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ABSTRACT 

This report describes the design of a capacity-oriented production control system for Ad van 
Geloven Snacks B.V. The system stabilizes the production volume on the long term and reacts 
flexibly on the varying demand on the short term. 



SAMENV ATTING 

Dit rapport is bet resultaat van een afstudeeronderzoek, dat is uitgevoerd in bet kader van de studie 
Tecbniscbe Bedrijfskunde aan de Tecbniscbe Universiteit Eindhoven. Het doel van het onderzoek 
is een nieuw logistiek beheersingssysteem te ontwerpen voor Ad van Gel oven Snacks B. V ., 
waannee: 

afstemming mogelijk is met de verkoop- en emballageplanning en 
de toenemende complexiteit kan worden bebeerst. 

Probleemanalyse 
De organisatie ervaart een aantal problemen met bet huidige logistieke bebeersingssysteem. Deze 
zijn te herleiden tot twee centrale problemen: 

De produktie- en inkoopafdeling kunnen hun aktiviteiten niet voldoende afstemmen op de 
afzet, omdat deze niet bekend wordt gemaakt door de verkoopafdeling; 
Door het groeien van bet assortiment is de huidige (handmatige) planningmethode zeer 
bewerkelijk. 

Om deze problemen op te lossen moet echter rekening worden gebouden met het volgende: 
De doelstellingen van de verschillende afdelingen moeten meer op elkaar worden 
afgestemd. De verkoopafdeling streeft naar een servicegraad van 100%. De produktie- en 
inkoopafdeling daarentegen streven naar lage voorraden en rust en efficiency. Zij willen 
dus geen spoedorders. Het is duidelijk dat deze doelstellingen niet tegelijkertijd 

verwezenlijkt kunnen worden; 
Een verkoopvoorspelling kan richting geven aan de aktiviteiten van de produktie- en 
inkoopafdeling. Maar ook produktiebeheersing op aggregaatniveau kan een leidraad zijn 
voor de produktie. Op aggregaatniveau worden plannen opgesