegankelijkheid tot de 
organisatie. 

Een tweede kenmerk van de TQM-organisatie beeft te maken met bet feit dat verlies in alle 
onderdelen van bet produktieproces (zowel in materiaal, arbeidstijd en tussenvoorraden) 
kostenverbogend werken. Noodzaak numrner twee is bet continu reduceren van verlies in alle 
bedri j f sprocessen. 

1Project Automatisering Wapentechnische Dienst Administratie . 
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Inzicht in wat er gebeurt en fouten niet voor een tweede keer maken, zijn belangrijke onder
delen van de organisatiekwaliteit. Een organisatie moet hier echter wel stimulerend aan wer
ken. Indien veranderingen optreden in de omgeving of als op korte en langere tennijn doelstel
lingen niet worden gehaald, is het noodzakelijk dat een herbezinning plaats vindt op het gebied 
van informatie en procesanalyse. Daamaast zullen eventueel nieuwe performance indicatoren 
moeten worden gevormd. Dit geheel vormt de derde noodzaak voor een TQM-organisatie. 

In (bureaucratische) organisaties, die niet op deze wijze werken, doorbreken bovengenoemde 
drie noodzaken alle geschreven en ongeschreven regels, procedures en wetten. Om problemen 
echt boven tafel te krijgen is een directe betrokkenheid van het topmanagement en gidsend 
leiderschap een vereiste [ 26 ]. Bovendien is het noodzakelijk gebleken de medewerkers veel 
meer in staat te stellen zelf veranderingen in hun werk aan te brengen, het zogenaamde "empo
werment van werknemers". 

De onderhoudsorganisatie van de Koninklijke marine heeft een monopolie positie voor wat 
betreft het uitvoeren van onderhoud aan de 'operationele' eenheden. Met 'operationele' eenhe
den worden die eenheden bedoeld die daadwerkelijk gevechtskracht kunnen leveren. 
Concurrentie is voor dit bedrijf een vreemd begrip. Doordat de concurrentie ontbreekt is de 
marine nooit genoodzaakt geweest om de onderhoudsorganisatie zeer kritisch te bekijken. De 
bovengenoemde ontwikkelingen die in het bedrijfsleven wel hebben plaatsgevonden zijn binnen 
de marine nauwelijks doorgedrongen, laat staan uitgevoerd. Bij een organisatie die zijn compe
tatieve kracht verliest doen zich dezelfde verschijnselen voor als bij een atleet die uit training 
gaat [ 26 ]: 
1. luiheid 
2. binnenvetten 
3. verlies van coordinatie 
4. verlies van spierkracht 
5. verlies van doelgerichtheid. 

In het geval van de KM zou men bij luiheid (1) kunnen denken aan het niet continu (willen) 
verbeteren van de primaire bedrijfsprocessen door zowel top- en rniddenmanagement als 
personeel op de werkvloer. Het binnenvetten (2) komt tot uiting in het kapitaalbeslag van de 
vele (tussen-) voorraden. Verlies van coordinatie (3) is te bespeuren binnen de gehele keten 
van de onderhoudsorganisatie, die wellicht haar oorzaak vindt in de diversiteit aan 
(sub )organisaties. Het verlies in spierkracht ( 4) blijkt uit de lage servicegraad van de onder
houdsorganisatie naar de schepen. Zie hiervoor hoofdstuk 5. De volgende vraag die gesteld 
kan worden is, hoe doelgericht (5) de onderhoudsorganisatie werkt. Zijn de doelstellingen per 
afdeling een afgeleide van de hoofddoelstelling van de gehele organisatie? Kennen de werkne
mers deze doelstellingen en streven zij ernaar deze te halen? Het beantwoorden van deze twee 
vragen valt buiten het terrein van <lit afstudeeronderzoek, maar uit de diverse interviews blijken 
de doelstellingen niet op alle niveaus in de organisatie bekend te zijn. De vergelijking van de 
atleet met de KM mag weliswaar niet geheel opgaan maar er bestaan wel enige overeenkom
sten. 

Pas toen de politiek forse bezuinigingsplannen presenteerde, zijn acties op gang gekomen. 
In paragraaf 5.2 komt een aantal problemen aan de orde die samenhangen met het kwaliteits
management van de onderhoudsorganisatie. 
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HOOFDSTUK 4 ANALYSE HUIDIGE SITU A TIE GOEDERENSTROOM SEWACO
MATERIEEL. 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie nader bekeken. In paragraaf 4.2 wordt de huidige 
goederenstroom weergegeven. Deze vormt een gesloten keten met lokaties waar de goederen 
zich kunnen bevinden. De goederen worden van de ene fase naar de andere verplaatst. In 
paragraaf 4.3 wordt per overgang van fase naar fase een aantal factoren belicht. Dit zal gebeu
ren aan de hand van het cirkel-model met betrekking tot de goederenstroom, zie figuur 4.2. 
Uiteindelijk zal een duidelijk beeld moeten ontstaan van de doorlooptijdverdeling over de 
diverse trajecten. Inzicht in de doorlooptijd is onder andere benodigd om de vraag die in 
hoofdstuk 6 aan de orde komt te beantwoorden. In paragraaf 4.4 wordt de wijze waarop de 
doorlooptijd gemeten is, nader toegelicht. 

4.2 De goederenstroom van repairable items 

Onder een repairable item wordt verstaan [ 7 ] : " a subassembly, technically and economically 
repairable, that can fulfil its function in all production equipment of a specific kind." 
In figuur 4.1 zijn de belangrijkste stromen en verblijfplaatsen van de goederen weergegeven . 

Leveranciers 
Opslag - en 
distributiecentrum Eenheden 

___ --- ' ------ (MLC) ----- - --- - --- - ·-

y ~ ' 

SEWAr-l C_O _____ \ ~ ~ -------~ -- y 

I Reparatie '\ Toepassing~ 

A .....,._____~ ~?~ ~ v Keuring . -◄,_____...,\<::.:---=-----::__-_~) ·0 ~ 

V◄-

______ __.,\ ,_.~ I' Afvoeren 
~ y 

Figuur 4.1: Goederenstroom repairables (SEW ACO). [ 18 ] 
Legenda: - Items gereed voor uitgifte (GVU) = stippellijn 

- Items niet gereed voor uitgifte (NGVU) = doorgetrokken pijl 

Zoals in hoof dstuk 3 al is aangegeven is de doelstelling van onderhoudsbeheersing tweeledig, 
namelijk voldoen aan de eisen van de gebruiker bij minimale kosten. De ideale situatie om de 
kosten te minimaliseren zou ontstaan wanneer bekend zou zijn hoe vaak artikelen defect gaan 
en als bekend zou zijn hoe lang het exact duurt voordat een artikel weer gereed voor uitgifte is. 
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In dat geval is de hoogte van de initiele voorraad vrij eenvoudig te bepalen. Onder initiele 
voorraad wordt verstaan [ 7 ] : De som van alle wisseldelen - defect, in reparatie of gerepareerd 
- in een Repairable Item System (RIS). Hier wordt onder een RIS verstaan, het geheel van 
voorraad en reparatiecapaciteit waardoor een aantal wisseldelen stroomt. Het SEW ACO
bedrijf (met het MLC als voorraad capaciteit) is deel van zo'n RIS. 

Door de onzekerheden in het storingsproces en in het reparatieproces is de initiele voorraad 
niet zo eenvoudig te bepalen. Het is van belang een richtlijn te hebben voor de hoogte van deze 
voorraad, zodat op basis hiervan bepaald kan warden of er voor een bepaald artikel een te 
groot aantal in omloop is. In dat geval heeft er in het verleden een onnodige investering 
plaatsgevonden. Deze investeringen kunnen nodig zijn geweest, omdat elders in de keten 
wellicht overbodige voorraden aanwezig waren. 

Het is daarom interessant om de functie van de NGVU-voorraad bij het opslag en distributie 
centrum (MLC) nader te bekijken. Hiervoor moet eerst het onderscheid gemaakt worden 
tussen een voorraad en een buffer. 
Een voorraad is een hoeveelheid goederen die wacht op een beslissing die nog genomen moet 
worden. 
Een buffer is een hoeveelheid goederen die ontstaat als gevolg van een tijdelijk tekort aan 
capaciteit verderop in de keten. 

In de huidige situatie wachten de artikelen in de NGVU-voorraad op de beslissing of ze 
hersteld zullen gaan worden. Deze beslissing wordt, onafhankelijk van het feit of er wel of geen 
capaciteit beschikbaar is genomen. Zelfs in het geval dat het onderhoudsbedrijf capaciteit zou 
hebben om een artikel te repareren wordt het artikel niet gerepareerd. Pas op het moment dat 
er een herstelorder is aangemaakt wordt het artikel aangeboden aan het onderhoudsbedrijf. Een 
herstelorder wordt aangemaakt op het moment dat er een herstelsignalering heeft plaatsgevon
den. De herstelsignalering ontstaat doordat de GVU-voorraad het herstelniveau heeft bereikt. 
De NGVU-voorraad vervult op dit moment een voorraadfunctie. 

De NGVU-voorraad bij het MLC moet in feite een buffer zijn en geen voorraad. Immers 
artikelen die niet gereed voor uitgifte zijn hebben voor de KM geen waarde. De artikelen die 
bier liggen mogen er alleen liggen omdat er tijdelijk geen capaciteit beschikbaar is bij bet 
onderhoudsbedrijf. 

Het verschil tussen een voorraad en een buffer Iijkt nihil, maar is essentieel. Bij gelijk blijvend 
aantal artikelen zou, in het geval dat de NGVU-voorraad een buffer zou zijn, de servicegraad 
hoger zijn dan in de huidige situatie, omdat er meer artikelen gereed voor uitgifte zijn. 
Bovendien kan de onderhoudscapaciteit beter benut worden doordat de gehele werklast 
zichtbaar is voor het onderhoudsbedrijf. 

Strikt genomen zouden defecte artikelen direct naar het onderhoudsbedrijf moeten worden 
vervoerd en daar worden opgeslagen, in afwachting van reparatie. Omdat het Sewaco-bedrijf 
echter niet de benodigde opslagcapaciteit heeft, blijven de artikelen in het MLC. 

In de nieuwe situatie waarin de bufferfunctie wordt vervuld is het van belang dat de initiele 
voorraad een reeel aantal is. Met reeel wordt bedoeld, voldoende om uitgaande van een 
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bepaald storingsproces en bepaalde doorlooptijden een voldoende servicegraad te kunnen 
realiseren. Voor een goed inzicht in de doorlooptijden is het van belang om de achterliggende 
processen te doorzien. In paragraaf 4.3 en bijlage 9 worden de processen en overgangen 
beschreven. 

Als de situatie ontstaat waarbij de initiele voorraad te groot is, dan wordt er onnodig beslag 
gelegd op capaciteit. Bovendien is er dan ge:investeerd in een te groot aantal artikelen. Om 
deze redenen is het interessant om een methode te vinden waarmee, gegeven de omstandighe
den, de initiele voorraad bepaald kan worden. In hoofdstuk 6 wordt een model weergegeven 
op basis waarvan een berekeningsmethode en een simulatiemodel zijn ontwikkeld. Beide zijn 
bedoeld om het minimale aantal benodigde artikelen te bepalen. De resultaten van deze simula
tie worden in hoof dstuk 7 besproken. 

4.2.1 De bufferfunctie binnen een bestaand simulatiemodel. 

Om aan te tonen dat de NGVU-voorraad een bufferfunctie moet vervullen, is gebruik gemaakt 
van het simulatiemodel van Raaymakers [16]. In dit model wordt een defect artikel aangebo
den aan het onderhoudsbedrijf, nadat er een herstelsignalering heeft plaatsgevonden. Een 
herstelsignalering vindt plaats als de GVU-voorraad het herstelniveau raakt. 

Door de aansturing in het oorspronkelijke model te wijzigen, krijgt de 'NGVU-voorraad' zijn 
bufferfunctie. In het gewijzigde model wachten defecte artikelen niet op een herstelsignalering 
maar worden direct aangeboden aan het onderhoudsbedrijf. Dit resulteert in een lagere leve
ringstijdoverschrijding, een lager aantal artikelen 'niet in installatie' en een lagere gemiddelde 
hersteltijd, terwijl de servicegraad is toegenomen met 3,7 % (gemiddeld over de verschillend in 
te stellen servicegraden). Het aantal artikelen per herstelorder is wel kleiner geworden. 
De resultaten en de berekening van de toename in servicegraad zijn te zien in bijlage 8. Voor 
de gedetailleerde modelbeschrijving wordt verwezen naar Raaymakers [ 20 ] en de bijbehoren
de listing van haar simulatiemodel. 

Binnen het aangepaste model kan de herstelsignalering nog wel gebruikt worden als criterium 
voor een prioriteitsregel. Hierbij geldt dat een order waarvoor een herstelsignalering heeft 
plaatsgevonden een hogere prioriteit krijgt dan een order waarbij dit nog niet is gebeurd. 
Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een verdere verbetering van de resultaten, omdat die 
artikelen waarvan de GVU-vooraad laag is, eerder hersteld zullen worden waardoor de kans 
op 'buiten voorraad raken' voor deze artikelen wordt verkleind. Deze aanpassing is niet uitge
voerd in de simulatie. 
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4.3 Uiteenzetting per overgang. 

Als uitgangspunt voor de analyse van de huidige situatie is gekozen voor het 
"Goederenstroom-model SEWACO-materieel" , zie figuur 4.2. In dit model is te zien hoe het 
materiaal circuleert over de diverse locaties. 

2 

Figuur 4.2 Cirkelmodel goederenstroom Sewaco-materieel. [ Calbo, P.R.] 

Circuleren betekent dat diverse trajecten meerdere keren worden doorlopen, waardoor het een 
gesloten keten lijkt. Geheel gesloten is deze keten natuurlijk niet doordat er ook nieuwe 
artikelen worden aangekocht en worden af gestoten. Het model beschrijft de goederenstroom 
en niet de informatiestroom! De informatiestroom loopt gedeeltelijk in tegengestelde richting 
ten opzichte van de goederenstroom. Binnen deze informatiestroom moet onderscheid gemaakt 
worden tussen het aanvraagcircuit en het retourencircuit (stortingen). 

Als een repairable defect raakt ontstaat er een behoefte om dit artikel hetzij direct te repareren, 
hetzij te vervangen. lndien vervanging plaats vindt is het deze behoefte die de gehele keten 
aanstuurt. De behoefte wordt omgezet in een aanvraag. Allereerst wordt de boordvoorraad 
aangesproken, vervolgens werkt deze vraag door in de rest van de keten. 
Voor alle repairables geldt (indien afkomstig van operationele eenheden) een inleveringsplicht, 
wat inhoudt dat het defecte artikel geretoumeerd moet worden. Het artikel wordt door het 
MLC ingenomen, wordt hier gekeurd en ligt vervolgens te wachten op een eventuele reparatie. 
W anneer deze reparatie plaats zal vinden is onder andere afhankelijk van de vraag en voorraad
hoogten (zie paragraaf 4.2). 

Van een herstelorder is sprake wanneer een repairable voor hers telling wordt aangeboden aan 
een onderhoudsbedrijf binnen de KM. Van een aanvraag tot herstel (ATH) is sprake wanneer 
het artikel buiten de KM (extern) hersteld zal worden [ 17 ]. Deze twee termen worden in het 
dagelijks taalgebruik met elkaar verward. 
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Om een eenduidig beeld te krijgen van de goederenstroom is per overgang een bepaald aantal 
factoren bekeken, die van invloed zijn op de voortgang van de goederenstroom. De factoren 
worden hieronder besproken. Daarna volgt voor overgang drie een uitwerking van deze 
factoren . Overgang drie beschrijft het proces inname van NGVU-artikelen binnen het MLC. 
Alle overgangen zijn conform de nummering uit figuur 4.2 in bijlage 9 uitgewerkt. 

A) Initiatie 
De persoon die, of het systeem, dat de actie tot overgang initieert. 

B) Procedure 
Welke procedure wordt gevolgd om de overgang te bewerkstelligen. Deze procedure kan in 
diverse vormen tot uiting komen. Vaak moeten standaard bonnen ingevuld worden of moet het 
een en ander gemuteerd worden in een geautomatiseerd systeem. 

C) Benodigde informatie 
De informatie die in eerste instantie nodig is om de procedure uit te kunnen voeren. 

D) Informatiesystemen 
Welke (geautomatiseerde) informatiesystemen kunnen of moeten geraadpleegd worden om de 
benodigde informatie te verkrijgen. Tevens worden de systemen genoemd die gebruikt worden 
om de procedure uit te voeren. 

E) Tijd 
Hierbij gaat het zowel om de tijd die verstrijkt tijdens een overgang als de tijd tussen twee 
opeenvolgende overgangen. Om achter deze tijden te komen is een beroep gedaan op de 
geregistreerde data in de diverse geautomatiseerde systemen. Speciale aandacht is gevestigd op 
wat er daadwerkelijk met de goederen tijdens deze perioden gebeurt en wat er aan administra
tieve handelingen plaatsvindt. 

F) Naarwie? 
Via welke personen komt het artikel in een volgende fase (fysiek) en naar wie gaat de informa
tie op basis waarvan de volgende overgang gei'nitieerd wordt? 

Defect aan wal, aankomst MLC -----> Wacht op onderhoud, binnen MLC in stelling. 

A) Initiatie 
Deze overgang wordt gei'nitieerd door de aankomst van een palletbak (met bijbehorende 
stortingsbonnen), waarin de geretoumeerde onderdelen zich bevinden. 

B) Procedure 
De stortingsbonnen gaan naar de "videokamer" waar ze geregistreerd worden in het VAS
LOGDOC. Als dit gebeurd is gaat de bon terug naar de palletbak. 
De diverse artikelen in de palletbak liggen te wachten op keuring. Opvallend hierbij is dat 
artikelen die in kleine hoeveelheden (maximaal drie stuks) worden aangeboden vrijwel direct 
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behandeld worden, terwijl een palletbak waarin zich meerdere artikelen bevinden in een aparte 
stelling komt te staan. De pallet wacht hier tot het moment dat de keuringscapaciteit het 
toelaat om hieraan te beginnen. 

Tijdens deze keuring worden aantallen, numrners (NSN's) en bonnen gecontroleerd. Boven
dien wordt de toestand van bet artikel bekeken, maar er vindt geen uitgebreide test plaats. De 
keuring wordt uitgevoerd door de desbetreffende ARTMAN of door een controleur van het 
MLC. De ARTMAN stelt vast of een controleur een bepaald artikel mag keuren. De ART
MAN krijgt geen bericht dater onderdelen van zijn artikelpakket liggen op het MLC maar hij 
gaat om de zoveel dagen kijken of er bonnen liggen. Bovendien wordt tijdens de keuringsfase 
de status GVU / NGVU vastgesteld, voor zover dit moglijk is zonder testapparatuur. 
Een klein aantal artikelen gaat voordat ze in het betreffende magazijn geplaatst worden, naar 
de verpakkings- en preserveringsaf de ling PRESP AK. lndien bet een duidelijk geval betreft dat 
niet te herstellen is, wordt het artikel apart gehouden om het vervolgens in een later stadium af 
te voeren. 
Vervolgens vervoert iemand de pallet naar het desbetreffende magazijn, zoals kleingoed, 
bout/ijzer, licbte kavel, zware kavel en bet palletmagazijn. Hier wordt bet artikel opnieuw in 
bet VASLOGDOC geregistreerd, waarbij de status (GVU/ NGVU) en locatie wordt aangege
ven. Het artikel wordt in een Stelling gelegd bij dezelfde soort artikelen. 

C) Benodigde informatie 
Om bovenstaande procedure te laten verlopen is de volgende informatie benodigd: 
- een volledig en juist ingevulde STOBO 
- een volledig en juist ingevuld defectlabel 
- ervaring van een ARTMAN/ controleur voor een juiste eerste beoordeling van de status. 

D) Infonnatiesystemen 
-VASLOGDOC 

E) Tijd 
Gemiddeld beslaat dit traject 51 kalenderdagen. Dit gemiddelde is gebaseerd op 3 jaar,met 
betrekking tot ongeveer 2500 verschillende repairables. Voor spreiding in de doorlooptijd zie 
histogram in bijlage JO. Op basis van de proces beschrijving en interviews is een schatting 
gemaakt van de minimale benodigde procestijd waarbij de wachtrijen zijn weggelaten. De 
schatting van deze procestijd is 32 minuten. Voordelen die te behalen zijn door batchvorming 
binnen dit proces zijn hierin niet in meegenomen. 

F) Naar wie? 
Informatie wordt verwerkt in bet V ASLOGDOC. Dit systeem genereert op basis van bet wel 
of niet raken van bet vastgestelde berstelniveau (of bestelniveau), de aanzet tot volgende fase. 

Op het moment dat de artikelen in een stelling binnen het MLC worden geplaatst, liggen de 
artikelen te wachten op reparatie. Hoe lang zij hier liggen is afhankelijk van de vraag naar het 
artikel (dus van de storingskarakteristieken), de hoogte van het herstelniveau, de hoogte van 
de hersteltoetsingsvoorraad en van de doorlooptijden van de administratieve- en reparatiepro
cessen. 
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De inname van retouren bij het MLC is in figuur 4.3 als voorbeeld schematisch weergeven. De 
andere trajecten zijn in bijlagelO te zien. 

~.ift~-Mtffi°~1J 
Y Ontvangstnr.+ _. Videokamer 

1

,------,_l __ __c►..._ STOBO - RE- G- IS_TRE_ RE_ N_ 
Ontvanglokaal ... -c.-- --------- in VASLOGDOC 

' 

In stelling betreffende 
ma azi"n 

Inmelding in het 
------ VAS (locatie) 

Figuur 4.3: Traject 'Inname NGVU' (lnname retouren, MLC) 
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4.4 Opmerkingen bij de doorlooptijden 

Onder de doorlooptijd van een order wordt verstaan: de werkelijke tijdsduur die verloopt 
tussen het starten van de (werk)order in de (produktie)afdeling en het afleveren van deze order 
door de afdeling [ 1 ]. 
Om de doorlooptijd op de diverse trajecten te bepalen, is gebruik gemaakt van bestanden uit 
het VASLOGDOC en voor het reparatietraject van bestanden uit het BBS. De verschillende 
overgangen uit de vorige paragraaf geven al aan, op welke trajecten de doorlooptijden uit de 
informatiesystemen zijn te bepalen. 

V anaf het moment dat een artikel bij het MLC aankomt tot het moment dat het artikel gereed 
voor uitgifte 'op de plank' ligt, zijn er vier hoofdtrajecten te onderscheiden. Een hoofdtraject 
bestaat uit een of meerdere overgangen. In tabel 4.1 zijn de vier trajecten, de meetpunten en 
de betreffende overgangen weergegeven: 

Hoof dtraject Meetpunten Overgang: 

1. Inname NGVU (MLC) Starttijdstip: registratiedatum in videokamer 3 
Eindtijdstip: invoeren in het systeem door be-
treffende magazijn beheerder. 

2. Uitgifte NGVU (MLC) Starttijdstip: aanmaakdatum ophaalslip 4 
Eindtijdstip: verzendingsdatum 

3. Reparatietraject (OHD) Starttijdstip: verzendingsdatum MLC 4-7 
Eindtijdstip: registratie in videokamer MLC 

3a. Werkvoorbereiding Starttijdstip: opdracht ontvangstdatum ( ood) 4-5 
Eindtijdstip: werkelijke startdatum (wsd) 

3b. Reparatie Starttijdstip: werkelijke startdatum (wsd) 5-6 
Eindtijdstip: technischegereedheidsdatum (tgd) 

4. Inname GVU (MLC) zie 1. Inname NGVU 8 
Tabel 4.1 lndeling hoofdtrajecten van de onderhoudsorganisatie. 

De gemeten doorlooptijden staan in tabel 4.2 , bijbehorende histogrammen in bijlage 10. 
Het is opvallend dat de twee informatiesystemen ( BBS en V ASLOGDOC) over eenzelfde 
periode niet tot hetzelfde resultaat komen voor wat betreft de gerniddelde doorlooptijd over 
het reparatietraject. Dit heeft een aantal oorzaken. 

Ten eerste werkt het BBS met projecten en niet met NSN's. Een project kan op meerdere 
NSN's betrekking hebben, zodat een scheef beeld kan ontstaan. Ten tweede is het gerniddelde 
per onderhoudsbedrijf bepaald, omdat de artikelen bier zowel fysiek als adrninistratief worden 
gescheiden. Door de tijden per bedrijf te meten ontstaat een gedetailleerder beeld van de twee 
afzonderlijke trajecten en de bijbehorende doorlooptijden. Ten derde verschilt het aantal 
projecten per onderhoudsbedrijf waardoor het ene gerniddelde zwaarder weegt dan het andere. 
Ten vierde is te zien dat 'overgang zes' wel wordt meegenomen in de verblijftijd die volgt uit 
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het reparatietraject maar niet in de werkvoorbereidingstijd en de reparatietijd. Het tijdsverschil 
dat hierdoor ontstaat is gelijk aan de tijd die benodigd is voor overgang zes (zie bijlage 9 ). 
Ten slotte bevat het bestand dat afkomstig is uit het BBS tevens artikelen die aangeboden zijn 
door het ETMAG. Deze artikelen komen niet voor in het bestand uit het V ASLOGDOC en 
vallen buiten het kader van dit onderzoek. 

Doordat de bestanden alleen tijdstippen registreren waartussen zowel een proces als een 
wachtrij zit, geven de gemeten tijden de gerniddelde verblijftijd binnen een bepaald traject 
weer, inclusief wachtrij. Het feit dat de werkelijke procestijd niet uit deze resultaten valt op te 
maken, maakt de informatie niet minder bruikbaar voor het probleem om het aantal repairables 
te bepalen. Met name in de adrninistratieve trajecten waar geen verschil wordt gemaakt tussen 
soorten repairables, kan de gevonden doorlooptijdverdeling voor een bepaald proces het 
uitgangspunt voor alle repairables vormen. Voor het uitvoeren van de reparatie zal de artikel
specifieke doorlooptijd het uitgangspunt moeten zijn. 

De gerniddelde doorlooptijden ( en de standaard deviatie) op de verschillende trajecten staan in 
tabel 4.2 . De getallen voor het MEOBH en de BW zijn afkomstig van het BBS, de anderen 
zijn op basis van gegevens uit het V ASLOGDOC bepaald. 

TRAJECT GEM. DOORLOOPTIJD Standaard deviatie 
(kalenderdagen) (kalenderdagen) 

Inname NGVU (MLC) 51 42 

NGVU- STATUS n.v.t. (wachten op Herstel Signa-
lering) 

Uitgifte NGVU (MLC) 15 17 

OHD(VAS), M~Qbb BW QlID M~Qbb BW 
Reparatie traject OHD: 122 227 151 113 
waarvan 
W erkvoorbereiding *: 139 78 173 107 
Reparatie* : 88 73 167 122 

InnameGVU (MLC) 13 14 

GVU-STATUS n.v.t. 
.. 

Tabel 4.2 Waargenomen doorloopt1Jden binnen de onderhoudsorganisatie. 

Door doorlooptijden te verkorten is een kleiner aantal artikelen in de pijplijn nodig. Dit effect 
wordt versterkt indien de variaties in de doorlooptijden eveneens afnemen. Daarnaast wordt de 
werklast bij lagere pijplijnvoorraden duidelijker zichtbaar en beter beheersbaar. 
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Het verkorten van doorlooptijden kan onder andere bereikt worden door het verbeteren van de 
processen, veranderen van de prioriteitsregels of strengere eisen stellen aan de leveringsbe
trouwbaarheid van leveranciers. Dit wil zeggen dat het niet een noodzaak is om voor het 
verkorten van doorlooptijden extra arbeidskrachten in te zetten. 

Als de resultaten van tabel 4.2 in ogenschouw worden genomen valt op dat in de gehele 
onderhoudsorganisatie lange doorlooptijden gerealiseerd worden. Een verkorting van de 
doorlooptijd op het ene traject heeft evenveel invloed op een eventuele verbetering van de 
servicegraad als een verkorting op een ander traject. Hierbij wordt aangenomen dat er geen 
neven effecten optreden, zodat bijvoorbeeld een verkorting op het ene traject een vertraging 
veroorzaakt op een ander traject. 
Daamaast blijkt dat de marginale winst op de verbetering van een lage servicegraad door 
doorlooptijdverkorting groter is dan wanneer de servicegraad al hoog is. Zie ter illustratie 
figuur 7.1. 

Met bovengenoemde redenatie in het achterhoofd ligt het voor de hand om de doorlooptijd in 
eerste instantie te verkorten op die trajecten waar dat de rninste inspanning kost. Hierbij wordt 
gedacht aan trajecten waar betrekkelijk eenvoudige processen plaatsvinden, zoals de trajecten 
'uitgifte NGVU' en 'innarne GVU'. De processen staan weergegeven in bijlage JO. 
De doorlooptijd op het traject 'inname NGVU' moet zeker verkort worden maar dit mag niet 
ten koste gaan van de kwaliteit van de keuring van retour-artikelen die tijdens dit traject 
plaatsvindt. 

De processen die binnen het reparatietraject plaatsvinden zijn complexer dan de processen 
binnen de andere drie trajecten. Dit komt ten eerste door de aard van de reparatiewerkzaamhe
den maar ook door de afhankelijkheid van leveranciers die onderdelen moeten leveren die 
nodig zijn voor de reparatie. Hierdoor is te verwachten dat het verkorten van de doorlooptijd 
een grotere inspanning vergt dan op de andere trajecten en dat de resultaten minder snel 
zichtbaar zullen zijn. Beide verwachtingen zijn geen reden om de uitdaging "het verkorten van 
de doorlooptijd gedurende het reparatietraject" uit de weg te gaan. 

De getallen uit tabel 4.3 lijken erop te wijzen dat de onderhoudsorganisatie de juiste weg is 
ingeslagen. 

ITRAJECT I 1993 I 1994 I 1995 

1. Innarne NGVU (MLC) 52 67 34 

2. Uitgifte NGVU (MLC) 16 15 14 

3. Reparatietraject (OHD) 164 111 75 

4. Inname GVU <MLC) 14 14 12 

Tabel 4.3 Doorlooptijden op de verschillende trajecten per jaar in dagen. 

Uit tabel 4.3 blijkt dat de doorlooptijden in 1995 op alle trajecten kleiner zijn, dan in de twee 
voorgaande jaren. Binnen de bestanden, afkomstig uit het V ASLOGDOC, zijn geen maanden 
te onderscheiden, zodat geen inzicht verkregen kan worden in het verloop van de doorlooptij-

I 
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den binnen een jaar. Hierdoor is het niet mogelijk om te spreken over een eventuele trend. Op 
het reparatietraject zijn wel twee achtereenvolgende forse reducties waar te nemen. Tevens is 
een forse afname van de doorlooptijd in 1995 voor het inname NGVU traject waar te nemen. 
Het geheel kan duiden op een structurele verkorting van de doorlooptijd. In de simulatie die in 
hoofdstuk 6 en 7 wordt besproken is uitgegaan van de gerniddelde doorlooptijden, gebaseerd 
op de getoonde drie jaren. Deze gerniddelden liggen hoger dan de doorlooptijden in 1995, 
waardoor met een slechter scenario is gerekend dan in 1995 het geval was. 
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HOOFDSTUK5 ALGEMENEPROBLEMEN 

5.1 Inleiding 

Tijdens bet in kaart brengen van de processen, is een aantal problemen naar voren gekomen. In 
paragraaf 5.2 worden aan de hand van de theorie van TQM, die in paragraaf 3.4 beknopt is 
weergegeven, enige problemen bekeken. In paragraaf 5.3 krijgen de informatiesystemen en de 
daarmee samenhangende problemen extra aandacht. 

5.2 K waliteitsmanagement 

De onderhoudsorganisatie van de Koninklijke marine heeft als belangrijkste klant de operatio
nele eenheden van deze marine. Deze klant moet bet uitgangspunt vormen voor de gehele 
onderhoudsorganisatie. Met onderhoudsorganisatie wordt bier bedoeld, elk onderdeel van de 
KM dat een bijdrage levert aan het onderhoud van de 'operationele' eenheden. Op dit moment 
wordt er te veel naar bet eigen "bedrijfje" gekeken. Elke (sub)organisatie die zich daarbuiten 
bevindt en waaraan een dienst verleend of produkt geleverd moet worden, wordt in de huidige 
situatie gezien als klant. Deze zienswijze moet worden uitgebannen. Met de nieuwe materiaal
regeling voor bet Sewaco-bedrijf is een eerste stap in deze richting gezet. Echter de zienswijze 
dat de vloot de klant is, is nog geen gemeen gedachtegoed van alle werknemers. 

De prestatie van de onderhoudsorganisatie in 1995 uitgedrukt in de servicegraad was 
52.9%.Voor de Sewaco-artikelen (N en Z artikelen) was de servicegraad slechts 47%. 
Bij deze getallen moet wel een kanttekening worden geplaatst. De vloot kan direct in contact 
treden met bet onderhoudsbedrijf om een repairable binnen een bepaalde tijd te laten herstellen. 
Deze sluiproute beet incidenteel onderhoud, de order wordt een aanvraag tot werkorder 
(A TW) genoemd. Deze orders hebben binnen bet onderhoudsbedrijf een hogere prioriteit dan 
een normale herstelorder. De klant wordt op deze manier wel geholpen, dit komt echter niet 
tot uitdrukking in de genoemde servicegraad. Indien de servicegraad kan worden verhoogd, is 
te verwachten dat bet gebruik van de sluiproute (A TW) zal afnemen, irnrners er wordt een 
aantrekkelijker altematief aangeboden. 
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In figuur 5.1 is weergegeven van welke 'servicegraden' de bovengenoemde servicegraad 
afuankelijk is: 

Leveranciers I 

ONDERHOUDSORGANISA TIE 
sg 

w 
' ---------------?g 

. MLC ----~5-eg.,►~ I Sewaco ----~5-eg>-1►~ MLC 
( onderdelen benodigd 

bij reparatie) · sg;;;:;; 67.5% 
y 

/g;;;:;;52.9% 

VLOOT 

sg;;;:;;servicegraad 

Figuur 5.1 Keten van 'servicegraden' voor hoger onderhoud. 

In figuur 5.1 is tevens de servicegraad van het MLC naar de vloot weergegeven. Onder deze 
servicegraad wordt verstaan het percentage van het totaal aantal aanvragen dat binnen de 
gevraagde leveringstermijn gehonoreerd wordt, waarbij alleen naar die artikelen gekeken wordt 
waarbij op het moment van aanvraag voorraad aanwezig is. Deze servicegraad bedraagt 
67.5%. 
Uit de twee bovengenoemde servicegraden kan worden geconcludeerd dat de processen binnen 
de onderhoudsorganisatie als geheel (zowel binnen het MLC, als het Sewaco-bedrijf) verbeterd 
zullen moeten worden om het uiteindelijke resultaat (servicegraad naar de vloot) te verbeteren. 

Zien werknemers het resultaat van hun inspanningen? In het Sewaco-bedrijf heeft ongeveer 
36% van het totaal aantal werknemers regelmatig contact met de klant. Binnen het MLC is dit 
ongeveer 17%. Aangezien slechts een beperkt aantal werknemers uit de onderhoudsorganisatie 
contact heeft met de klant is het van belang, dat zij allemaal zien wat voor invloed hun werk 
heeft op het bevredigen van de wensen van de klant. 
Door juiste indicatoren periodiek weer te geven in grafieken en figuren en deze op de werk
plekken op te hangen, kunnen werknemers zien wat hun inspanningen over een bepaalde 
periode hebben opgeleverd. Werknemers kunnen zo zien of bepaalde doelstellingen gehaald 
zijn. Op deze wijze worden werknemers geprikkeld om na te denken over de gang van zaken 
(processen) en over hoe ze die zouden kunnen verbeteren. Deze verbeteringen moeten leiden 
tot het reduceren van verlies in alle bedrijfsprocessen. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties die werknemers wel zijn opgevallen maar, 
waarmee (vaak) niets is gedaan. De voorbeelden hebben betrekking op het voortraject (over
gang 1 en 2), het innametraject en het reparatietraject en hebben te maken met het reduceren 
van arbeidstijd, materiaalgebruik en tussenvoorraden binnen de gehele onderhoudsorganisatie. 

24 



Algemene problemen 

A. Overgangen 1 en 2 

1. Bij het defect raken van een artikel aan boord van een schip moet de begeleidende bon zo 
zorgvuldig en compleet mogelijk worden ingevuld. Op deze wijze kunnen inspanningen en 
tijd bespaard worden binnen de daaropvolgende trajecten van de onderhoudsorganisatie. 
Het is wellicht noodzakelijk om de bemanning aan boord van de schepen te overtuigen van 
het feit dat de schepen zelf hierbij uiteindelijk gebaat kunnen zijn. Dit is namelijk het geval 
indien de verandering in hun gedrag tot uiting komt in een verbetering van de servicegraad 
van de onderhoudsorganisatie. 

2. De wijze waarop artikelen in palletbakken van de schepen naar het MLC worden vervoerd 
is niet zelden schrikbarend. Zware artikelen liggen bovenop kwetsbare. Elektronische 
apparatuur wordt soms zonder enige bescherming vervoerd. Naast de extra schade die bij 
deze wijze van vervoer kan optreden werkt het ook zeer demotiverend voor de mensen in 
de onderhoudsorganisatie die erg zorgvuldig met deze apparatuur om moeten gaan. Een 
consequente zeer directe terugkoppeling naar het HLD van het schip vanwaar de pallets 
komen zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 

B. Inname NGVU-traject. 

1. In het MLC worden palletbakken die retourneringen van de schepen bevatten met veel 
artikelen erin, later behandeld (soms een maand later) dan een palletbak met een of twee 
artikelen erin. 
Dit kan behoorlijke consequenties hebben voor de doorloooptijd van artikelen. In dit geval 
moet worden nagegaan waarom de werknemers in het magazijn zo handelen en vervolgens 
moet er een afweging gemaakt worden tussen deze reden en de gevolgen van deze manier 
van handelen. Het invoeren van kleinere pallets of het strikt handhaven van de FIFO-regel 
zouden oplossingen kunnen zijn. 

2. De huidige NGVU-voorraad is 'vervuild', doordat de voorraad niet slechts die artikelen 
bevat die voor herstelling moeten worden aangeboden. Artikelen waarvan de econornische 
levensduur is verstreken, artikelen die niet meer gerepareerd kunnen worden of artikelen uit 
installaties die niet meer gebruikt worden kunnen ook in de NGVU-voorraad liggen. Nadat 
dit geconstateerd is moet de vraag gesteld worden hoe deze vervuiling in de toekomst kan 
worden voorkomen. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de huidige 
"keuring" (eigenlijk identificatie) van repairables te verscherpen tot een keuring waarbij 
direct (indien mogelijk) een verantwoorde beslissing wordt gemaakt over de status waarin 
het repairable moet belanden. Daarnaast moet een grondige zuiveringsoperatie plaatsvinden 
om de huidige NGVU-voorraad te schonen. 

3. Printplaten moeten ESD (Electronic Static Discharge) verpakt worden op de verpakkingsaf
deling 'PRESP AK' in het MLC. Op de verpakking staat het aantal keer vermeld, dat het 
artikel al verpakt is. Als het artikel voor de vierde keer verpakt moet worden, moet het 
artikel eerst bij een onderhoudsbedrijf getest worden. In de huidige situatie gaat een derge
lijk artikel na de 'keuring' bij inname op het MLC naar de verpakkingsafdeling. Deze afde
ling constateert dat het artikel voor de vierde keer verpakt moet worden en geeft dit artikel 
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de NGVU-status. Het artikel wordt vervolgens naar de betreffende NGVU-stellage getrans
porteerd. De personen die de 'keuring' bij inname op bet MLC uitvoeren kunnen ook zien 
dat bet artikel voor de vierde keer verpakt moet worden. Met andere woorden zij kunnen 
bet artikel recbtstreeks naar de juiste NGVU stellage laten transporteren zonder tussenk
omst van de verpakkingsafdeling. Dit verkort de doorlooptijd van bet artikel en reduceert 
de arbeidstijd bij de verpakkingsafdeling en bij bet intern transport. 

C. Reparatietraject. 

1. Een werknemer in een reparatiewerkplaats krijgt de vraag van een kennis die aan boord zit 
van een schip of hij een bepaald repairable snel kan repareren. Toevallig ligt een dergelijk 
repairable juist in de werkplaats en is bijna gerepareerd. De werknemer ziet een pracbtige 
oplossing door de twee artikelen met elkaar te ruilen. De klant is gebolpen! Wat bij zicb niet 
realiseert is, dat de parameters waarmee vraagvoorspelling in bet V ASLOGDOC wordt 
bepaald bierdoor niet worden aangepast, met alle gevolgen van dien. 

2. Voor bet berstellen van repairables zijn dikwijls nieuwe onderdelen nodig. Stagnatie tijdens 
reparatie kan optreden wanneer bet benodigde nieuwe onderdeel niet aanwezig is. Het 
onderdeel moet dan besteld en geleverd worden. Extra tijdverlies treedt op wanneer leve
ranciers niet op tijd leveren of niet meer aan de Koninklijke marine willen leveren. lndien dit 
gesignaleerd wordt moet ook bier naar de oorzaak gezocbt worden. Een mogelijke oorzaak 
in dit geval kan zijn, dat de KM structureel de gevraagde goederen niet op tijd betaalt. 

3. Als bij een spoedbestelling alle scbakels in bet bestelproces moeten worden gevolgd, kan 
bet vijf dagen duren voordat de bestelling van de KM naar de leverancier gaat. Dit beeft te 
maken met bet feit dat bet V ASLOGDOC 's nacbts berekeningen uitvoert en er een bestel
signalering plaats moet vinden voor er besteld kan worden. Het gevolg hiervan kan zijn dat 
een bepaalde reparatie met minimaal vijf dagen extra vertraagd wordt. 

4. Communicatielijnen naar buitenlandse leveranciers zijn lang, waardoor tijd wordt verspild 
en de kans op fouten toeneemt. Een specifiek voorbeeld beeft betrekking op be- en berstel
lingen voor de Goalkeeper die in Engeland moeten plaatsvinden. Officieel moet de ART
MAN zijn wens kenbaar maken in Den Haag, vervolgens neemt Den Haag contact op met 
de Nederlandse Ambassade in Engeland, die vervolgens in contact treedt met de leverancier. 
Een mogelijke oplossing om deze omslacbtige weg te bekorten is dat de ARTMAN de 
bevoegdbeid krijgt, zelfstandig in contact te treden met de Engelse leverancier en een kopie 
van de factuur naar Den Haag stuurt. 
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D. Algemeen. 

1. Een ARTMAN signaleert hoge vraagcijfers naar een bepaald repairable. 
De ARTMAN moet nu eigenlijk gaan onderzoeken wat de oorzaak is van deze hoge vraag. 
Kan hij dit niet achterhalen dan zal hij dit moeten aangeven aan het management zodat deze 
hier een nader onderzoek naar kan instellen. De oorzaken kunnen immers zeer uiteenlopen, 
van onjuist verpakken tot het niet geschikt zijn voor de installatie waarin de repairable moet 
functioneren. Indien de oorzaak van hoge vraagcijfers gevonden is, moet deze oorzaak 
aangepast of verwijderd worden. 

Bovenstaande uiteenlopende voorbeelden geven aan, dat nieuwe procesanalyses noodzakelijk 
zijn. Hiervoor is tevens een herbezinning op huidige performance indicatoren (indien aanwezig) 
en informatie van belang. 

Directe betrokkenheid van het topmanagement is een voorwaarde voor het gecoordineerd 
uitvoeren van veranderingsprocessen. Het topmanagement moet de ruimte scheppen, beperkt 
door een aantal condities, waarin de werknemer in staat gesteld wordt zelf veranderingen in 
zijn werk aan te brengen. Vooral het (top-)management moet zich (als eerste) aangesproken 
voelen over het feit, dat bovenstaande situaties zijn voorgekomen of nog steeds voorkomen. 
Het (top-)mangement moet openstaan voor ideeen van werknemers. lndien zelden met deze 
ideeen iets wordt gedaan of er zelden naar wordt geluisterd, zullen werknemers steeds minder 
kritisch naar de eigen organisatie kijken, waardoor de motivatie daalt en de kwaliteit van het 
geleverde werk kan afnemen. 

5.3 Informatiesystemen 

Binnen de onderhoudsorganisatie bevinden zich twee belangrijke informatiesystemen, namelijk 
het Voorraad Administratie Systeem Logistieke Documentatie (V ASLOGDOC) en het Bedrijfs 
Beheer Systeem (BBS). Het BBS wordt gebruikt binnen de onderhoudsbedrijven als hulpmid
del voor de aansturing van de reparatiecapaciteit, het V ASLOGDOC heeft betrekking op de 
voorraadadministratie van artikelen (zowel van repairables als consumables) en de bijbehoren
de documentatie. Daamaast zijn er wat kleinere informatiesystemen aanwezig maar die hebben 
een ondersteunende functie. 

5.3.1 Het V ASLOGDOC 

Uit diverse onderzoeken [ 20 ] en [ 9 ] is reeds gebleken dat het V ASLOGDOC niet als 
gebruiksvriendelijk systeem wordt ervaren. Het systeem is niet doorzichtig en bovendien is het 
mogelijk om incongruente informatie in te voeren zonder dat het systeem hier melding van 
maakt. 
Dit heeft tot gevolg dat de mensen die hier mee werken zeer goed moeten worden onderwezen 
in het omgaan met dit systeem om te voorkomen dat het systeem vervuild raakt. Daar dit 
laatste al een feit is zal er een extra inspanning geleverd moeten worden om het systeem te 
schonen. Vereiste is hierbij dat de gebruikers het omgaan met het systeem volledig beheersen 
en voldoende inzicht hebben in de achterliggende processen. De KM zal deze inspanning en de 
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daaraan verbonden inspanningskosten moeten meenemen in toekomstige besluitvorming. 
Hieronder volgen enkele problemen die met het V ASLOGDOC of het gebruik hiermee te 
maken hebben. 

- een artikel (met NSN) heeft niet consequent dezelfde benarning binnen het systeem, met als 
gevolg dat dezelfde artikelen verschillende NSN's kunnen hebben. 

- bestelordemiveau (BN) kan hoger liggen dan het herstelordemiveau (HN), zodat defecte 
artikelen nooit voor herstelling worden aangeboden, er worden immers nieuwe artikelen 
aangekocht. Het systeem zou hier een melding van moeten maken. 

- bij een bestelling kunnen er tevens artikelen in NGVU-status liggen, ook hiervan zou het 
systeem een melding moeten maken. 

- het totaal aantal stuks van een specifiek artikel is niet bekend en slechts met enige onzeker
heid terug te vinden door in de verschillende velden te zoeken en de boorduitrusting van de 
schepen te raadplegen. Dit aspect ligt ten grondslag aan het feit dat het V ASLOGDOC een 
voorraadadrninistratiesysteem is en geen voorraadbeheersingssysteem 

- aansluitend met het vorige punt; het is moeilijk na te gaan waar het artikel zich bevindt er is 
sprake van een zogenaamd grijs circuit. Dit grijze circuit ontstaat onder andere door het 
ruilen van artikelen door eenheden onderling en met onderhoudswerkplaatsen. Daamaast 
kan het voorkomen dat een artikel door een leverancier geleverd wordt aan de Koninklijke 
marine, maar niet aan de juiste persoon binnen deze grote organisatie. 

- weggooien (verschroten) van artikelen e.g. het verkopen aan derden (via Domeinen) moet 
gemuteerd worden in het V ASLOGDOC, er vindt daama geen controle meer plaats. 

- het V ASLOGDOC rekent 's nachts. Doordat verschillende functionarissen pas actie nemen 
indien er een mutatie heeft plaats gevonden, kan dit betekenen dat het vijf dagen kan duren 
voordat een spoedbestelling als bestelling naar de leverancier gaat. 

- slechte data-integriteit tussen het BBS en het V ASLOCDOC. Het BBS kan de parameters 
waarmee het V ASLOGDOC rekent be:invloeden. Nader onderzoek naar de wijze waarop dit 
kan en hoe dit kan worden voorkomen is hier gerechtvaardigd. 

Om de processen zoals ze zijn beschreven in hoofdstuk 4, effectiever en efficienter te laten 
verlopen zal de KM een inspanning moeten leveren om de huidige situatie te veranderen. Het 
topmanagement zal een doelbewuste keuze moeten maken. Er zijn grofweg drie altematieven: 
- het huidige systeem handhaven met bovengenoemde consequenties 
- het systeem modificeren 
- een totaal nieuw systeem aanschaffen en invoeren. 
De voor- en nadelen en bijbehorende (lange termijn) kosten zullen zorgvuldig moeten worden 
afgewogen. 

5.3.2 Het BBS 

Het BBS wordt binnen het onderhoudsbedrijf onder andere gebruikt als gereedschap om de 
planning te maken voor de langere termijn. Voor de korte termijn planning is het systeem niet 
geschikt. De chef van de werkplaats gebruikt de planning van het BBS als een adviesplanning. 
De chef voert de detailplanning (korte termijn) handmatig uit. Voor deze planning is het zeer 
aantrekkelijk om gebruik te maken van bijvoorbeeld een geautomatiseerde Gant-chart. Een 
dergelijk programma is niet in gebruik, maar zou een goede aanvulling zijn op het BBS. 
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5.4 Van voorraad naar buffer. 

In paragraaf 4.2 is al aangegeven waarom de NGVU-voorraad als een buffer moet worden 
beschouwd en niet als een voorraad. In deze paragraaf komen een aantal punten aan de orde 
die een rol spelen om de voorrraad zo te veranderen zodat kan worden met het vervullen van 
de bufferfunctie. Deze punten kunnen worden gezien als een opzet voor een uitgebreid stap
penplan. 

In de huidige situatie kan het nog voorkomen dat het herstelniveau lager ligt dan het bestelni
veau. Hierdoor ontstaan alleen bestelsignaleringen en geen herstelsignaleringen. Voor dit 
probleem is een softwarematige oplossing gevonden, maar die is nog niet uitgevoerd. 
Daamaast moet de huidige keuring van NGVU-artikelen dusdanig worden verscherpt dat 
alleen die artikelen in de NGVU-buffer terecht komen die daar ook daadwerkelijk thuis horen, 
dat wil zeggen dat ze hersteld m6eten worden. 

Het totaal aan repairables is in drie groepen in te delen : 
- artikelen waaraan een (schijnbaar) tekort is ; 
- artikelen in een evenwichtssituatie (er kan juist aan de vraag worden voldaan); 
- artikelen die zijn overbevoorraad (te veel artikelen in omloop, kenmerk: er zijn artikelen in 

NGVU-status in het magazijn). 

Om te voorkomen dat de repairables waaraan een schijnbaar tekort is, zullen worden overbe
voorraad, moet worden gecontroleerd of het aanwezige aantal 'in omloop' daadwerkelijk een te 
laag aantal is. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het simulatiemodel dat in 
hoofdstuk zeven is gebruikt of van een (nog te ontwerpen) computerprogramma dat gebaseerd 
is op het model dat in hoofdstuk zes beschreven wordt. In het geval dat bij de huidige door
looptijden blijkt dat er inderdaad een tekort aan een bepaald artikel is, moet gekeken worden of 
bij een kortere doorlooptijd wel voldoende artikelen aanwezig zijn. Deze doorlooptijd moet 
wel 'haalbaar' zijn, dat wil zeggen dat de verkorting van de doorlooptijd voor dit artikel geen 
grote gevolgen mag hebben voor de doorlooptijden van andere artikelen. Door voor elke 
repairable uit deze categorie een maximum aantal 'in omloop' vast te stellen, wordt voorkomen 
dat deze artikelen worden overbevoorraad. Het ligt voor de hand om binnen deze categorie 
van repairables te beginnen bij de duurste artikelen. 

Voor een repairable die nu in een evenwichtssituatie zit mag het aantal artikelen in omloop niet 
worden vergroot. De doorlooptijden (met name die in bet reparatietraject, want die zijn artikel 
specifiek), mogen voor deze artikelen niet groter worden. Deze doorlooptijden moeten worden 
bewaakt. 

Pas nadat bovenstaande aanbevelingen zijn gerealiseerd kan de laatste groep artikelen worden 
aangepakt. Repairables die zijn overbevoorraad, worden onder andere gekenrnerkt doordat een 
aantal van deze repairables als NGVU-artikel in bet magazijn liggen. Bepaald moet worden of 
een artikel wel in de NG VU-buffer behoort te liggen. In de NG VU-buffer beboren uiteindelijk 
alleen die artikelen over te blijven, die nog gerepareerd kunnen worden, waarbij na reparatie 
een kans moet bestaan dat een gebruiker bet artikel zal aanvragen. Om dit te bereiken zal de 
gehele buidige NGVU-voorraad opnieuw moeten worden bekeken. 
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Iedere ARTMAN zal voor zijn artikelen per groeperingscode (GPC)2 de NGVU-voorraad in 
het MLC moeten 'onderzoeken'. Ieder artikel waarbij de ARTMAN vraagtekens zet omtrent 
het nut van dit artikel op deze plaats, moet nader worden onderzocht. Vervolgens moet de 
keuze worden gemaakt tussen 6f het artikel afvoeren 6f het artikel in de NGVU-voorraad te 
laten liggen. Tevens dient bij deze keuze de afweging gemaakt te worden tussen de kosten van 
aanschaf van een nieuw exemplaar en het capaciteitsbeslag op het onderhoudsbedrijf bij een 
eventuele reparatie. Het management zal hier duidelijke richtlijnen voor op moeten stellen. 
Nadat op deze wijze een deel van de vervuiling is verwijderd, kan aan de volgende stap worden 
begonnen. 

Bij deze volgende stap waarin wederom het benodigd aantal repairables 'in omloop' bepaald zal 
warden, kan in eerste instantie met de duurste artikelen begonnen worden. Echter die artikelen 
die een lange gerniddelde reparatietijd hebben, dienen in deze stap ook een hoge prioriteit te 
krijgen. Immerser gaat minder capacitiet verloren, als gedurende een korte periode reparatie
capaciteit wordt aangewend voor een in principe overbodig artikel dan gedurende een langere 
periode. 

Indien voar een artikel het juiste aantal is bepaald, moet het overschot worden afgevoerd. Dit 
afvoeren houdt dus in verschroten of "verkopen" via Domeinen. Als het management dit niet 
aandurft in verband met het eventueel onterecht afvoeren van de artikelen dan is het eventueel 
mogelijk om een aantal artikelen uit de omloop te halen (ook uit het VASLOGDOC), maar wel 
op een gescheiden locatie opgeslagen te houden. In het geval dat het artikel inderdaad onte
recht is 'af gevoerd' kan het weer in omloop worden gebracht. 

Bij een dergelijke zuiveringsoperatie moet het informatiesysteem (V ASLOGDOC) continu 
warden bijgewerkt. Hierdoor wordt ook dit systeem voor een deel gezuiverd. 

2De groeperingscode geeft een nadere onderverdeling aan het assortiment bevoorradingsartikelen ressorterende 
onder een bepaalde artikelmanager. 
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HOOFDSTUK 6 MODELVORMING ROTABLE POOL 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getracht inzicht te krijgen in de problematiek met betrekking tot de 
reapairable items door gebruik te maken van een model. In paragraaf 6.2 wordt bet Sewaco
bedrijf vergeleken met een pomp, waardoor duidelijk wordt welke factoren op elkaar afge
stemd dienen te worden. 

6.2 Modelvorming 

In paragraaf 4.2 is al aangegeven waarom de NGVU-voorraad als een buffer moet worden 
beschouwd en niet als een voorraad. In paragraaf 5.4 zijn richtlijnen aangegeven hoe de 
NGVU-voorraad moet worden behandeld zodat bet de bufferfunctie kan gaan vervullen. Er 
vanuit gaande dat deze zuiveringsoperatie kan worden uitgevoerd ontstaat de volgende figuur: 
Figuur 6.1 geeft de situatie iets anders weer dan figuur 4.1 . Een traject, bet zogenaamde 

· I ~ I Leveranc1ers ( distributiecentrum \ Eenhedcn 

SEWACO --r $ ~-'{---~ ----_-_-------R- -- ! IT_:W_ I . 
~ ,------~ 2 -

________ \~,._. Afvoercn ,._ --y ----~ -----------: 
' 

Figuur 6.1 : Goederenstroom repairables, NGVU-buffer. 

incidenteel onderhoud is in figuur 6.1 wel weergegeven. Dit traject ornzeilt bet opslag- en 
distributiecentrum, zodat een defect artikel direct vanaf bet schip de werkplaats van bet onder
houdsbedrijf in gaat en daarna direct weer terug aan boord wordt gebracht. Deze weg mag 
eigenlijk alleen in echte spoedgevallen gevolgd worden. Het gebeurt nog te vaak dat dit traject 
wordt doorlopen zonder de logistieke organisatie hierover te inforrneren. lndien dit traject 
wordt gevolgd kan dit een teken zijn dat de servicegraad naar de klant toe te laag is. 
Verder is de driehoek rond de NGVU-artikelen in bet magazijn omgedraaid om aan te geven 
dat er sprake is van een buffer. 
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Met figuur 6.1 in het achterhoofd is het model ontstaan zoals is weergegeven in figuur 6.2. 
Hierin wordt het Sewaco-bedrijf met een pomp vergeleken die defecte artikelen met een lage 
waarde (voor de KM) weer op moet pompen naar gerepareerde artikelen met een hogere 
waarde. 

INKOOP I I 

SEWACO 
(POMP) 

In installatie 
-1-

V oorraad ( GVU ) 
_____ -Ontstaan van defect 

-~ 1.0 . Y Voutput 

-.....,.. ... _...,....__. - - - - - - - - - - - - ~ I~ llURINO 
◄- --10. l ~( 

- -+--t----- -------

NGVU- buffer 
= 

AFVOER 
~ 

Figuur 6.2: 'Pompmodel': model voor de 'gesloten' keten van het Sewaco-materiaal. 
LO.= incidenteel onderhoud 

Het Pompmodel wordt hieronder aan de hand van de cijfers in figuur 6.2 besproken. 

1. Een repairable bevindt zich in een installatie. In een installatie zitten een of meerdere repai
rables. Bij de KM zijn een of meerdere identieke installaties aanwezig. De repairable heeft 
een bepaalde storingskans. Afhankelijk van deze storingskans en het aantal identieke repai
rables, ontstaat een bepaalde vraag naar reserve repairables. Het uitgangspunt is immers dat 
de storing wordt verholpen door 'repair by replacement' toe te passen. Indien een repairable 
defect raakt, gaat het artikel naar de keuring (5) in het MLC. Het is ook mogelijk dat een 
repairable direct wordt aangeboden aan het onderhoudsbedrijf. Deze sluiproute wordt 
incidenteel onderhoud genoemd maar zal verder buiten beschouwing worden gelaten. 

2. De functie van de GVU-voorraad is het opvangen van variaties in de doorlooptijd in het 
voorgaande traject (vanaf het moment van defect raken) en van het opvangen van variaties 
in de vraag. Het rninimaal aantal artikelen in ornloop moet zo zijn gekozen, dat aan de vraag 
naar dit artikel (bijna) altijd kan worden voldaan. Indien er een tekort aan een bepaald 
repairable is of is ontstaan door het afvoeren van een repairable, kan dit tekort worden 
opgeheven door een of meerdere repairables in te kopen. 

3. In de Sewaco-pomp wordt de reparatie voorbereid en uitgevoerd. Het resultaat is, dat een 
bepaald repairable met een zekere tussenaankomsttijd in de voorraad-GVU (2) belandt. Het 
aantal artikelen in de pijplijn van de pomp dient voldoende te zijn om een bepaalde tussen
aankomsttijd te realiseren. 
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4. De repairable bevindt zich in de NGVU-buffer tot het moment dat de repairable aan de 
beurt is om gerepareerd te worden. Het aantal artikelen dat zich bevindt tussen het moment 
van defect raken en het moment van in reparatie gaan moet voldoende zijn om de tijd tussen 
deze twee momenten te overbruggen, zodat de pomp om de zoveel tijd een artikel in 
reparatie kan nemen. 

5. Tijdens de keuring wordt de repairable ge'identificeerd en er wordt bepaald of de repairable 
in de NGVU-buffer thuis hoort of dat het artikel moet worden afgevoerd. 

De vraag die nu gesteld kan worden is: Welke aantallen van een specifiek artikel zijn er mini
maal nodig om, gegeven een bepaalde vraag (een bepaalde storingskarakteristiek) en gegeven 
een beperkte reparatiecapaciteit, een van tevoren vastgestelde servicegraad te realiseren? 
Onder servicegraad wordt bier verstaan het percentage van de aanvragen naar een bepaald 
artikel dat binnen een aanvaardbaar tijdsbestek geleverd kan worden. De servicegraad die hier 
bedoeld wordt is de servicegraad die het MLC moet leveren aan de vloot. Deze servicegraad is 
echter wel het resultaat van de gehele onderhoudsorganisatie en niet van het MLC zelf ! 

De probleemstelling voor het 'Pompmodel' (figuur 6.2) is: 
"Wat is , voor een bepaald artikel , het optimale aantal artikelen in de gehele keten ?" 

Het zou een zeer grote inspanning vergen, gezien de complexiteit en kwantiteit van de gehele 
onderhoudsorganisatie, om voor alle repairables het exacte theoretische optimale aantal 
artikelen in omloop te bepalen. Het 'Pompmodel' tracht dit theoretisch optimum voor een 
artikel zo goed mogelijk te benaderen. 

Om het gebruikte model goed te begrijpen en om een inschatting te kunnen maken van de 
mogelijke uitkomsten, is besloten om het model handmatig door te rekenen. Deze handmatige 
berekening is beschreven in bijlage 11. Door het model enkele malen handmatig door te 
rekenen ontstond inzicht in hoe een dergelijk model in een simulatiemodel kan worden omge
zet. Bovendien zijn de handmatige berekeningen tijdens de simulatieruns gebruikt als referen
tiekader. Uiteindelijk is gebleken dat de berekening gebruikt kan worden om de startwaarden 
voor de simulatie te bepalen. 
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Voor het uitvoeren van de berekeningen en de simulatie moet eerst een aantal gegevens bekend 
zijn. Deze gegevens hebben betrekking op de volgende vier punten: 

A. De vraag 

De vraag naar onderhoud komt voort uit de storingskarakteristieken van het artikel of van het 
systeem waarin het artikel werkzaam is. 
Het is theoretisch dus mogelijk om de vraag naar onderhoud af te leiden uit de storingsgege
vens. Om aan deze gegevens te komen dient een storingsregisratiesysteem geraadpleegd te 
warden. Binnen de KM warden storingen geregistreerd in PRA WDA. Het is echter zeer 
discutabel om waarden (zoals een MTBF), die in PRA WDA warden weergegeven, direct om 
te zetten naar de vraag naar hoger onderhoud. Een reden hiervoor is, dat binnen dit systeem 
niet altijd de onderdelen van installaties apart warden genoemd, waardoor de MTBF van een 
onderdeel niet direct te bepalen is. Daamaast moeten nog enkele vraagtekens gezet warden bij 
de betrouwbaarheid van de gegevens, immers zij komen onder andere voort uit storingsrappor
tages van de bemanning aan board van schepen en deze blijken niet altijd nauwkeurig of 
compleet te zijn. 

Een andere mogelijkheid om de vraag naar hoger onderhoud te bepalen is om het aantal 
stortingen van de schepen als uitgangspunt te nemen. Een starting is een teruggave van een 
artikel door een eenheid aan het moedermagazijn (MLC). Het nadeel hierbij is dat niet alle 
repairables die teruggestort warden, daadwerkelijk een mankement hebben. 
Daarom is voor het bepalen van de vraag gekozen om, het aanbieden van een defect artikel van 
het magazijn aan het onderhoudsbedrijf, als uitgangspunt te nemen. Het enige nadeel hierbij is 
dat het incidentele onderhoud (dat het traject via het magazijn overslaat) niet wordt meegeno
men omdat dit niet is terug te vinden in informatiesystemen. 

B. De doorlooptijden 

Om de doorlooptijden van het gehele onderhoudstraject in beeld te brengen is een bestand van 
ongeveer 2500 repairables geraadpleegd. Het geeft gegevens van '93, '94 en '95 weer en is 
afkomstig uit het V ASLOGDOC. Daamaast zijn er twee bestanden uit het BBS geraadpleegd, 
een voor de BW en een voor het MEOBH, die op dezelfde jaren betrekking hebben. 

Aanname bij dit model is dat op de adrninistratieve trajecten geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen de artikelen. Dit komt redelijk overeen met huidige gang van zaken op deze trajecten. 
Hierdoor kan een doorlooptijdverdeling gehanteerd warden die gebaseerd is op een groot 
aantal waamerningen. 
De daadwerkelijke bewerkingstijd (reparatietijd) is uiteraard wel artikel afhankelijk. Aangezien 
de artikelen zelden echte fastmovers zijn, zijn er weinig reparatietijden beschikbaar. Daarom 
wordt bij de reparatietijd de gerniddelde reparatietijd van het artikel gehanteerd als doorloop
tijd op dit traject. Het is wel mogelijk om een reparatietijdverdeling te creeren op basis van dit 
gerniddelde. 
Voor uitgebreide overzichten van doorlooptijden op de diverse trajecten verwijs ik naar bijlage 
JO. 
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C. De servicegraad 

Om de materiele gereedheid van de schepen te garanderen dienen de diverse systemen aan 
boord van deze eenheden aan een bepaalde beschikbaarheidsgraad te voldoen. Om aan deze 
beschikbaarheidsheidsgraad te kunnen voldoen vindt "repair by replacement" plaats. De 
onderdelen die de defecte onderdelen vervangen, dienen wel voldoende op tijd aanwezig te zijn 
om een bepaalde beschikbaarheid van een systeem te kunnen realiseren. Met andere woorden 
het MLC moet op tijd de gevraagde onderdelen kunnen leveren, hetgeen tot uitdrukking komt 
in de servicegraad van het MLC naar de vloot. Deze servicegraad is een belangrijke indicator 
voor het functioneren van de gehele onderhoudsorganisatie. 

De servicegraad dient te worden vastgesteld op basis van de vereiste beschikbaarheid van een 
systeem. De link tussen servicegraad en beschikbaarheid zal in dit onderzoek niet onderzocht 
worden. In dit onderzoek wordt uitgegegaan dat een bepaalde van tevoren vastgestelde 
servicegraad als doel nagestreefd moet worden. Het is niet ondenkbaar om in de toekomst een 
klasse indeling te maken voor alle repairables, waarbij per klasse een bepaalde servicegraad 
wordt nagestreefd. 
Het is de bedoeling dat het model kan aangeven welke extra inspanning of extra investering 
nodig is om een verhoging van de servicegraad te kunnen realiseren. 

D. Het aantal rotatiedelen 

Het model moet, uitgaande van een bepaald aantal rotatiedelen, de servicegraad weergeven. 
Een uitbreiding van het aantal rotatiedelen zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een hogere 
servicegraad, maar zal wel een extra investering met zich meebrengen. 

6.2.1 Gegevens van onderzochte artikelen 

Om een reeel model te ontwerpen zijn een zestal artikelen geselecteerd. Drie van deze artikelen 
komen voor op de zogenaamde lijst van "Criticals SEWACO en platform". Op deze lijst staan 
artikelen die aan de vloot niet op tijd geleverd kunnen worden. 
Twee andere artikelen komen voor op een lijst, gebaseerd PRA WDA gegevens, waaruit twee 
"fastmovers" zijn gekozen. 
Het zesde artikel is gekozen uit een lijst van artikelen waar wel aanvragen voor open staan, 
geen NGVU-artikelen (cc30) aanwezig zijn maar wel een aantal in het onderhoudstraject 
zitten. 
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De gegevens van de onderzochte artikelen zijn weergegeven in tabel 6. len tabel 6.2. 
In principe moeten de gegevens uit tabel 6.2 voor alle repairables uitgezocht worden, omdat 
deze gegevens nodig zijn om te bepalen hoeveel artikelen er minimaal in omloop moeten zijn. 

NSN BW/ Art. omschrijving Schip Prijs (fl.) SG 
Meobh/ (x 1000) 
MLC 

5845-17-108-0571 B Anaconda M 305 -
MLC Towed Cable Samenst 

5830-12-322-3059 M Radio intercom sub- M 77 44% 
MLC syst. MFT 

6130-12-161-4371 M Voedingstoestel Fregat, 1,6 27% 
MLC SNTV o.a.SRW002 Mijn,Bev 

5999-01-231-6606 B Goalkeeper S,M,GW 275 24% 
MLC Servoamplifier Bev. 

4320-01-024-8178 B Pompeenh. roterend S,LW, 27 26% 
MLC 6,4 g GW,M 

5820-14-414-9058 M ERM 9000 frontpanel M 15 17% 
MLC 

Tabel 6.1 Gegevens geselecteerde artikelen. 
(SG = servicegraad; M,S,GW,L W= verschillende soorten fregatten; Bev.=bevoorradingsschip 
Mijn= Mijnendienst) 

nsn Aantal in Aantal Aantal Gebruik Gem. doorlooptijden in kalenderdagen 
keten in niet in perjaar ( over '93,'94,'95) 

instal. instal. 
inname uitgifte ohb inname tot. 

5845-17-108-0571 11 8 3 2 - 2 67 4 73 

5830-12-322-3059 258 242 16 6 56 22 91 4 173 

6130-12-161-4371 475 291 184 47 52 15 266 8 341 

5999-01-231-6606 174 120 54 51 34 10 148 3 195 

4320-01-024-8178 83 38 45 8 28 6 157 10 201 

5820-14-414-9058 73 64 9 9 55 11 90 7 163 

Tabel 6.2 Waamemingen geselecteerde artikelen. 
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6.3 Het simulatiemodel 

Het 'pompmodel' (zie figuur 6.2) is enigszins vereenvoudigd vertaald in een simulatiemodel in 
de taal PROSIM. Voordat de keuze op de simulatietaal PROSIM is gevallen zijn twee andere 
computertalen met deze taal vergeleken. De computertaal Pascal viel af omdat deze een 
simulatie-omgeving mist. Voor de andere taal, ARENA is niet gekozen omdat slechts over de 
educatieve versie van dit programma kon warden beschikt. Deze versie is beperkt door met 
name een bepaald (beperkt) aantal variabelen. De keuze voor PROSIM is mede tot stand 
gekomen omdat met deze taal al een simulatiemodel is geschreven [ 20 ], dat betrekking heeft 
op het Sewaco-materieel in de onderhoudsketen. Daarnaast is het een goed lees- en program
meerbare simulatietaal met zeer uiteenlopende mogelijkheden. 
De belangrijkste onderdelen van het geprograrnmeerde simulatiemodel zullen in deze paragraaf 
warden toegelicht. 

Het aantal artikelen in installatie heeft een maximum. Ieder artikel dat zich in installatie bevindt 
krijgt een levensduur. Deze levensduur wordt gegenereerd uit een exponentiele verdeling met 
een gemiddelde µ in dagen (µ= 360*( maximum in installatie/ jaargebruik). Voor deze ver
deling is gekozen omdat een uitvalsproces (van installaties) doorgaans met een Poisson proces 
kan warden beschreven [ 15 ]. 

Als het einde van de levensduur van een van de artikelen in de installatie is bereikt, gaat dit 
artikel naar het proces 'keuring'. Hier wordt een verblijftijd aan het artikel gekoppeld. De 
verblijftijd wordt eveneens gegenereerd uit een negatief exponentiele verdeling. De keuze voor 
een exponentiele verdeling is voor dit proces discutabel. Eigen onderzoek naar de data heeft 
uitgewezen dat een Weibull-verdeling beter past bij de data. Echter om softwarematige rede
nen is gekozen voor de exponentiele verdeling, die overigens een bijzonder geval is van de 
Weibull-verdeling. 

Nadat de verblijftijd is verlopen komt het artikel in het proces 'uitgifte NGVU'. Deze verblijftijd 
is in eerste instantie constant verondersteld, evenals het proces 'inname GVU', vanwege de 
relatief korte duur van het proces. Indien voor beide processen een exponentiele verdeling 
wordt ingevoerd blijken de resultaten nauwelijks af te wijken. Voor een van de artikelen was 
de verandering gunstig, met een artikel minder werd eenzelf de servicegraad bereikt. 

In de 'Sewaco-pomp' krijgt het artikel een reparatietijd. Deze reparatietijd is specifiek voor een 
artikel. Van de af gel open drie jaar zijn van een bepaald repairable weinig reparatietijden 
(inclusief wachttijden) bekend. Op basis van dit geringe aantal gegevens kan niet met een 
zekere betrouwbaarheid een uitspraak warden gedaan over een eventuele passende verdeling. 
In dit model is de normale verdeling gebruikt met als gemiddelde: de gemiddelde doorlooptijd 
op het reparatie traject van dit artikel en de bijbehorende standaarddeviatie. 

lndien het einde van de reparatietijd is bereikt krijgt het artikel een verblijftijd voor het proces 
'inname GVU'. Als deze verblijftijd is gepasseerd dan belandt het artikel in de voorraad GVU. 

De getekende stromen 'inkoop' en 'afvoer' uit figuur 6.2, zijn niet in het model opgenomen, 
omdat antwoord moet warden gegeven op de vraag hoeveel artikelen in het gesloten systeem 
nodig zijn. Indien het benodigde aantal afwijkt van het huidige aantal, dan kan dat aantal 
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gecorrigeerd worden door repairables in te kopen of af te voeren. 
De stroom incidenteel onderhoud is indirect wel in het model meegenomen, immers deze 
stroom be:invloedt de reparatiedoorlooptijd van de "normale"artikelen. De repairables die de 
weg van het incidenteel onderhoud volgen, zijn niet in het model verwerkt. 

De voomaamste resultaten die het model berekent zijn de servicegraad, de logistieke doorloop
tijd en het aantal gegenereerde defecten. De servicegraad is in dit model gedefinieerd als het 
percentage aanvragen van het totaal aantal aanvragen, dat direct geleverd kunnen worden. De 
logistieke doorlooptijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment van defect raken van een 
artikel en het moment waarop het artikel in de GVU-voorraad wordt opgenomen. Het aantal 
gegenereerde defecten wordt, ter controle, vergeleken met het werkelijke aantal defecten 
binnen een bepaalde periode. 
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HOOFDSTUK 7 RESULTATEN SIMULATIE 

7.1 Inleiding 

Van de in bet vorige hoofdstuk beschreven simulatiemodel worden in dit hoofdstuk de resulta
ten besproken. In paragraaf 7.2 wordt aandacht besteed aan de verificatie en validatie van het 
model. Vervolgens worden in paragraaf 7.3 de resultaten weergegeven, die gebaseerd zijn op 
gegevens van de huidige situatie. De eventuele tekorten en overscbotten worden in paragraaf 
7.4 gekwantificeerd. De informatie die nodig is voor bet uitvoeren van een simulatierun wordt 
in de paragraaf 7 .5 beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf die kort 
ingaat op de vraag of het model in de praktijk kan worden gebruikt. 

7 .2 Verificatie en validatie van bet simulatiemodel 

Om de geldigbeid van het model aan te tonen moet het model gevalideerd en geverifieerd 
worden. 

Bij de verificatie wordt gekeken of het simulatiemodel uitvoert wat in het model is beschreven. 
Om dit te controleren is het simulatiemodel enkele keren stap voor stap doorlopen. Nadat het 
oorspronkelijke model enkele keren is aangepast bleek het model te doen wat werd verwacbt. 

Bij het valideren van een model wordt gekeken of het model de werkelijkheid juist weergeeft. 
De resultaten van enkele testruns bleken goed overeen te komen met de resultaten uit een 
handmatige berekening, zie bijlage 11. Daar de huidige situatie afwijkt, door invoering van de 
NGVU-buffer, van de gemodelleerde situatie is validatie met de werkelijkheid niet mogelijk. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de gebruikte gegevens afkomstig zijn uit de praktijk. 

De experimenten zijn uitgevoerd volgens de subrunmethode. Dit houdt in dat een lange run 
wordt gedraaid die in subruns is opgedeeld. Hierdoor boeft slechts een keer een aanloopperio
de te worden doorlopen. De subruns moeten dusdanig lang zijn dat ze onderling onafhankelijk 
zijn. Een methode om de onderlinge onafhankelijkheid te testen is de Von Neumann ratio. In 
bijlage 12 staat deze ratio beschreven [ 4 ]. 

Negentig runs van 1 jaar zijn getest met de Von Neumann ratio. Er is besloten om 10 subruns 
van 6 jaar te simuleren. Daar de eerste subrun aanloopverschijnselen vertoonde, is deze subrun 
niet meegenomen in de resultaten. 
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7 .3 Resultaten bij bet huidige aantal repairables in omloop 

In de huidige situatie is een bepaald aantal van een zeker artikel in ornloop. In de simulatie is 
dit aantal gebruikt om te kijken wat de behaalde servicegraad zou zijn in de nieuwe situatie. De 
resultaten zijn te zien in tabel 7 .1. Hierin is tevens te zien dat de gerniddelde vraag in de 
simulatie niet veel afwijkt van de huidige gerniddelde vraag naar een bepaald artikel, per jaar. 

NSN Huidig aan- huidige gem. gem. vraag per gem. service-
tal in omloop vraag per jaar jaar in simulatie graad in de 

simulatie 

5845-17-108-0571 11 2 1.8 100 

5830-12-322-3059 258 6 7.4 100 

6130-12-161-4371 475 47 46.8 100 

5999-01-231-6606 174 51 50.7 100 

4320-01-024-8178 83 8 7.7 100 

5820-14-414-9058 73 9 8.7 96.4 

Tabel 7 .1 Servicegraden bij huidige aantallen. 

Uit de resultaten is op te maken dat slechts bij een artikel de servicegraad niet honderd procent 
is. Als deze honderd procent als eis wordt gehanteerd, dan zijn van dit artikel te weinig stuks in 
ornloop 6f de huidige doorlooptijden (met bijbehorende variaties) zijn te groot. 

Bij de andere artikelen is het mogelijk dat het aantal dat 'in omloop' is te groot is, met andere 
woorden een servicegraad van honderd procent kan wellicht ook behaald worden met een 
kleiner aantal artikelen in ornloop. Met het simulatieprogramma moet, gegeven een aantal 
parameters die de doorlooptijden bepalen, langs iteratieve weg bepaald worden bij welk aantal 
artikelen nog net een servicegraad van honderd procent gehaald kan worden. 

Omdat een iteratief proces tijdrovend is, is hier gebruik gemaakt van een handmatige bereke
ning die een gerichte startwaarde berekent. De handmatige berekening staat beschreven in 
bijlage 11. Deze berekening kan gehanteerd worden om een gerichte startwaarde te verkrijgen. 
In de tabel 7 .2 is te zien in welke mate de uitkomst van de handmatige berekening afwijkt van 
de langs iteratief gevonden waarde. De getoonde aantallen zijn de aantallen in de pijplijn ('niet 
in installatie'), tussen haakjes staan de aantallen 'in ornloop' weergegeven. 
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Resultaten simulatie 

NSN Handmatige Aantal m.b.v. Afwijking Aantal in 
berekening simulatiemodel installatie 

5845-17-108-0571 3 (11) 3 (11) 0 8 

5830-12-322-3059 11 (253) 11 (253) 0 424 

6130-12-161-4371 62 (353) 68 (359) -6 291 

5999-01-231-6606 39 (159) 52 (172) -13 120 

4320-01-024-8178 16 (54) 14 (52) +2 38 

5820-14-414-9058 15 (73) 13 (77) +2 64 
Tabel 7.2 Afwijking van de startwaarde m.b.v. bandmatige berekening ten opzicbte van 

de waarde bepaald met bet simulatiemodel. 

Uit tabel 7.2 kan geconcludeerd worden dat de uitkomst van de handmatige berekening slechts 
als startwaarde gehanteerd mag worden om het iteratieve proces te versnellen en niet als de 
definitieve waarde. De getallen uit tabel 7 .2 die tussen haakjes staan in de kolom 'aantal met 
behulp van simulatiemodel', geven bet rninimale aantal artikelen in omloop weer, waarbij de 
servicegraad nog net honderd procent bedraagt. In tabel 7.3 is voor een artikel bij verschillende 
'aantallen in omloop' weergegeven wat de bijbehorende servicegraad is. 

Artikel: Pompeenheid roterend 
NSN: 4320-01-024-8178 

Aantal in omloop Servicegraad Doorlooptijdverkorting 

83 100 -

54 100 -

52 100 -

44 72.3 -

44* 83.9 50% op inname NGVU 
17% op onderhoudstraject 
50% op deviatie ohd-traject 

Tabel 7.3 Servicegraden bij verschillende aantallen in omloop. 

In tabel 7.3 wordt begonnen met het huidige aantal (83) in omloop. Daar de servicegraad 
100% is, wordt de een startwaarde berekend. Deze waarde bedraagt 54 (aantal in omloop). 
Daar dit nog steeds resulteert in een servicegraad van 100% kan het aantal nog verder verlaagd 
worden tot 52. Een lager aantal zal een lagere servicegraad tot gevolg hebben. Om aan te 
tonen dat de servicegraad daadwerkelijk lager kan worden is een willekeurig getal ender de 52 
gekozen. Bij 44 artikelen in omloop blijkt de servicegraad gerniddeld 72.3 te bedragen. 
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Het management heeft naast het aantal 'artikelen in omloop' echter nog een stuurvariabele die 
de servicegraad bei:nvloedt, de doorlooptijd. Door bij hetzelfde aantal artikelen de doorlooptijd 
te verlagen kan een hogere servicegraad worden bereikt. In dit geval een verhoging van 72.3% 
naar 83.9%, een percentuele verbetering van 16%. 

In figuur 7.1 is het verband tussen doorlooptijd en de servicegraad voor een artikel weergege
ven. De figuur is tot stand gekomen door met een constant aantal van 150 artikelen, bij ver
schillende doorlooptijden een simulatie uit te voeren. Bij de huidige doorlooptijden wordt een 
servicegraad van 53 % gerealiseerd. Vervolgens zijn de gemiddelde doorlooptijden die in
gevoerd moeten worden per simulatie met 10% gekort. 
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Figuur 7 .1 Het verband tussen doorlooptijd en servicegraad. 
(Servo-amplifier NSN 5999-231-6606, 150 stuks in omloop.) 

7.3.1 Gevoeligheid van de verdeling voor de doorlooptijd op bet onderhoudstraject. 

In het huidige model wordt de doorlooptijd van het onderhoudsbedrijf beschouwd als een 
trekking uit een normale verdeling. Door gebrek aan data is deze keuze niet te onderbouwen. 
Daarom is voor een drietal artikelen onderzocht wat het effect is op de servicegraad als voor 
een exponentiele verdeling wordt gekozen in plaats van voor een normale verdeling. Om 
effecten op de servicegraad te kunnen waarnemen moet deze kleiner zijn dan 100%. Om deze 
reden is de waarde 'aantal in omloop' zo gekozen dat de servicegraad kleiner dan 100% is. 
In tabel 7.4 zijn de resultaten weergegeven. 
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Resultaten simulatie 

NSN Aantal in Sg bij normale verd. Sg bij exp. verdeling 
omloop Doorlooptijd N- (µ ,o) Doorlooptijd Exp.- (µ) 

5845-17-108-0571 10 92 .3% (67, 9) 90.2% (67) 

5999-01-231-6606 150 52.9% (148, 79) 54.7% (148) 

4320-01-024-8178 44 72.3 % (157 , 62) 70.7% (157) 

Tabel 7.4 Servicegraden bij twee verschillende verdelingen voor de doorlooptijd op bet onder
boudstraject. 

Uit de resultaten valt te concluderen dat een andere verdeling wel invloed beeft op de service
graad maar dat bet verschil in servicegraden in bovenstaande gevallen klein is. Het verschil 
scbommelt rond de 2 % . Nader onderzoek met meer data is vereist om een verdeling te vinden 
(die onderbouwd kan worden), die de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeeft. 

7.3.2 Gevoeligheid van de verdeling voor de doorlooptijd op de trajecten: 
'uitgifte NGVU' en 'inname GVU'. 

In bet buidige model wordt de doorlooptijd op de trajecten 'uitgifte NGVU' en 'inname GVU' 
constant verondersteld. De doorlooptijden zijn op deze trajecten ten opzicbte van de andere 
trajecten relatief laag. De bistogrammen in bijlage 10 geven aan dat de doorlooptijden zeker 
niet constant zijn. Daarom is voor een drietal artikelen onderzocht wat bet effect is op de 
servicegraad als de doorlooptijd op deze trajecten door een exponentiele verdeling wordt 
beschreven. Wederom zij de waarden in de kolom 'aantal in omloop' zo gekozen dat de servi
cegraad kleiner is dan 100%. In tabel 7 .5 zijn de resultaten weergegeven. 

NSN Aantal in Sg bij constante gemid- Sg bij exp. verdeling 
omloop delde waarde (µ) Doorlooptijd Exp.- (µ) 

5845-17-108-0571 10 92.3% 93.8% 

5999-01-231-6606 150 52.9% 52.2% 

4320-01-024-8178 44 72.3 % 73 .7% 

Tabel 7.5 Servicegraden bij twee verscbillende verdelingen voor de doorlooptijd op de trajec
ten 'uitgifte NGVU' (µ= 15 dagen) en 'inname GVU' (µ=13 dagen). 

Uit de tabel blijkt dat de invloed van de ingevoerde exponentiele verdeling op de servicegraad 
gering is. Als de in label 7.2 gebruikte 'aantallen in omloop' ( kolom 'aantal m.b.v. simulatiemo
del') gebruikt worden resulteert dat in servicegraden van 100%. Dit bevestigt de conclusie die 
uit tabel 7.5 is getrokken. Echter, de exponentiele verdeling past beter bij de onderzocbte data 
en verdient daarom in de toekomst de voorkeur boven de gebruikte constante waarde, om de 
doorlooptijd op deze twee trajecten te beschrijven. 
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7.4 Tekorten en overschotten 

Door de resultaten van de simulatie te vergelijken met het huidig aantal in ornloop zijnde 
repairables wordt zichtbaar of er in het verleden een overbodige investering heeft plaatsgevon
den. In tabel 7 .6 is voor de zes onderzochte artikelen het overbodige kapitaalbeslag weergege
ven. 

NSN Huidig Simulatie Verschil in Overbodige Eventuele 
aantal aantal aantal investering investering 

(x 1000.- fl.) (x 1000.- fl.) 

5845-17-108-0571 11 11 0 - -

5830-12-322-3059 258 253 5 385 -

6130-12-161-4371 475 359 116 186 -

5999-01-231-6606 174 172 2 550 -

4320-01-024-8178 83 52 31 837 -

5820-14-414-9058 73 77 -4 - 60 

Tabel 7 .6 Theoretische overschotten en tekorten. 

Het is verleidelijk om naar de geldbedragen te kijken, deze mogen echter niet los worden 
gezien van de kolom 'verschil in aantal'. Zo wordt de overbodige investering van fl 550.000 
veroorzaakt door slechts twee artikelen. Op basis van de prijs van het artikel kan wel een 
bepaalde strategie worden bepaald. Een voor de hand liggende strategie is dat de doorlooptijd 
van kapitaalkrachtige artikelen relatief kort wordt gehouden en wordt bewaakt. Daarentegen 
mogen de doorlooptijden van de goedkopere repairables iets meer fluctueren indien er extra 
artikelen in ornloop zijn. 
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Resultaten simulatie 

7.5 De benodigde informatie 

De informatie die benodigd is om een simulatie uit te voeren is op te delen in vier categorieen: 
1. Artikelgegevens: -naarn 

2. Vraag: 

3. Aantallen: -

4. Tijden: 

-nato stock number 
-pnJS 

bet gerniddelde jaargebruik; in dit model is deze bepaald door bet aantal 
keren te meten dat een repairable wordt aangeboden aan bet onderbouds
bedrijf. 

bet totaal aantal van een repairable dat zicb in de keten bevindt, inclusief 
bet aantal in installatie. 
bet aantal dat zicb in de installatie(s) bevindt 

gerniddelde doorlooptijd op bet 'innarne ngvu' traject 
gerniddelde doorlooptijd op bet 'uitgifte ngvu' traject 
gerniddelde doorlooptijd van dit artikel (!) op bet onderboudstraject 
de standaarddeviatie van de doorlooptijd op bet onderboudstraject 
gerniddelde doorlooptijd op bet 'inname gvu' traject 

In tabel 7.7 zijn de gebruikte gegevens van de zes artikelen weergegeven. Zoals te zien zijn 
voor de trajecten 'uitgifte ngvu' en 'inname gvu' constante doorlooptijden gekozen. Hiervoor is 
gekozen omdat de doorlooptijd op deze trajecten in principe niet afhankelijk zijn van bet soort 
artikel. 

nsn Aantal in Aantal Aantal Gebruik Gem. doorlooptijden in kalenderdagen 
keten in niet in perjaar ( over '93,'94,'95) 

instal. instal. 
inname uitgifte ohb dev. 
ngvu ngvu ohb 

5845-17-108-0571 11 8 3 2 - 15 67 9 

5830-12-322-3059 258 242 16 6 56 15 91 53 

6130-12-161-4371 475 291 184 47 52 15 266 120 

5999-01-231-6606 174 120 54 51 34 15 148 79 

4320-01-024-8178 83 38 45 8 28 15 157 62 

5820-14-414-9058 73 64 9 9 55 15 90 69 

Tabel 7. 7 Gebruikte gegevens voor de simulatie 

Het verkrijgen van deze gegevens is niet eenvoudig. Met name bet bepalen van bet aantal 
artikelen 'in ornloop' is moeilijk omdat dit niet in een systeem staat geregistreerd, biervoor is 
irnmers ook informatie over bet aantal artikelen dat zicb aan boord bevindt, betgeen niet 
zicbtbaar is in bet V ASLOGDOC. 

inname 
gvu 

13 

13 

13 

13 

13 

13 
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7.6 Toepasbaarheid in de praktijk 

Het simulatie model kan als hulpmiddel fungeren om informatie te generen op basis waarvan de 
ARTMAN beslissingen moet gaan nemen. Hiervoor is de huidige versie niet geschik.t, omdat 
deze niet gebruiksvriendelijk is. De kans op het maken van fouten is daarom groot. Als gebrui
kers dit programrna voor veel artikelen gaan gebruiken vereist dit een programrna dat gemak
kelijk werkt, waarbij de kans op fouten door gebruik minimaal moeten zijn. 

Om de huidige versie heen, moet een gebruiksvriendelijke schil worden geprogramrneerd. Deze 
schil moet de benodigde input-gegevens opvragen en daarna een standaard uitvoer van resulta
ten tonen. 
Naast bovengenoemde uitbreiding is het voor het inzicht in de gemodelleerde processen 
verhelderend als de simulatie met een animatie wordt uitgebreid. Beide uitbreidingen kunnen 
worden gerealiseerd in de gebruikte simulatie taal PROSIM. 

De ARTMAN moet bovendien onderricht worden over het doel en de werking van het pro
gramma. Hierbij is het van belang dat duidelijk wordt wat de gevolgen van het verkorten van 
de doorlooptijden kunnen zijn. 
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Conclusies en aanbevelingen 

HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1 Inleiding 

In dit onderzoek zijn de verplaatsingen van de repairables in de 'gesloten keten' van het 
Sewaco-materieel weergegeven. Hierbij zijn een aantal repairables met de codeletter N en Z als 
uitgangsmateriaal gekozen. 
lnzicht in de doorlooptijden op de verschillende trajecten is verkregen door gegevens over de 
afgelopen 3 jaar te raadplegen. In het algemeen kan worden vastgesteld dat bij kortere door
looptijden het benodigd aantal artikelen 'in omloop' lager is. V anuit deze redenatie is getracht 
een 'tool' te vinden, die het benodigd aantal artikelen voor de huidige situatie voor een bepaald 
repairable kan bepalen. Deze 'tool' kan gebruikt worden op het niveau van de huidige ART
MAN. Hierbij is wel aangenomen dat de NGVU-voorraad de bufferfunctie vervult. 
In paragraaf 8.2 worden de conclusies van dit onderzoek beschreven, waama in de laatste 
paragraaf de aanbevelingen volgen. 

8.2 Conclusies 

1. Vanuit de integrale ketengedachte dienen def ecte repairables direct aan het onder
houdsbedrijf te worden aangeboden. De huidige aansturing vindt plaats op basis van 
herstelsignaleringen, waarbij de NGVU-voorraad geen bufferfunctie vervult. Hierdoor 
wordt onnodig voorraad vastgehouden en wordt bovendien de onderhoudscapaciteit 
niet optimaal benut. Uit simulatie is gebleken dat, als de NGVU-voorraad als buffer 
fungeert, dit een verhoging van de servicegraad tot gevolg heeft. Zie bijlage 8. Dit 
geeft aan dat de effectiviteit in de huidige situatie te verbeteren is. 

2. De doorlooptijden zijn over het gehele onderhoudstraject Jang te noemen. Gezien de 
achterliggende processen kunnen op een aantal trajecten de doorlooptijden drastisch 
worden verkort. Dit is besproken in paragraaf 4.4. 
Een kortere doorlooptijd voor een bepaald artikel heeft een positieve invloed op de 
servicegraad. Zie, voor het verband tussen servicegraad en doorlooptijd, figuur 7 .1. 

3. Het simulatiemodel, dat gebaseerd is op het 'pompmodel' zoals beschreven in hoofd
stuk 6, is als tool in de praktijk te gebruiken voor het bepalen van het benodigd aantal 
repairables 'in omloop'. Uit de simulatie blijkt dat vier van de zes onderzochte artike
len zijn overbevoorraad. Het overschot vertegenwoordigt een bedrag van 1,9 miljoen 
gulden. Hieruit blijkt dat de efficiency van de onderhoudsorganisatie te verbeteren is. 
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8.3 Waarnemingen 

A. Voorraadbeheersing 

1. Het aantal artikelen dat van een bepaald repairable in omloop is, is niet geregistreerd. 
Hieruit blijkt dat dit aantal niet wordt bewaakt. hetgeen tot overbevoorrading heeft 
geleid. 

2. Het minimaal benodigd aantal repairables wordt eenmaal (bij aankoop) geschat. 
Daama wordt niet meer nagegaan of deze schatting juist is geweest. 

3. Bij het MEOBH en de BW wordt geen afweging gemaakt tussen aanschaffingskosten 
voor een nieuw repairable en de voor reparatie benodigde inspanningen en te maken 
kosten. 

8.4 Aanbevelingen 

A. Aanbevelingen ten aanzien van het model 

1. Het huidige simulatiemodel (Clausing) moet worden uitgebreid met een gebruiks
vriendelijke schil , voordat het model in de praktijk kan worden toegepast (zie para
graaf 7.6). 

2. De doorlooptijden die nodig zijn voor het model, dienen regelmatig te worden gecon
troleerd en zonodig te worden bijgesteld. 

3. Het aantal artikelen 'in omloop' van een repairable moet worden geregistreerd en 
worden bijgewerkt als er veranderingen optreden. 

4. De vraaggegevens moeten !anger dan drie jaar worden bewaard, omdat veel artikelen 
slowmovers zijn. 
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B. Aanbevelingen ten aanzien van de voorraadbeheersing 

1. Om de NGVU-voorraad de bufferfunctie te kunnen laten vervullen zal deze voorraad 
moeten worden geschoond. De beschreven opzet voor een stappenplan dient tot een 
volledig stappenplan te worden uitgewerkt, voordat de schoningsoperatie kan worden 
uitgevoerd. 

2. De herstelsignaleringen die het V ASLOGDOC in de huidige situatie initieert, kunnen 
in de nieuwe situatie worden gebruikt als advies bij de prioriteitsstelling in de wachtrij 
voor het onderhoudsbedrijf. 

3. De doorlooptijden van dure repairables zullen strenger moeten bewaakt dan van de 
goedkopere repairables, om te voorkomen dat onnodig dure repairables aangekocht 
moeten worden. Voor werknemers moet direct zichtbaar zijn of het een duur artikel 
betreft. Dit kan bereikt worden door deze artikelen te onderscheiden van anderen, 
bijvoorbeeld door de artikelen te merken met opvallende gekleurde stickers. 

4. De doorlooptijden moeten op diverse trajecten worden verkort, onder voorwaarde 
dat hiervoor op lange termijn geen extra personeel nodig is (zie paragraaf 4.4). 

C. Aanbevelingen ten aanzien van management en organisatie 

1. Het uitvoeren van incidenteel onderhoud (A TW) moet worden beperkt. Omdat deze 
vorm van onderhoud een hogere prioriteit heeft dan het hoger onderhoud, bei'nvloedt 
deze gang van zaken de doorlooptijd van een 'normale' herstelorder negatief. 

2. Het beperken van incidenteel onderhoud (A TW) kan alleen als er, een voldoende 
hoge servicegraad naar de vloot toe, aanwezig is. 

3. Het (logistieke )personeel aan boord van de schepen moet goed worden voorgelicht 
over de 'gesloten onderhoudsketen'. Met name de invloed die zij op deze keten heb
ben, moet daarbij aan bod komen. Tijdens lessen op bijvoorbeeld de LOGSCHOOL 
kan het 'Pompmodel' een uitgangspunt zijn om de onderhoudsketen te behandelen. 

4. De kennis van de werknemers binnen de onderhoudsorganisatie moet optimaal benut 
worden bij het verbeteren van de diverse processen. Het actief in gebruik nemen van 
een 'ideeenbus' is hiervoor een van de mogelijkheden 

5. De inspanning die door de werknemers wordt geleverd in relatie tot het einddoel moet 
zichtbaar worden gemaakt. Juiste (prestatie-)indicatoren kunnen op de werkplek 
periodiek worden weergegeven in de vorm van grafieken en figuren [ 11 ] [ 16 ]. 

Opmerking: Aanbeveling C4 en C5 komen in het project HBKM aan de orde, waarmee is 
aangegeven dat deze aanbevelingen in de toekomst waarschijnlijk zullen worden 
gei'mplementeerd, uitgezonderd het in gebruik nemen van een ideeenbus. 
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8.4.1 Aanbevelingen tot nader ondezoek 

I. Onderzoek de invloed van incidenteel onderhoud (ATW) op bet hoger onderhoud 
binnen de gesloten onderhoudsketen. 

2. Onderzoek bet percentage A TW's van bet totaal aantal A TW's, dat terecht is aan
gevraagd. Met terecht wordt bedoeld dat, indien een repairable op voorraad had 
gelegen in bet MLC, de aanvraag tot werkorder toch nodig was geweest. Met ander 
woorden: bet percentage orders aan incidenteel onderhoud (A TW) van bet totaal 
aantal orders aan incidenteel onderhoud, dat niet door hoger onderhoud vervangen 
kan worden. 

3. Onderzoek hoe de repairables verdeeld zijn over verschillende prijsklassen. Een 
pareto-analyse is hierbij een mogelijkheid 
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Lijst van afkortingen 

LUST VAN AFKORTINGEN 

ARTMAN 
ATH 
ATW 
AVANG 
BB 
BBS 
BEVANA 
BDZ 
BW 
cc 
CZMNED 
DMKM 
ETMAG 
GPC 
GVU 
HLD 
HO 
IVB 
IO 
KM 
LD 
LDGB 
LOGDOC 
LOG School 
MEOB 
MEOBH 
MEOBO 
MLC 
MMD 
MTBF 
NGVU 
NSN 
OTOV 
PRAWDA 
PRESPAK 
RW 
SEWACO 
STOBO 
TD 
VAS 
VPA 
WD 

Artikelmanager 
Aanvraag tot herstel 
Aanvraag tot werkopdracht 
Aanvraag to vervanging 
Bedri j f sbureau 
Bedrijfs Beheer Systeem 
Bevoorradingsanalist 
Bevelhebber der zeestrijdkrachten 
Bewapeningswerkplaatsen 
Conditie code (status waarin een artikel zich bevindt) 
Commandant zeemacht nederland 
Directeur materieel Koninklijke marine 
Elektronen Technisch Magazijn 
Groeperingscode (nadere onderverdeling van artikelen onder een ARTMAN) 
Gereed voor uitgifte 
Hoofd Logistieke Dienst 
Herstel Order 
Interne verstrekkingsbon 
Incidenteel Onderhoud 
Koninklijke marine 
Logistieke dienst 
Logistieke dienst goederenbeheer 
Logistieke Documentatie 
Logistieke School 
Marine Electronisch en Optisch Bedrijf 
MEOB Den Helder 
MEOB Oegstgeest 
Materieel logistiek centrum 
Marine magazijn dienst 
Mean time between failures 
Niet gereed voor uitgifte 
Nato stock number 
Opdracht Tot Overdracht van Magazijnartikelen 
Project Automatisering Wapentechnische Dienst Administratie 
Preserverings en verpakkingsafdeling ( op het MLC) 
Rijkswerf 
Sensor Wapen en Commando 
Stortingsbon 
Technische dienst 
Voorraad Administratie Systeem 
Voorraadpunt administratie 
Wapentechnische dienst 
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Bila en 

Bajlage (1) : Organisatie schema der Koninlijke marine . 

BDZ 
Plv. BDZ 

i------1 Stafgroep BDZ 

DPKM DEBKM DMKM 

Schol en Bedrijven 

CKMARNS CZMNED CZMCARIB 

Leqenda : 

- BDZ = Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 

- plv. BDZ = plaatsvervangend BDZ 
- DPKM = Directeur Personeel der Koninklijke Marine 

- DEBKM = Directeur Economisch Beheer der KM 

- DMKM = Directeur Materieel der KM 

- CKMARNS = Commandant Korps Mariniers 

- CZMNED = Commandant Zeemacht Nederland 

- CZMCARIB = Commandant Zeemacht Caribisch Gebied 
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Bijlage 2 : Organogram DMKM 

DMKM 
I Plv. DMKM 

- ---------<I Stafafdelingen 

SCTA SCME SC:MP SCMV 

eboµwen & Vliegtuigen & 
terremen -------- vliegtechnische zaken 

Instandhouding 

Sewaco 
I 

Legenda: 

7 
PV&R RW 

MeobH IMeobO 

Vervoer 

MLC 
Arsenaal 

Bevoorrading 

MLC 
ETMAG 

- DMKM= Directeur Materieel der Koninklijke Marine - MEOB= Marine Electronisch en Optisch Bedrijf 
- Plv. DMKM= Plaatsvervangend DMKM - MEOBH= MEOB produktiebedrijf Den Helder 
- SCT A= Sous Chef technische Afdelingen - MEOBO=MEOB produktiebedrijf Oegstgeest 
- SCME= Sous Chef Materieelsexploitatie - BW = Bewapeningwerkplaatsen der KM 
- SCMP= Sous Chef MaterieelsProjecten - MMD = Marine Magazijnen Dienst 
- SCMV= Sous Chef Materieel voorziening - MLC = Materieeel-Logistiek Centrum 
- PV &R = Publicatievoorzienig & Reproduktie - ETMAG = ElectroTechnisch Magazijn 
- RW = Rijkswerf - MUNMAG = MunitieMagazijn 
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Bijlage 3: Organisatie schema Sewaco-bedrijf 

I 

Directie 
Bureau 

I 

Centrale Economie Bedi:ijfs- Personeels- Algemene ' 

Planning en ondem. voenng zaken zaken 
en planning 

Projecten 

I 

Boven- Onder- Command Specifieke Materiaal-
water- water- Control & W erkplaatsen Regeling 
systemen systemen Commun. 

systemen 

Figuur: Organisatieschema Sewaco-bedrijf 
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Bijlage 4: Levenscyclusfasen en terugkoppeling van onderhoudservaring. 

· behoefte bepaling ◄ 
y 

eisen/ specificaties ◄ 
y 

ontwerp ◄ 
y 

constructie ◄ 
y 

fabricage ◄ 
y 

installatie ◄ 
y 

gebruik 
y 

vervanging/ afvoer 
◄ 

Figuur: Levenscyclusfasen en terugkoppeling van onderhouds ervaring [ 13 ]. 
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Bijlage S: Opbouw operationele gereedheid. 

OPERA TIONELE GEREEDHEID 

PERSONELE 
GEREEDHEID 

kwalitatieve 
gereedhied 

I geoefendheid 

kwantitatieve 
gereedheid 

hoeveelheid 

onderhoudbaarheid 

Figuur: Opbouw van de operationele gereedheid [ 10 ] 

MATERIELE 
GEREEDHEID 

bedri j fszekerheid 
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Bijlage 6:Causale (oorzaak - gevolg) keten 

· funtie- eisen 

t 
functie ,--►-I symptoom ----i►- storing 
-----y~I - - t 
_s_to_nn_·~g~s_v_o_rm ___ l ... ◄--- storing zoeken 

' I 
storings

mechanisme 

' y 

I~ storingseffect 

storingsoorzaak 

y 
~----------stonngs

ana1yse 

storingsbron 

Figuur: Causale (oorzaak- gevolg) keten[ 13] 
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Bijlage 7: Definitie van het storingsbegrip 

Niveau van 
Functievervulling ( conditie) 

•----~~----------------------INITIELE W AARDE 

NORMWAARDE 

Bedrijfsgerede ► ~iet-bedrijfsgerede 
=-T-=-o::.:e:..:;.stant..:::,;;.Jid~-----,~ Toe stand 

STORING 

Figuur: Definitie van het storingsbegrip [ 13 ] 

B7 

tijd 
► 



Bi1a en 

Bijlage 8 : Resultaten model Raaymakers, bij oorspronkelijke en aangepaste 
aansturing. 

sg ingesteld sg behaald lto klant circulatie aantal ght 

50% 73.2 41 288 120 

75% 85.6 34 325 118 

80% 87.3 33 345 116 

85% 89.0 30 364 119 

90% 91.4 28 383 118 

95% 93.2 25 405 120 

Tabel 8.1: Resultaten model Raaymakers [ 16] , uitgangsituatie, methode B 1 Ll 

sg ingesteld sg behaald lto klant circulatie aantal ght 

50% 82.1 35 269 109 

75% 89.5 29 312 109 

80% 90.2 27 329 109 

85% 92.7 25 335 108 

90% 93.0 22 352 110 

95% 94.5 21 379 109 
Tabel 8.2: Resultaten bij aangepaste aansturing (door Clausing) model Raaymakers [ 16], 

uitgangssituatie methode B 1 L 1. 

De aangepaste aansturing houdt in dat een defect artikel niet wacht op een herstelsignalering 
voordat het wordt aangeboden ter reparatie, maar direct wordt aangeboden aan het onder
houdsbedri jf. 
- Gemiddeld behaalde servicegraad: het percentage aanvragen dat op tijd aan de klant 

geleverd is. 
- Gemiddelde levertijdoverschrijding (Ito klant): het gerniddeld aantal werkdagen dat een 

aanvraag te laat geleverd wordt, indien deze te laat geleverd wordt. 
- Gemiddelde circulatiehoeveelheid: totaal van de voorraad NGVU, GVU en het aantal 

onderdelen in reparatie. 
- Gemiddeld aantal herstelorders: het gemrniddelde aantal herstelorders dat in een subrun 

is uitgevoerd. Dit is een maat voor de gerniddelde ordergrootte. 
- Gemiddelde hersteltijd (GHT): de gerniddelde hersteltijd in werkdagen van herstelorders. 
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vervolg bijlage 8 

sg ingesteld sg behaald Ito klant circulatie aantal ght 

75% 78 .0 37 283 116 

80% 81.0 36 287 116 

85% 83.6 32 299 117 

90% 87.9 31 313 115 

95% 90.4 29 326 116 

Tabel: Resultaten model Raaymakers [ 16], uitgangsituatie, methode B2 LI 

sg ingesteld sg behaald Ito klant circulatie aantal ght 

75% 85.8 31 270 110 

80% 88.5 28 283 109 

85% 90.2 25 285 109 

90% 92.7 24 299 109 

95% 94.9 19 320 109 

Tabel : Resultaten bij aangepaste aansturing (door Clausing) model Raaymakers [ 16 ], 
uitgangssituatie methode B2 L 1. 

Conclusie: 
Door de aansturing te veranderen wordt op alle fronten een beter resultaat behaald. Daarbij 
moet de opmerking gemaakt worden dat er wel met kleinere ordergroottes wordt gewerkt. 

Berekening toename gemiddelde servicegraad a.g.v. orders direct aanbieden 

lndien tabel 8.1 met tabel 8.2 worden vergeleken zijn de volgende verschillen in servicegraden 
waar te nemen: 

sg ingesteld 50 75 80 85 90 95 
(%) Gem.: 

22.3/6= 
verschil 8.9 3.9 2.9 3.7 1.6 1.3 

3.7% 
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Bijlage 9: Uiteenzettingen per overgang (zoals beschreven in paragraaf 4.3) 

Over an nr. 1: 

Installatie aan boord -----> Defect aan boord 

A) Initiatie 
Als een bepaald artikel aan boord van een schip defect raakt is de objectbeheerder aan boord 
van het schip degene die het artikel zal inleveren (indien mogelijk) bij de logistieke dienst. De 
objectbeheerder is, afhankelijk van de grootte en het belang van het object een onderofficier in 
de rang van korporaal of hoger. 

B) Procedure 
De objectbeheerder hangt aan het defecte onderdeel een defect-label. Hierop moet de aard van 
de storing staan en indien mogelijk ook de storingsvorm en storingsoorzaak. Daarnaast vult hij 
een bon in (inteme verstrekkingsbon, IVB) die hij inlevert bij de logistieke dienst aan boord 
van het schip. 

C) Benodigde informatie 
- NSN - naam artikel /type-en serienummer 
- aantal - naam beheerder, zijn identificatie code 
- reden van vervanging, aard storing, het defect 

D) Informatiesystemen 
Aan boord wordt gewerkt met een apparaat waarmee micro-fiches gelezen kunnen worden. Op 
deze fiches staan de nato stock nummers (NSN's), toepassingscodes en typenummers. Er zijn 
drie van dergelijke apparaten aan boord, een voor de LD, een voor de WD en een voor de TD. 
De informatie op de micro-fiches komt uit het VASLOGDOC. Daar er geen online verbinding 
bestaat met dit systeem zijn de micro-fiches nooit geheel up to date. 

E) Tijd 
De tijd die voor bovenstaande handelingen nodig is, is verwaarloosbaar klein ten opzichte van 
tijden verderop in de keten. Om toch een indruk te krijgen van de tijdsduur volgt hier een 
indicatie gebaseerd op interviews. Met eventuele (loket)wachttijden is geen rekening gehou
den. 
- constateren van de storing 
- demonteren van het artikel 
- opzoeken NSN 
- invullen defect-label (rood label) 
- invullen IVB 

totaal: +/-
F) Naarwie? 

*begin tijdstip 
* 0,5-1 uur (afhankelijk van artikel) 
* 10 min. 
* 10 min. 
* IO min. 

1.5 uur 

Zowel het artikel met defect-label als de bon worden afgegeven aan de logistieke dienst. Het 
artikel komt in eerste instantie in het ontvanglokaal aan boord te staan. 
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Over an nr. 2: 

Defect aan boord -----> Defect aan wal, aankomst MLC 

A) Initiatie 
Nadat het artikel in het ontvanglokaal aan boord is geplaatst, wordt het artikel in juiste verpak
king naar een van de magazijnen aan boord verplaatst. Het artikel is gereed voor retoumering 
naar de wal . Het Hoofd Logistieke Dienst aan boord van het schip ziet erop toe dat repairables 
zo spoedig mogelijk worden geretoumeerd aan het MLC. Hij is hiervoor verantwoordelijk 

B) Procedure 
Deze retoumering wordt een terugstorting of storting genoemd en gaat aan de hand van een 
stortingsprocedure en stortingsbonnen. Een stortingsbon (STOBO) bestaat uit vier kopieen. 
Een kopie is bestemd voor het schip, een is bevestigd aan het artikel zelf en twee aan de zijkant 
van de palletbak waarin het artikel vervoerd moet worden. Als het schip in een buitenlandse 
haven ligt moet er ook nog een vrachtbrief gemaakt worden die meegaat met de chauffeur die 
de vracht vervoert. Getracht wordt om de retoumeringen zo snel mogelijk uit te voeren. 

C) Benodigde informatie 
-NSN 
- aard storing 
- naam schip 

D) Informatiesystemen 

- aantal 
-UKC 
- afnemer 

-Het systeem met micro-fiches (uit V ASLOGDOC) 
-VPA 

E) Tijd 
Deze tijd is onder andere afhankelijk van de positie van het schip, het vaarprogramma, of het 
gepaard gaat met een spoedaanvraag voor vervanging, of er vervoer is geregeld voor de 
aflevering van het nieuwe artikel etc. Concreet is hier in het algemeen niet veel over te zeggen. 
Aan de hand van data uit het VPA en of V ASLOGDOC moet blijken hoe lang dit duurt voor 
een bepaald artikelpakket. 

F) Naarwie? 
- transporteur (MLC) of marinevervoersdienst (chauffeur) of ingehuurd transportbedrijf. 
- personeel in de ontvanglokaal van het MLC. 
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Over an nr. 3: 

Defect aan wal , aankomst MLC -----> Wacht op onderhoud, binnen MLC in stelling. 

A) Initiatie 
Deze overgang wordt ge"initieerd door de aankomst van een palletbak (met bijbehorende 
stortingsbonnen), waarin de geretoumeerde onderdelen zich bevinden. 

B) Procedure 
De stortingsbonnen gaan naar de "videokamer" waar ze geregistreerd worden in het VAS
LOGDOC. Als dit gebeurd is gaat de bon terug naar de pallet. 
De diverse artikelen in de palletbak liggen te wachten op keuring. Opvallend hierbij is dat 
artikelen die in kleine hoeveelheden (maximaal drie stuks) worden aangeboden vrijwel direct 
behandeld worden, terwijl een pallet waarin zich meerdere artikelen bevinden in een aparte 
stelling komt te staan. De palletbak wacht hier tot het moment dat de keuringscapaciteit het 
toelaat om aan deze artikelen te beginnen. 
Tijdens deze keuring worden aantallen, nummers en bonnen gecontroleerd. Bovendien wordt 
de toestand van het artikel globaal bekeken. De keuring wordt uitgevoerd door de desbetref
fende ARTMAN of door een controleur van het MLC. De ARTMAN stelt vast of een contro
leur een bepaald artikel mag keuren. De ARTMAN krijgt geen bericht dater onderdelen van 
zijn artikelpakket liggen op het MLC maar hij gaat om de zoveel dagen kijken of er bonnen 
liggen. Bovendien wordt tijdens de keuringsfase de status GVU / NGVU vastgesteld, voor 
zover dit mogelijk is zonder testapparatuur. Een klein aantal artikelen gaat voordat ze in het 
betreffende magazijn geplaatst wordt, naar de verpakkings- en preserveringsafdeling PRES
PAK. Indien het een duidelijk geval betreft dat niet te herstellen is, wordt het artikel apart 
gehouden om het vervolgens in een later stadium af te voeren. 
Vervolgens vervoert iemand de pallet naar het desbetreffende magazijn, zeals kleingoed, 
hout/ijzer, lichte kavel, zware kavel en het palletmagazijn. Hier wordt het artikel opnieuw in 
het VASLOGDOC geregistreerd, waarbij de status (GVU/ NGVU) en de locatie worden 
aangegeven. Het artikel wordt zoveel mogelijk in een Stelling gelegd bij artikelen van dezelfde 
soort . 

C) Benodigde informatie 
Om bovenstaande procedure te laten verlopen is de volgende informatie nodig: 
- een volledig en juist ingevulde STOBO 
- een volledig en juist ingevuld defectlabel 
- ervaring van een ARTMAN / controleur voor een juiste eerste beoordeling voor de status. 

D) lnformatiesystemen 
-VASLOGDOC 

E) Tijd 
Gerniddeld beslaat dit traject 51 kalenderdagen. Dit gerniddelde is gebaseerd op 3 jaar, met 
betrekking tot ongeveer 2500 verschillende repairables. Voor spreiding in de doorlooptijd zie 
het betreffende histogram in bijlage JO. Op basis van de procesbeschrijving en interviews is 
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een schatting gemaakt van de minimale benodigde procestijd waarbij de wachtrijen zijn wegge
laten. De schatting van deze procestijd is 32 minuten. Voordelen die te behalen zijn door 
batchvorming binnen dit proces zijn hierin niet meegenomen. 

F) Naar wie? 
Informatie wordt verwerkt in het V ASLOGDOC. Dit systeem genereert op basis van het wel 
of niet raken van het vastgestelde herstelniveau ( of bestelniveau), de aanzet tot volgende fase. 

Op het moment dat de artikelen in stelling binnen het MLC worden geplaatst, liggen de artike
len te wachten op reparatie. Hoe Jang zij hier liggen is afhankelijk van de vraag naar het artikel 
(dus van de storingskarakteristieken), de hoogte van het herstelniveau, de hoogte van de 
hersteltoetsingsvooraad en van de doorlooptijden van de administratieve- en reparatieproces
sen. 
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Over an nr. 4 

Wachten op onderhoud binnen het MLC ----->Wachten op onderhoud binnen Sewaco-bedrijf. 

A) Initiatie 
Een keer per veertien dagen worden met het V ASLOGDOC de (be-) herstelsignalen uitge
draaid. De BEV AN A's bekijken deze uitdraai waarna zij een herstelorder aanmaken indien het 
herstelniveau geraakt is. 
In geval dat er met speed een herstelorder aangemaakt moet worden, dan gebeurt dat binnen 
een dag en wordt het artikel diezelfde dag naar het Sewaco-bedrijf vervoerd. 

B) Procedure 
Als de A TH is aangemaakt wordt er eveneens een ophaalslip gemaakt waarmee het betreffende 
artikel uit de Stelling wordt gehaald. Het artikel gaat dan naar de expeditie vanwaar het ver
voerd wordt naar het Sewaco-bedrijf. 
De BEV ANA 'verzendt' via het systeem de herstelorder naar het Sewaco-bedrijf alwaar deze 
uit een printer komt bij het bedrijfsbureau. Hier wordt de herstelorder handmatig ingevoerd in 
het BBS. Het proces is weergegeven in bijlage JO. 

C) Benodigde informatie 
- NSN van het artikel 
- uitdraai herstelsignaleringen uit het V ASLOGDOC 
- locatie artikel binnen MLC 
- herstelorder aanmaakbon (voor het onderhoudsbedrijf) + herstelordemummer 

D) lnformatiesystemen 
-VASLOGDOC 
-BBS 

E) Tijd 
De gemiddelde doorlooptijd op dit traject bedraagt 15 dagen. Het uitdraaien van een herstel
signaleringslijst gebeurt eens in de veertien dagen. Het maken van een herstelorder gebeurt 
binnen een dag. Voor de spreiding in de doorlooptijd zie bijlage J 0. 
De theoretische procestijd zonder wachtrijen bedraagt naar schatting 35 minuten waarvan 20 
minuten zijn bestemd voor het vervoer van het MLC naar het onderhoudsbedrijf. 

F) Naar wie? 
De informatie komt terecht bij de (senior) orderbehandelaar van het Meobh of bij de plannings
afdeling van de BW, gereed om in de planning meegenomen te worden. 
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Overgang nr. 5a: 

Wachten op reparatie binnen Sewaco-bedrijf ,het MEOBH -----> 

A) Initiatie 

In reparatie binnen 
de werkplaats. 

De senior orderbehandelaar splitst, indien het een nieuwe aanvraag betreft, het werkaanbod 
van herstelorders naar een van de vijf werkplaatsen. Bij de standaard bewerkingen wijzen de 
medewerkers van het bedrijfsbureau die de aanvraag in het BBS zetten al toe aan een werk
plaats. De orderbehandelaar van deze werkplaats haalt de order dan rechtstreeks op zonder 
tussenkomst van de seniororderbehandelaar. De herstelorder wordt geplaatst in een map, die 
de orderbehandelaar twee tot drie keer per dag bij de senior orderbehandelaar leegt. 

B) Procedure 
Als de herstelorder uit de printer komt rollen, dan wordt de herstelorder handmatig ingevoerd 
in het bedrijfs beheer systeem (BBS). Dit gebeurt niet op basis van een NSN maar op basis van 
een herstelordemummer (wordt hier ook ATH-nummer genoemd). Op dat moment wordt de 
opdracht zichtbaar voor het bedrijfsbureau. 
Bij de desbetreffende werkplaats maakt de orderbehandelaar met behulp van het BBS een 
bewerkingsdocument. Dit bewerkingsdocument geeft de orderbehandelaar aan de chef van de 
werkplaats die vervolgens de opdracht aan een technicus toewijst. Wanneer de technicus 
gereed is met de opdracht meldt hij dit aan zijn chef. De orderbehandelaar meldt de opdracht 
gereed in het BBS. De expeditieafdeling komt het artikel vervolgens halen van de werkplaats 
en brengt het samen met het verzendadvies naar de expeditie hal. 

C) Benodigde infonnatie 
De benodigde informatie loopt uiteen van hetgeen ingevoerd is in het BBS tot en met de kennis 
van de technicus. Hierbij valt te denken aan werkorders, herstelorder-nummers, uiterste 
leverdata, de indicatie van de storing maar ook de wijze waarop de storing verholpen kan 
worden. 

D) Infonnatiesystemen 
- Bedrijfs Beheer Systeem (BBS) 

E) Tijd 
Het traject dat binnen het onderhoudsbedrijf wordt afgelegd kan in een gedeelte werkvoorbe
reiding en een gedeelte reparatie worden verdeeld. Over het gehele traject is de gemiddelde 
doorlooptijd 228 dagen waarvan er 139 aan werkvoorbereiding en 88 aan reparatie worden 
besteed. Voor inzicht in de spreiding verwijs ik naar bijlage 10. 

F) Naarwie? 
Het artikel wordt vervoerd naar het MLC. 
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Over an nr. Sb: 

Wachten op reparatie, BW ----->In reparatie binnen de werkplaats binnen Sewaco-bedrijf, BW 

A) lnitiatie 
Nadat de herstelorder uitgedraaid wordt door de printer, wordt de herstelorder handmatig 
ingevoerd in het bedrijfsbeheersysteem (BBS). Dit gebeurt niet op basis van een NSN maar op 
basis van een herstelordernurnmer (wordt hier ATH-nurnmer genoemd). Op dat moment wordt 
de opdracht zichtbaar voor de planningsaf de ling. 

B) Procedure 
Op de planningsaf de ling zit een ordervoorbereider en een orderplanner. De ordervoorbereider 
zoekt de TOS (Technische Opdracht Stelling), indien deze aanwezig is bij de desbetreffende 
herstelorder en wijst de opdracht toe aan een technicus (reparateur). Daamaast zorgt de 
ordervoorbereider ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn of hij initieert een bestel
ling. 
De orderplanner plant de opdracht in en houdt hierbij rekening met de uiterste gereedheidsda
tum en de reparatietijd. Bij het plannen maakt hij gebruik van de planningsmogelijkheden, die 
het BBS biedt. 
Als de technicus aan de opdracht begint kan hij in het BWIS zien of er voor deze opdracht 
documentatie aanwezig is. 

C) Benodigde infonnatie 
De benodigde informatie is afkomstig van de herstelorderuitdraai, de TOS, het BWIS en 
uiteraard van het betrokken erbij personeel zelf. 

D) Infonnatiesystemen 
-BBS 
-BWIS 

E) Tijd 
Het werk vanaf het moment van registreren tot en met het moment dat het werk is ingepland, 
mag niet langer duren dan 2 weken, maar kan soms binnen 1 dag geschieden. Deze tijd is 
nauwelijks afhankelijk van het soort artikel dat gerepareerd moet worden. 
Na deze adrninistratieve tijdsduur is er nog een wachttijd voor het daadwerkelijk in reparatie 
gaan. De gerniddelde doorlooptijd op het traject werkvoorbereiding bedraagt voor de BW 78 
dagen. De reparatie tijd beslaat 72 dagen. Beide gerniddelden zijn gebaseerd op gegevens uit 
het BBS. De spreiding is weergegeven in bijlage 10. 

F) Naarwie? 
Het artikel gaat samen met het bewerkingsdocument naar de technicus die de reparatie zal 
gaan uitvoeren. 

B16 



Bi 'la en 

Over an nr. 6a + 7: 

Gereed na reparatie, MEOBH -----> Aankomst MLC 

A) Initiatie 
De expeditieaf deling krijgt een verzendadvies en het artik.el van de desbetreffende werkplaats. 

B) Procedure 
Het artikel wordt vervoerd door de marine vervoerdienst. Deze rijdt eens per week naar het 
MEOBH. Hiervoor moet een vrachtbrief gemaakt worden. Alleen voor spoedopdrachten 
vervoert de expeditie-afdeling van het MEOBH het artik.el zelf naar het MLC. 
Bij aankomst in het MLC worden de verzendadviezen getekend en worden de artikelen in het 
ontvanglokaal gezet. 

C) Benodigde informatie 
- verzendadvies (In verband met de plaats waar het naar toe moet.) 
- vrachtbrief 

D) lnformatiesystemen 
-VASLOGDOC 
-BBS 

E) Tijd 
De marinevervoerdienst rijdt rninimaal eenmaal per week, dus in principe duurt deze overgang 
maximaal 1 week (gerniddeld ongeveer 3 dagen). De schatting van de theoretisch benodigde 
vervoertijd bedraagt 20 rninuten. 

F) Naar wie? 
N aar het ontvanglokaal van het MLC. 

Bl7 



Bi'la en 

Over an nr. 6b + 7: 

Gereed na reparatie, BW -----> Aankomst MLC 

A) Initiatie 
De technicus vult nadat hij gereed is met de opdracht een verzendadvies in. 

B) Procedure 
Het bewerkingsdocument bevat een barcode. Deze barcode wordt ingelezen bij de start van de 
opdracht en op het moment van gereed komen van de opdracht. 
Het verzendadvies wordt afgeleverd bij de expeditie-afdeling. Vanaf hier vindt twee a drie keer 
per dag vervoer plaats naar het MLC. Op het MLC wordt het verzendadvies afgetekend in het 
ontvanglokaal en krijgt bier een ontvangstnummer. 

C) Benodigde inf ormatie 
- Bewerkingsdocument 
- herstelorder 
-NSN 
- Verzendadvies 

D) lnformatiesystemen 
-BBS 
-VASLOGDOC 

E) Tijd 
Nadat de opdracht gereed is gemeld wordt het artikel diezelfde dag nog afgeleverd bij het 
MLC. De schatting van de theoretisch benodigde vervoertijd bedraagt 20 rninuten. 

F) Naar wie? 
Het artikel en het verzendadvies worden ontvangen in het ontvanglokaal van het MLC. 
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Over an nr. 8: 

Aankomst MLC -------> GVU melding in bet VAS, gereed voor uitgifte in de stelling. 

A) Initiatie 
Deze overgang wordt ge'initieerd door de aankomst van bet artikel met bijbeborend verzendad
v1es. 

B) Procedure 
Het verzendadvies wordt af getekend door personeel uit bet ontvanglokaal van bet MLC. Het 
artikel krijgt een ontvangstnummer. Het verzendadvies gaat vergezeld van ontvangstnummer 
naar bet ontvanglokaal. Hier wordt bet artikel ingevoerd in bet VAS en wordt een inname slip 
gemaakt. Deze gaat terug naar bet artikel. Een aantal artikelen dient eerst verpakt of gepreser
veerd te worden bij de afdeling PRESPAK, voordat ze naar bet desbetreffende magazijn wordt 
gebracbt. In bet magazijn wordt bet artikel in een stelling gelegd. Tevens wordt in bet VAS
LOGDOC voor dit artikel de locatie aangegeven. Het artikel is nu gereed voor uitgifte (GVU). 

C) Benodigde informatie 
- berstelordernummer (ATH-nummer) 
-NSN 
- verzendadvies. 
- verpakkings/ preserverings eis 

D) Infonnatiesystemen 
-VASLOGDOC 

E) Tijd 
De gemiddelde doorlooptijd op dit traject is 13 dagen. De spreiding is te zien in bijlage JO. 
De scbatting van de tbeoretiscb benodigde doorlooptijd, zonder wacbtrijen, is 22 minuten. 

F) Naar wie? 
Het artikel wordt in de GVU-voorraad opgenomen. Hoe lang bet artikel zicb bier bevindt, is 
afhankelijk van de storingskarakteristiek ( de vraag) van bet artikel. 
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Over an nr. 9: 

GVU in de stelling. --------->Aan boord van een schip (voorraad of direct in installatie). 

A) Initiatie 
Iemand van de LDGB van een schip maakt een aanvraagbon (een afnemer stelt de behoefte) en 
verzendt deze naar het MLC. Hier wordt de aanvraag verwerkt. 

B) Procedure 
De objectbeheerder aan boord van een schip levert een inteme verstrekkingsbon in bij bureau 
bevoorrading aan boord van zijn schip. De LDGB verstrekt indien mogelijk het artikel uit de 
boordvoorraad. Als het aanvraagniveau voor deze boordvoorraad geraakt is dan wordt een 
aanvraagbon aangemaakt, een zogenaamde aanvraag tot vervanging (AV ANG) en deze wordt 
verzonden naar het MLC. Hier wordt de aanvraag verwerkt in het V ASLOGDOC en wordt in 
dit systeem bekeken of er voldoende walvoorraad aanwezig is. Indien dat het geval is wordt 
opdracht gegeven om het artikel uit de stelling te halen en het via expeditie af te leveren aan de 
aanvrager. 

C) Benodigde informatie 
- soort aan vraag - NSN-aanvraag 
- afnemer-nr - aantal 

D) Infonnatiesystemen 
- VPA / kaartenbaksysteem 
-VASLOGDOC 

E) Tijd 
De tijd waarbinnen een aangevraagd artikel aan boord kan zijn, is o.a. afhankelijk van het 
vaarschema. De aanvraag kan geschieden per post of per bericht. Per post duurt !anger en is 
afhankelijk van de postsluiting. 
De tijd die nodig is op het MLC is naar schatting 1 week. 
Als het schip in den Helder ligt, dan is de vervoertijd te verwaarlozen. Is het schip op zee dan 
hangt het af van de eerstvolgende buitenlandse haven of van de positie van het schip op zee. 
De schatting is dat dit traject binnen 2-3 weken moet zijn afgelegd, en is mede afhankelijk van 
de noodzaak tot levering in verband met de operationele gereedheid van het schip. 

F) Naarwie? 
Naar de eindgebruiker, de operationele eenheid. 

In feite vindt hiema de overgang plaats van 'reserves aan boord' naar 'in installatie aan boord'. 
Echter de boordvoorraden dienen om een zo hoog mogelijke materiele gereedheid te realiseren 
in principe volledig gevuld te zijn. Daarom wordt de in dit onderzoek operationele eenheid als 
geheel als 'de klant' beschouwd en niet de installatie waarin het desbetreffende artikel een 
functie moet vervullen. Vandaar dat overgang tien uitfiguur 4.2 niet is uitgewerkt. 
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Bijlage 10: Processchema's van de onderzochte trajecten en de bijbehorende
doorlooptijdverdelingen. De histogrammen zijn gebaseerd op ge
gevens uit de jaren '93-'95 . (Zie biz. B22 - B35) 

B21 



to 
N 
N 

r-------1 
J)~f~tl~ik~_, 

Ontvanglokaal 

Ontvangstnr.+ 
STOBO 

J erpakken / 
Verpakken? reserveren 

N 

!Afvoeren I NGVU 
cc 30 cc 40 

Videokamer 

REGISTREREN 
in V ASLOGDOC 

In stelling betretTende 
m azi"n 

Jnmelding in het 
14------1 VAS locatie 

Figuur Traject 'INNAME NGVU' ( Innamc RETOUREN, MLC) 



.• z 
Cit z 

J 

Doorlooptijdverdeling: Traject 'lnname NGVU' 
Gem.dlt= 51 ; St.dev.= 42 

!1 

;: 

ti ~ t ,, 
Ii ~' l' 

iii 
1;1 jil 

11 
!, rj Ii ~-•1! I, 

I ;·1 
f; I' 

"• i: ·1 

i ;;; $ ~ ~ ~ U) ~ i ,-. '(/, (0 - - ~ ~ -
Aantal dagen 

m l§l ~ 0 
N 

100,00% 

00,00% 

80,00% 

70,00% 

€0,00% 

50,00% 

,0,00% 

31,00% 

20,00% 

10,00% 

,00% 

I llllli:BJ F requentie I 
---Cumulatief % 

-..: 
C) 
IQ 
~ 



Bi 'fa een 

Herstelsignalering 

BEV ANA maakt H.O. aan 
en 

T◄ Ophaalslip I 
t 

H.O. 

Expeditie 

I Expeditie OHB I OHB: Omzetten H.O., VAS--->BBS 
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Bi"la en 

Bijlage 11 : Handmatige berekening van het benodigde aantal artikelen. 

Methode ter bepaling van het aantal artikelen: 

Om het totaal aantal artikelen in het gehele systeem te bepalen is het 'Pompmodel' als uitgangs
punt genomen. Het aantal artikelen 'in installatie' wordt als constant verondersteld, waardoor 
de belangstelling vooral naar het aantal artikelen 'niet in installatie' uitgaat. 
De vraag naar onderhoud wordt gegenereerd door het ontstaan van defecten. Het model wordt 
hieronder beschreven. De nummering verwijst naar de plaats in het model waar het overeenk
omende nummer te vinden is (zie figuur). 

SEWACO 
(POMP) 

~ In installatie 

I.Q:-► ~ 

------~P___.I I 

___ __ On~ tstaan van defect 

-
- - - _L--_ -_-_-_- _- _- _- _ .1:._ ;;.,~ I~ l'ElJRINO ~ -mt 

.___,...,,..._ .....--, ◄- - - to. l ~(...====:: 

NGVU- voorraad 

Figuur: 'Pompmodel': model van het onderhoudscircuit. 

Hieronder vindt de uitleg van de opbouw van de matrices (zie blz B40-B42) plaats. Eerst 
worden de kolommen (verblijfplaatsen artikelen) besproken, daama de rijen (de toestanden van 
het systeem). 

Vooraf: 
Een bepaald artikel heeft een bepaalde kans op storing (storingskans) . Als deze storing 
wordt verholpen door het artikel te vervangen dan wordt een beroep gedaan op de voorraad 
GVU. Op basis van deze vervangingen wordt de vraag naar onderhoud bepaald. Als de 
vraag bekend is kan de tussenaankomsttijd (TAK-tijd) bepaald worden. Omdat de vraag 
volgt uit een storingsproces, wordt aangenomen dat dit proces met een poisson-verdeling 
beschreven kan worden. Met behulp van deze verdeling kan een uitspraak gedaan worden 
over de kans dat er binnen een bepaalde periode een aantal artikelen defect raakt. 
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Kolommen: 

1. De GVU-voorraadhoogte is noodzakelijk om variaties in de vraag en variaties in de 
reparatiedoorlooptijd op te vangen. In de berekeningen (in de tabellen) wordt eerst bet extra 
aantal artikelen bepaald dat nodig is voor een variatie in de vraag op te vangen en vervol
gens (in de volgende rij van de tabel) bet extra aantal artikelen dat de variatie in de door
looptijd van de pomp (reparatietraject) op moet vangen. 

2. Het aantal artikelen dat zich in de pomp moet bevinden is afhankelijk van de TAK-tijd 
van de storingen en van de doorlooptijd van de pomp. Het gemiddeld aantal artikelen dat 
nodig is in de pomp is gelijk aan de gemiddelde doorlooptijd van de pomp gedeeld door de 
TAK-tijd. 

3. De NGVU-voorraadhoogte is noodzakelijk om variaties in bet innametraject op te vangen. 
Uit bet histogram van de doorlooptijd van bet inname proces blijkt dat 97% van de orders 
er 120 dagen of minder over doet, om dit proces te doorlopen. 

4 . Het aantal artikelen in bet innametraject wordt bepaald door de gemiddelde doorloop
tijd van een bepaalde order op dit traject te delen door de TAK-tijd. Deze orders zijn nodig 
om de doorlooptijd van bet innametraject te overbruggen. 

Hieronder volgen een aantal verschillende toestanden waarin bet systeem zich kan bevinden. 
Per toestand is bekeken hoeveel artikelen op bovengenoemde trajecten / plaatsen nodig zijn. 
Vervolgens kan een uitspraak over bet totaal benodigd aantal artikelen worden gedaan . 

Rijen: 

Steady state: 
Hier wordt bepaald hoeveel onderdelen nodig zijn om uitgaande van constant uitvalsinterval 
(a.g.v. bet storingsproces), bet geheel draaiende te houden, zonder variaties. 

Steady state minimum: 
Als bij steady state; maar nu met kleinere doorlooptijden. 
Uit de histogrammen voor de doorlooptijd van bet gehele hersteltraject blijkt dat 20 % van de 
artikelen binnen 46 dagen dit traject heeft doorlopen. ( Uitgifte NGVU + Reparatie + Inname 
GVU = 6 + 35 + 5 = 46) 
Voor bet traject inname-NGVU, blijkt 20% van de artikelen binnen 20 dagen bet traject te 
hebben doorlopen 

Steady state maximum: 
Als bij steady state; maar nu met een doorlooptijd waarbij 80% van de artikelen bet traject 
heeft doorlopen. 
Voor bet hersteltraject bedraagt dit 216 dagen (21 + 177 +18= 216) 
Voor bet inname traject bedraagt dit 77 dagen. 

Steady state en variatie in het uitvalsinterval: 
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Aangenomen is dat het uitvalsproces kan worden beschreven met een Poissonverdeling. De 
vraag per jaar wordt omgezet naar de vraag per maand. Vervolgens wordt de kans bepaald dat 
het aantal failures per maand kleiner of gelijk is aan een bepaald aantal. Dit aantal ligt dus 
hoger dan het gemiddelde uitval per maand. Om deze variatie op het gemiddelde op te vangen, 
moet er een GVU-voorraad zijn. 

Steady state en variatie in de doorlooptijd van het onderhoudstnuect: 
Door een vertraging in het onderhoudsproces kan er een tekort aan GVU-artikelen ontstaan. 
De voorraad GVU moet deze vertraging kunnen overbruggen. Aangenomen wordt dat de 
doorlooptijd een trekking uit de standaardnormaleverdeling vormt (n.a.v. de histogram). 
Om het aantal dagen te bepalen dat afwijkt van het gemiddelde, wordt gerekend met een 95% 
overschrijdingskans. De GVU-voorraad moet deze extra dagen kunnen opvangen, zelfs als zo'n 
afwijking twee keer achter elkaar plaats vindt. 

Steady state en variatie in de doorlooptijd van het inname traject: 
De variatie die hier gebruikt is, is gebaseerd op het histogram van de doorlooptijd van het 
inname-traject. Hieruit blijkt dat 97% van de NGVU-artikelen binnen 120 dagen worden 
ingenomen. Bij de berekening van de NGVU-buffer is ervan uitgegaan, dater twee artikelen 
met een dergelijke afwijking van het gemiddelde, achter elkaar kunnen voorkomen. 

Steady state en een combinatie van de drie variaties: 
Hier worden de laatste drie variaties bij elkaar gevoegd. De eerste twee hebben betrekking op 
de GVU-buffer, de derde op de NGVU-buffer. 
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De aantallen zijn berekend zoals in onderstaande tabel en bijbehorende verwijzingen (@) is 
aangegeven: 

Artikel: naam NSN: 
Gebruik per jaar: aantal T AK-tijd: 360/gebruik per jaar 
Gem_doorlooptijd inname NGVU: dlt_inname 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject: dlt_ohd 
Huidig aantal niet in installatie: aantal artikelen 

Vrd. GVU Aant. in pomp Vrd. Aant. in keu- Tot. 
NGVU ring 

Steady state (ss) - dlt_ohd/ T AK-t - dlt_inname/ 
TAK-tijd 

SS, minimum - 46/T AK-tijd - 20/ TAK-tijd 

SS, maximum - 216/TAK-tijd - 77/TAK-tijd 

SS+ var. in @Al dlt_ohd/ T AK-t - dlt_inname/ 
vraag TAK-tijd 

SS+ var. in @A2 dlt_ohd/ T AK-t - dlt_inname/ 
doorlooptijd TAK-tijd 
pomp 

SS+ var. in inna- - dlt_ohd/ T AK-t @Cl dlt_inname/ 
meNGVU TAK-tijd 

SS+ drie varia- @Al+@A2 dlt_ohd/ TAK-t (= @Cl) dlt_inname/ 
ties TAK-tijd 

Advies aantal niet in installatie: 

@Al : 
Het gemiddeld aantal aanvragen per jaar wordt, afhankelijk van de hoogte van de jaarvraag 
omgerekend naar een gemiddelde per 6 maanden, lmaand of 1 week.(Dit gemiddelde = µ ). 
Aangenomen wordt dat de jaarvraag voortkomt uit een Poissonproces. De kans dat een 
bepaald aantal defecten plaatsvindt binnen een bepaalde periode kan nu bepaald worden. 
b.v. P(k~ 2 Iµ= 0,7)= 0.9659 , dit betekent dat de kans dat het aantal defecten binnen de 
bedoelde periode kleiner dan 2 is, gelijk is aan 96.59 %. De GVU-voorraad moet deze twee 
defecten op kunnen vangen. De gehanteerde grens ligt op 97%. 

@A2: 
Hier wordt aangenomen dat de daadwerkelijke reparatietijd een trekking uit de standaard 
normale verdeling is. Dit wordt gedaan om enigszins iets te kunnen zeggen over een over
schrijdingskans. Voor de standaard normale verdeling is gekozen naar aanleiding van het 
histogram van de doorlooptijd van reparatie voor alle artikelen. Bovendien zijn voor de geko
zen artikelen te weinig data met betrekking tot de repararatietijd bekend, om een passende 
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kansverdeling te kiezen. 
De grenswaarde bij een 95% overschrijdingskans wordt als volgt bepaald: 
grenswaarde = µ + k o , met k= 1.645, µ= gemiddeld gebruik per jaar, o= standaarddeviatie 
Omdat het hersteltraject bestaat uit : Uitgifte NGVU + Reparatie + inname GVU, moet bij de 
gevonden grenswaarde van het reparatietraject de andere twee doorlooptijden opgeteld wor
den om te komen tot een doorlooptijd voor het hersteltraject. 
Hier is gesteld dat de GVU-voorraad zo hoog moet zijn dat, als deze grenswaarde voor de 
doorlooptijd twee keer achter elkaar plaatsvindt, deze tijd overbrugd moet worden. 

@Cl 
Uit het histogram van de doorlooptijdverdeling voor het innametraject (NGVU) blijkt dat 97% 
van het totaal aantal artikelen binnen 120 dagen dit traject heeft doorlopen. 
Hier is gesteld dat de NGVU-voorraad zo hoog moet zijn, dat het twee keer achter elkaar voor 
mag komen dat een artikel 120 dagen over dit traject doet, zonder dat de pomp stil valt 
doordat er geen NGVU artikelen aanwezig zijn. 

Opmerkingen: 

Aanname: 
De pomp start het reparatiecircuit met hetzelfde interval als de TAK-tijd van de defecten. 
lndien de NGVU voorraad leeg is doordat er een langere tijd geen defect is ontstaan dan start 
de pomp het reparatiecircuit op het moment dat een defect artikel het innametraject heeft 
doorlopen. 

Artikel ERM 9000 frontpanel CNSN 5820-14-414-9058}: 
Dit artikel bevindt zich alleen aan boord van de M-fregatten. Doordat deze schepen nog niet zo 
lang varen kan het voorkomen dat het aantal artikelen 'niet in installatie' nog niet op een 
evenwichts-niveau is gekomen. Hierdoor kan het aantal dat wordt geadviseerd (15) hoger 
liggen dan in werkelijkheid (9). 

Artikel ANACONDA <5845-17-108-0571) 
Gezien de zeer lage vraag ( 2 per jaar) en de huidige doorlooptijd moet voor dit artikel afgewe
ken worden van het berekende aantal (6) . De som van de gem. doorlooptijden op de vier 
trajecten (201) is slechts 21 dagen }anger dan de TAK-tijd (180 dagen). Een artikel is te weinig 
om dit op te vangen, maar het huidige aantal drie is voldoende. 

Opmerking: Verblijftijd in status NGYU is onbekend. 
In de huidige aansturing zal een deel van de wachttijd die voor het onderhoudsbedrijf optreedt 
opgenomen worden in de tijd dat het artikel zich in NGVU-status bevindt. Door de aansturing 
te veranderen (voorraad NGVU---> buffer NGVU) zal waarschijnlijk nog steeds een wachtrij 
voor het onderhoudsbedrijf ontstaan. De verblijftijd in deze wachtrij is op dit moment niet in te 
schatten. Bovendien hoeft deze wachtrij niet in de NGVU-buffer zichtbaar te worden, maar 
wel in een verlenging van de (gemiddelde) werkvoorbereidingstijd.Indien de lengte van de 
wachtrij voor het onderhoudsbedrijf wel bekend zou zijn, verandert er niets aan de methode 
van bepaling van het minimaal benodigde aantal artikelen, wel aan de waarden. Daarom moet 
de doorlooptijd, inclusief de wachtrij voor het onderhoudsbedrijf, in de toekomst regelmatig 
bepaald worden. Deze nieuwe doorlooptijd kan dan in de berekening worden meegenomen. 
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Artikel: Anaconda NSN: 5845-17-108-0571 
Gebruik per jaar: 2 TAK-tijd (dagen): 180 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): -
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen): 73 
Huidig aantal niet in installatie: 3 

Vrd. GVU AanL in pomp Vrd.NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state (ss) - 1 - 1 2 

SS, minimum - 1 - 1 2 

SS, maximum - 2 - 1 3 

SS+ var. in vraag 3 1 - 1 5 

SS+ var. in doorloop- 1 1 - 1 3 
tijd pomp 

SS+ var. in inname - 1 - 1 2 
NGVU 

SS+ drie variaties 4 1 - 1 6 

Advies aantal niet in installatie: 3 

Artikel: Radio intercomsubsysteem NSN: 5830-12-322-3059 
Gebruik per jaar: 6 T AK-tijd (dagen): 60 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): 56 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen) : 117 
Huidig aantal niet in installatie: 16 

Vrd. GVU AanL in pomp Vrd.NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state (ss) - 2 - 1 3 

SS, minimum - I - I 2 

SS, maximum - 4 - 2 6 

SS + var. in vraag 2 2 - I 5 

SS+ var. in doorloop- 4 2 - I 7 
tijd pomp 

SS+ var. in innarne - 2 2 I 5 
NGVU 

SS+ drie variaties 6 2 2 I 11 

Advies aantal niet in installatie: 11 
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Artikel: Voedingstoestel NSN: 6130-12-161-4371 
Gebruik per jaar: 4 7 T AK-tijd (dagen): 7.7 dagen 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): 52 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen): 283 
Huidig aantal niet in installatie: 184 

Vrd. GVU Aant. in pomp Vrd.NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state ( ss) - 37 - 7 44 

SS, minimum - 6 - 3 11 

SS, maximum - 29 - 10 39 

SS+ var. in vraag 3 37 - 7 47 

SS+ var. in doorloop- 4 37 - 7 48 
tijd pomp 

SS+ var. in inname - 37 4 7 48 
NGVU 

SS+ drie variaties 7 37 4 14 62 

Advies aantal niet in installatie: 62 

Artikel: Servoamplifier NSN: 5999-01-023-6606 
Gebruik per jaar: 51 TAK-tijd (dagen): 7.1 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): 34 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen): 161 
Huidig aantal niet in installatie: 54 

Vrd. GVU Aant. in pomp Vrd.NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state (ss) - 23 - 5 28 

SS, minimum - 7 - 3 10 

SS, maximum - 31 - 11 32 

SS+ var. in vraag 3 23 - 5 31 

SS+ var. in doorloop- 4 23 - 5 31 
tijd pomp 

SS+ var. in inname - 23 4 5 31 
NGVU 

SS+ drie variaties 7 23 4 5 39 

Advies aantal niet in installatie: 39 
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Artikel: Pompeenheid roterend NSN: 4320-01-024-8178 
Gebruik per jaar: 8 T AK-tijd (dagen): 45 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): 28 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen): 173 
Huidig aantal niet in installatie: 45 

Vrd. GVU Aant. in pomp Vrd. NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state (ss) - 4 - 1 5 

SS , minimum - 2 - 1 3 

SS, maximum - 5 - 2 7 

SS+ var. in vraag 2 4 - 1 7 

SS+ var. in doorloop- 6 4 - 1 11 
tijd pomp 

SS+ var. in inname - 4 3 1 8 
NGVU 

SS+ drie variaties 8 4 3 1 16 

Advies aantal niet in installatie: 16 

Artikel: ERM 9000 frontpanel NSN: 5820-14-414-9058 
Gebruik per jaar: 9 T AK-tijd (dagen): 40 
Gem_doorlooptijd inname NGVU (dagen): 55 
Gem_doorlooptijd onderhoudstraject (dagen): 108 
Huidig aantal niet in installatie: 9 

Vrd. GVU Aant. in pomp Vrd.NGVU Aant. in Totaal 
keuring 

Steady state (ss) - 3 - 2 5 

SS, minimum - 2 - 1 3 

SS, maximum - 6 - 2 8 

SS+ var. in vraag 2 3 - 2 7 

SS+ var. in doorloop- 5 3 - 2 10 
tijd pomp 

SS+ var. in inname - 3 2 2 7 
NGVU 

SS+ drie variaties 8 3 2 2 15 

Advies aantal niet in installatie: 15 
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Bijlage 12 : De Von Neumann ratio 

De Von Neumann ratio, q, hangt nauw samen met de eerste orde autocorrelatie en wordt 
vaak gebruikt als toetsingsgrootheid om de onafbankelijkheid van waamemingen te verifieren. 
De formule voor de berekening van q is als volgt: 

LJ-1 (xrx; .. 1)2 
q=------

Li (xrx)2 

Hierin staat x voor het algemeen gemiddelde en xi staat voor de waamemingen per subrun. In 
het geval dat de waamemingen per subrun onderling onafhankelijk en normaal verdeeld zijn, 
kan men bewijzen dat q bij benadering 

N(2, 4(:-2)) 
n -1 

is verdeeld. 

De nulhypothese dat de subrungemiddelden onderling onatbankelijk zijn, wordt verworpen ten 
gunste van de altematieve hypothese dat de subrungemiddelden zijn gecorreleerd, als voor de 
realisatie van Q geldt: q < 2 - 1,96 aQ. Hierbij is a= 0,05 en er wordt tweezijdig getoetst. 
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Bijlage 13: Listing van het gebruikte simulatiemodel (Clausing), in de taal PRO
SIM (zie volgende pagina's) 

Het simulatiemodel is opgebouwd uit 5 modulen en 1 macro. In de listing van bet programma 
is commentaar toegevoegd, betgeen bet lezen van de listing zal vergemakkelijken. Hieronder 
wordt per module zeer beknopt weergegeven wat in de betreffende module gebeurt. 

1. Module define 
In deze module worden de verschillende variabelen, componenten en klassen gedefinieerd. 

2. Module main 
In deze module worden de diverse variabelen ingelezen vanuit de inputfile. 

3. Module NGVU-inname 
In deze module wordt het inname proces van NGVU-artikelen binnen het MLC beschreven. 

4. Module Sewaco-pomp 
In deze module worden drie processen beschreven: 
- uitgifte NGVU-artikelen door bet MLC 
- bet onderboudsproces binnen bet Sewaco-bedrijf 
- inname van GVU-artikelen door bet MLC 

5. Module defectengenerator 
In deze module wordt bet uitvalsproces beschreven. 
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MODEL POMP SJC 
MOB DEFfNE 

Date: 96 / 05 / 06 
Time: 13:13:33 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

@----------------------------------------------------- --- ---- -------- -@ 
@ Module DEFINE @ 
@----- - ---------------------------- - ------------ --- - ---- - -------------@ 

COMPONENT 

CLASS 

vraaggenerator sewacobedrijf keurmeester artike lsoort 
trans_ngvu trans_ gvu controle 
artikel 

RANDOMSTREAM 
INPUTSTREAM 
OUTPUTSTREAM 
TIMEUNIT 
QUEUE 

onderhoud 
keuring 
buffer_ngvu: 
vrd_gvu 
installatie: 
defecten 

expon norm expon_keur expon_ norm 
artikelgegevens 
outputfile 
DAY 
hersteld keuring buffer_ngvu vrd_gvu installatie 
defecten 

verzameling 
verzameling 
verzameling 
verzameling 
verzameling 
verzameling 

artikelen in het onderhoudsbedrijf (Sewaco ) @ 
artikelen in het keurings / ident.proces (MLC)@ 
artikelen in de buffer NGVU @ 
artikelen in de voorraad GVU @ 
artikelen, in installatie @ 
defecte artikelen, nag in installatie @ 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16@ 
17@ 
18@ 
19@ 
20@ 
21@ 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

ATTRIBUTES OF vraaggenerator: 
REFERENCE TO artikel : def 
INTEGER : down aant 
REAL: down_ti~e event time 

ATTRIBUTES OF sewacobedrijf: 

art new_art 

REFERENCE TO artikel : sew_art 

ATTRIBUTES OF keurmeester: 
REFERENCE TO artikel : keur art 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

ATTRIBUTES OF artikelsoort: 
CHARACTER(20) art_naam 
CHARACTER(l6) art nsn 
INTEGER jaargebruik inname_ngvu ohdtraject aant_n_ instal 

dev_ohd max instal aant art 

REAL 
start_gvu start_pomp start_ngvu start_keuring 
levensduur 

@ Kenmerken van een artikelsoort @ 
@----- - ---------------------------------------------- --- ----- --------- -@ 
@ art naam artikelnaam @ 
@ art nsn nato stock number (nsn) van het artikel @ 
@ jaargebruik : aantal stuks per jaar aangeboden aan onderhoudsbedrijf@ 
@ inname_ngvu : gem. doorlooptijd traject inname NGVU vr specifiek art.@ 
@ ohdtraject : gem. doorlooptijd onderhoudstraject voor spec ifiek art.@ 
@ dev_ohd : deviatie op ohdtraject @ 
@ aant n instal : aantal art . NIET in installatie @ 
@ tak_tijd : gemiddelde tussenaankomsttijd vd defecten (uitvalsproces)@ 
@----------------------------------------------------- - ----- -- ----- - ---@ 

ATTRIBUTES OF artikel: 
INTEGER : item nr 
REAL : einde ohd einde_keur datum_defect rank_datum 

ATTRIBUTES 
INTEGER 

REAL 

OF MAIN: 
tel_ngvu tel_gvu tel_sewaco tel_keur gvu_ flow tel_instal 
tel_defect ix y z runlengte n_subruns subrunteller 
tel_aanvraag tel_afwijs tel_toewijs 
rank_correctie rank_deler 
mlc_uitgifte mlc_gvu_inname dlt_log dlt_val hulp_datum 
sg 

66@ tel_ngvu aantal artikelen in buffer NGVU @ 
67@ tel_gvu aantal artikelen in voorraad GVU @ 
68@ tel sewaco aantal artikelen in Sewacobedrijf @ 
69@ tel=keur aantal artikelen in keuring/identificati e (MLC) @ 
70@ gvu_ fl ow aantal artikelen <lat aan de GVU-voorraad t oegevoegd is @ 
71@ tel_instal aantal artikelen in installatie @ 
72@ tel_defec t aantal de fecten die wa rden gegenereerd @ 
73@ runl engte l e ngte van de subrun (lengt e in dagen) @ 
74@ n s ubruns aantal subruns @ 
75@ subrunteller: teller van de subrun @ 
76@ tel_aanvraag: aantal aanvragen @ 
77@ tel_a fwijs : aantal afwijzingen (gvu vooraad i s onvoldoende) @ 
78@ tel_t oewijs: aantal keer <lat een aanvraag wordt toege wezen @ 
79@ rank_correctie: correctie voor rankingsfunctie binnen PROSIM @ 
80@ rank_deler : correctie voor rankingsfunctie binnen PROSIM @ 
81 @ ml c_uitgift e : doorlooptijd voor proces uitgift e_NGVU binnen het MLC @ 
82@ mlc_gvu_ inname: d oorlooptijd voor proces mlc_gvu_inname @ 
83@ dlt val tijd tussen opeenvolge nd defect raken van een artikel @ 
84@ dlt_log d oorlooptijd van moment van defect rake n t o t aan in @ 
85@ gvu-s tatus kome n. @ 
86@ hulp_datum dummy variabele voor datum_defect @ 
87@ sg ser vicegraad, ( tel_toewijs / tel aanvraag) @ 
88@ ix y z hulptell e rs @ 



MODEL POMP_SJC 
MOD MAINMOD 

Date: 96/05/06 
Time: 13:13:33 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

@--------------------------------------------- -- ---- - ---- --- ----- -- --@ 
@ Module MAIN @ 
@-------------------------------------------- - --- - -- - - - --- - - - -- -- ----@ 

8 
9 

@ Diverse variabelen warden ingelezen vanuit d e inputfile 

rank_correctie ~ READ FROM artikelgegevens 
rank_deler ~ READ FROM artikelgegevens 
runlengte ~ READ FROM artikelgegevens 
n_subruns ~ read from artikelgegevens 

art_naam ~ CHREAD FROM artikelgegevens 
art nsn ~ CHREAD FROM artikelgegeve ns 
jaargebruik " READ FROM artikelgegevens 
inname_ngvu "READ FROM artikelgegevens 
ohdt raj ect ~ READ FROM artikelgegevens 
dev_ohd ~ READ FROM artikelgegevens 
max_instal ~ READ FROM artikelgegevens 
aant_art ~ READ FROM artikelgegevens 
start_ gvu ~ READ FROM artikelgegevens 
start_pomp ~ READ FROM artikelgege vens 
start_ngvu ~ READ FROM artikelgege v e ns 
start_keur ing ~ READ FROM artikelgege vens 

mlc_uitgifte ~ READ FROM artikelgegevens 
ml c_gvu_ inname" READ FROM artikelgegevens 

l evensduur ~ 360*(max instal / jaargebruik) 
@ gesteld: 1 jaar = 360 dagen@ 

@ De verschillende kansverdelingen warde n hi eronder gegenereerd 

SEED 
SEED 
SEED 
SEED 

OF 
OF 
OF 
OF 

expon ~ 23145 
expon_keur ~ 67332 
norm" 54632 
expon_norm" 98231@ 

@ 

@ 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36@ 
37 
38 RESHAPE expon AS SAMPLED FROM DISTRIBUTION EXPONENTIAL WITH PARAMETER 

MEAN(levensduur) 
39 RESHAPE expon_keur AS SAMPLED FROM DISTRIBUTION EXPONENTIAL WITH 

PARAMETER MEAN(inname_ngvu) 
40@ RESHAPE expon_norm AS SAMPLED FROM DISTRIBUTION EXPONENTIAL WITH PARAME 

41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

TER MEAN( ohdtra ject ) @ 
RESHAPE norm AS SAMPLED FROM DISTRIBUTION NORMAL WITH PARAMETER 

MEAN( ohdtraject) DEVIATION(dev_ohd) 

@ Het activeren van de componenten volgt hieronder 

ACTIVATE vraaggenerator FROM vragen IN defectenge ne rato r 
ACTIVATE keurmeester FROM identificatie IN ngvu_inname 
ACTIVATE sewacobedrijf FROM reparatie IN sewaco_pomp 
ACTIVATE trans_ngvu FROM naar_ngvu IN ngvu_inname 
ACTIVATE trans_gvu FROM naar_gvu IN sewaco_pomp 
ACTIVATE contro le FROM aanvullen IN defectengenerator 

@ 

@ aanmaken artikelen; de artikelen in het systeem krijgen v erschille nde 
@ levensdur e n / verblijftijden t oegewe z e n 

x" start_gvu + start_pomp 
y ~ x + start_ngvu 
z ~ y + start_keuring 

FOR i ~ 1 TO aant_art 
THIS art ikel ~ NEW artikel 

@ 
@ 

62 item_nr ~ i 
63 e inde o hd ~ 200 
64 einde- keur ~ 200 
65 datum=defect ~ 200 
66 IF i ~ start_gvu 
67 JOIN THI S artikel TO vrd_ gvu 
68 tel _gvu ~ tel_ gvu + 1 
69 END 
70 IF (i > start_gvu) & (i ~ x) 
71 ei nde_ohd ~ CT+ .5* no rm @expon_ norm@ 
7 2 J OI N TH IS ar ti kel TO herste ld RANKED BY einde o hd 
73 t e l s e waco ~ te l_sewaco + 1 
74 END 
75 IF (i > x) & ( i ~ y) 
76 J OIN THIS artikel TO buffer_ngvu 
77 t e l _ngvu ~ t e l _ ngvu + 1 
78 END 
79 IF (i > y) & (i ~ z) 
80 e inde ke ur ~CT+ 0.5*expon_ keur 
81 J OIN THI S ar t ike l TO keuring RANKED BY einde_ ke ur 
82 t e l keur ~ t e l keur + 1 
83 END 
84 IF ( i > z) 
85 datum_de fect ~CT+ 0.5* expon 
86@ r a nkcorrec tie e n rankdeler zijn nodig om d e beperking van de 
87@ r a nkingsfuncti e binne n PROSIM t e omzeilen 
88 ran k_datum" (datwn_de f ect - rank_c orrect i e ) / rank_deler 
89 J OIN TH I S artikel TO installati e RANKED BY rank_datum 
90 t e l insta l ~ tel_instal + 1 
91 END 
92 END 
93 
94 CALL file_output 
95 
96 FOR subrunteller ~ 1 TO n_subruns 
97 gvu_ fl ow ~ 0 
98 WAIT runlengte 
99 CALL fil e_output 

100 END 
101 
102 CANCEL ALL 
103 TERMINATE 
104 

@ 
@ 



MODEL POMP_ SJC 
MOD NGVU_INNAME 

Date: 96 / 05 / 06 
Time: 13:13:33 

1 @---------------------------------- -- --- --- - -- - - - -- - - --- - ---- - ---------@ 
2@ Module INNAME @ 
3 @------------------ - -------------------------- -------- -- -------- -------@ 
4@ In deze module wordt het innameproces beschreven . Het betreft het @ 
5@ keurings/identificatieproces voor NGVU-artike len bij het MLC en h e t @ 
6@ opnemen van deze artikelen (na keuringstijd) in d e NGVU - buff e r . @ 
7 @- -- --------------------- - ---- - --------- - --- ---- -- --- --- -- -------------@ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 
33 

identificatie: 
WAIT WHILE defecten IS EMPTY 
THIS artikel ~ FIRST artikel IN def ec ten 
keur_art ~ THIS artikel 
REMOVE keur art FROM defecten 
einde_keur OF keur_art ~CT+ expon_keur 
JOIN keur_art TO keuring RANKED BY e inde_keur 
tel keur ~ tel keur + 1 
REPEAT FROM identificatie 

naar_ngvu: 
WAIT WHILE keuring IS EMPTY 
THIS artikel ~ FIRST artikel IN keuring 
IF CT< einde keur 

END 
IF 

WAIT 1 
REPEAT FROM naar_ngvu 

CT~ einde_keur 
JOIN THIS artikel TO buffer_ngvu 
tel_ngvu ~ tel_ngvu + 1 
REMOVE THIS artikel FROM keuring 
tel keur ~ tel_keur - 1 

END 
REPEAT FROM naar_ngvu 

MODEL POMP_ SJC 
MOD SEWACO_POMP 

Dat e : 96 / 05 / 06 
Time : 13:13: 33 

1 @- - - - --- - ---- --- ---- -- ------------------------------------- - - - --- -- --- -@ 
2 @ Module S EWACO_ POMP @ 
3 @- -------------- - ---- --- -- --------------- - --------------- - ---------- - --@ 
4@ In deze module wordt de verblijftijd van het artike l in het @ 

5@ o nde rhoudstra ject bepaald. Deze verblijftijd wordt opge bouwd uit @ 
6@ drie el e menten . @ 
7 @ 1. Het uitgiftetraject MLC. De verblijftijd wordt constant @ 
8@ verondersteld, te weten 'mlc_uitgift e ' dagen. @ 
9@ 2. De v e rblijftijd in het onderhoudsproces. De verblijftijd wordt @ 

10@ besc h ouwd als een trekking uit een normale verdeling me t een @ 
11@ gemiddelde 'ohdtrajec t' en deviatie 'dev_ohd'. @ 
1 2 @ 3. Het innamet raj ec t GVU (MLC). De verblijftijd wordt wederom @ 
1 3 @ constant verondersteld, 'mlc_gvu_inname' dagen . @ 
14@ Het starten van de o rders in h e t onderhoudstraject gebeurt met de@ 
15 @ gemiddelde tak_ tijd van het uitvalsproces. (ontstaan van d e fect e n)@ 
16@ De variabelen MLC_ uitgifte en MLC_gvu_inname kunne n ipv door een @ 
17@ constante ook d oor een kansve rdeling (bv expon.ve rdeling) worden @ 

18@ besc hreven. De ze moe ten in Module main wel eerst gegene reerd worde n @ 
19 @------ - - --- ---- --- -- ---- ---- --- - - -------- - --- --- --- - ------------------@ 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4 2 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

reparati e: 
WAIT WHILE buffer_ngvu IS EMPTY 
THI S artikel ~ FIRST artikel IN buff e r_ngvu 
sew art~ THIS artikel 
REMOVE sew_art FROM buff e r_ngvu 
tel_ngvu ~ t e l _ ngvu - 1 
einde_ohd OF sew_art ~CT+ mlc_uitgifte +norm+ mlc_gvu_ inname 
J OIN sew_ a rt TO hersteld RANKED BY e inde_ohd 
tel_sewa co ~ te l_sewaco + 1 
REPEAT FROM r eparatie 

naar_ gvu: 
WAIT WHILE h e rsteld IS EMPTY 
THIS artikel ~ FIRST artikel 
IF CT< e inde_ohd 

WAIT 1 DAY 
REPEAT FROM naar_gvu 

END 
IF CT> e inde ohd 

REMOVE THIS artikel FROM 

IN hersteld 

hersteld 
tel s e waco ~ tel sewaco - 1 
J OIN THIS artikel TO vrd_gvu 
tel_gvu ~ t e l_gvu + 1 
gvu_flow ~ gvu_flow + 1 
dlt_ l og ~ dlt_log + (CT - datum_defect) 

END 
REPEAT FROM naar_gvu 



MODEL POMP_SJC 
MOD DEFECTENGENERATOR 

Date: 96 / 05 / 06 
Time : 13:13:33 

1 @-------------------------------------------- -- - - - ----- --- -- - - -- -- - - @ 
2 @ Module DEFECTENGENERATOR @ 
3 @-- - -------------- - -------------------- --- -- -- ---- - -- -- -- - -- - -- - -- - - @ 
4@ Deze module beschrijft het uitvalsproce s van het artikel binne n @ 
5@ een bepaalde installatie. Verondersteld wordt dat het uitval s - @ 

6@ proces beschreven wordt door een poisson-proces. Hierdoor kan de @ 
7 @ tussenaankomstt ijd van def ec ten bij het centrale magazijn (MLC) @ 
8@ gezien worden al s een trekking uit een exponentiele ve rdeling. De @ 
9@ GVU voorraad moet de installatie voorzien van nieuwe onderde len @ 

10@ indien er artikelen defec t zijn geraakt . Defecte onderde len @ 
11@ gaan naar @ 
12 @ "Inname NGVU" en vervolgens naar de NGVU-buffer. @ 
13 @------------- - ----------- - - -- --- --- -- ---- -- - - - -- - -- --- - - -- -- -- - -- - - @ 
14 
15 vragen: 
16 THIS artikel ~ FIRST artikel IN inst a llati e 
17 IF CT< da t um_def ec t OF THIS artikel 
18 WAIT 1 
19 REPEAT FROM vragen 
20 END 
21 def art~ THIS artike l 
22 REMOVE de f art FROM installatie 
23 tel instal-~ tel instal - 1 
24 J OIN def_art TO defecten 
25 THIS artikel ~ FIRST artikel IN vrd_gvu 
26 tel_aanvraag ~ tel_aanvraag + 1 
27 tel_defect ~ tel_defect + 1 
28 IF THIS artikel IS NONE 
29 down_time ~ down_t ime + down aant"(CT - event_time ) 
30 down_aant ~ down_aant + 1 -
31 event time~ CT 
32 tel_afwijs ~ tel_afwij s + 1 
33 END 
34 IF THI S artikel IS NOT NONE 
35 new_art ~ THIS artikel 
36 REMOVE new_art FROM vrd_gvu 
37 tel_gvu ~ t e l_gvu - 1 
38 hulp_datum ~ datum_defec t OF new_art 
39 datum_defect OF new_art ~CT+ expon 
40 dlt_val ~ d lt_val + (datum_defect - hulp_datum) 
41 rank_datum OF new_art ~ (datum_defec t OF new_a rt - rank_correctie ) 

/rank_deler 
42 J OIN new_art TO installatie RANKED BY r a nk_datum 
43 tel_ instal ~ tel_instal + 1 
44 tel_toewijs ~ tel_toewijs + 1 
45 END 
46 REPEAT FROM vragen 
47 
48@ Binnen 'aanvullen' wordt he t aantal in installat ie aangevuld indi en@ 
49 @ het aantal in installatie niet het maximale aantal i n i nstallati e is@ 
50 
51 aanvullen: 
52 WAIT WHILE tel_instal = max_instal 
53 IF tel_instal < max_instal 
54 THIS artikel ~ FIRST artikel IN vrd_gvu 
55 IF THI S artikel IS NOT NONE 
56 new_art ~ THIS artikel 
57 down time~ down time+ down aant"(CT - event time) 
58 down=aant ~ d own=aant - 1 -
59 event_time ~ CT 
60 REMOVE new_art FROM vrd_gvu 
61 t e l _gvu ~ tel_gvu - 1 
62 datum_defect OF new_art ~CT+ expon 
63 
64@ Rankcorrectie en rankde ler zijn toegevoegd omda t binnen PROSIM de@ 

65@ r a nkingsfunctie op basis van integer s een vo l gorde aanlegt. 
66@ He t rankingscriterium moet daarom een grootte hebben tuss e n plus 
67@ e n min 32769. 

@ 
@ 
@ 

68 
69 rank_datum OF n ew art~ (datum defect OF ne w art - rank correctie 

- - / rank_del e ; 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

END 

JOIN ne w_art 
te l i nsta l ~ 

END 

TO installatie RANKED BY rank_datum 
tel insta l + 1 

IF THI S arti ke l IS NONE 
WAIT 1 

END 

REPEAT FROM aanvull e n 



MODEL POMP_SJC 
MAC FILE_OUTPUT 

Date: 96 / 05 / 06 
Time : 13 :13:33 

1 @- --- ---------------------------- - -------- ------ ----- - ----- --------@ 
2 @ MACRO FILE_OUTPUT @ 
3 @--- --- ----- -- -------------- --------- ------ ------ ---- ------- -- ---- -@ 
4@ Binnen deze macro worden de diverse tellers weggeschreven naa r @ 
5@ een outputfile @ 
6@ --------- ---- ----------------- ----- ------ ---------------- ---- ----@ 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20@ 
21 
22 
23 
24 

25 

LOCAL: 
REAL: perc_down hulp_run 

REWIND outputfile IF subrunteller = 0 
WRITE "omschrijving artikel :";art_naam TO outputfile WITH IMAGE A0 A 

WRITE "nato stock number 
IF subrunteller = 0 

: ";art_nsn TO outputfil e WITH IMAGE A0 A 
IF s ubruntell e r = 0 

WRITE ·totale aantal artikelen : ";aant_art TO outputfile WITH 
IMAGE A 0 ••• IF subrunt e ll e r = 0 

IF subrunteller + 0 
WRITE " " TO outputfile WITH IMAGE A 
hulp_ run ~ runlengte 
perc_d own ~ lOO•down_time / (max_instal•hulp_ run) 

perc_down ~ 0 IF perc_d own < l@ 
sg ~ t e l_toewijs / tel_aanvraag 

WRITE "s ubrun ";subrunteller TO outpu tfi le WITH IMAGE A 0 •• 

WRITE "perc_down "; • gvu_flow"; "aantal defec ten"; •ge m. dlt_ l og"; 
"gem. dlt_val" TO outputfile WITH IMAGE A00 A00A00 A0 0 A 

WRITE perc_down;gvu_fl ow;tel_defect; (dlt_ l og/gvu_ fl ow) ; 
(dlt_val / tel_defec t) TO outputfil e WITH IMAGE 

~~ ·••**E***l~ ~~~~~ ····1 ~~~ ~~~ ~~ ····1 ~~~~~~~~~~ ··••.•···1 ~~~~~ ~ 

26 WRITE "aanvragen servicegraad toegewezen afgewezen• TO outputfil e 
WITH IMAGE A 

27 WRITE tel_aanvraag;sg;tel_toewijs;tel_afwijs TO outputfil e WITH !MAG 
E ~~~•••1~~~~ ~~~ •••.••1~~~~ ~~ •••1 ~~~~~~~ ••• 

28 tel_de fect ~ 0 
29 dlt_val ~ 0 
30 dlt_log ~ 0 
31 d own_t ime ~ 0 
32 gvu_fl ow ~ 0 
33 perc _down ~ 0 
34 tel_aanvraag ~ 0 
35 tel_toewijs ~ 0 
36 tel_afwijs ~ 0 
37 END 
38 

FILE C3 059253 Date: 96 / 05 / 06 
Time: 13 : 13 : 48 

1 @-- ------ -- ----- ------ -- ----- ------------- -------------------- -@ 
2@ inputfile v oor model sewaco_pomp @ 
3 @-------- --- ----- - -- -- - ------- ---- ---------- ---- -- --- -- ----- ---@ 
4 
5 @ 

6 @ 
7 @ 

8 @ 

9 

rank_correctie 
rank_d e ler 
runl e ngte 
aantal s ubruns 

@ 
@ 
@ 
@ 

art naa m (20 cha racters) @ 
art - n s n / nat o stock number@ 
jaa;gebruik @ 
inname_ngvu @ 
o hdtra j ec t @ 
dev o hd @ 
ma x=i nsta l @ 
aant_ art 
s tart_ gvu 
start_pomp 
start_ ngvu 
start_ ke uring 

@ 

@ 
@ 
@ 

@ 

10@ 
11 @ 

12@ 
13@ 
14 @ 

15@ 
16@ 
17@ 
18@ 
19@ 
20@ 
21@ 
22 
23 
2 4 

@ mlc_uitgifte 
@ mlc_gvu_ inname 

32000 
10 
2 160 
10 

radio-intercomsubs ys 
5830- 12 - 322 -30 59 
6 
56 
9 1 
53 
2 42 
253 
6 
2 
2 
1 

15 
13 




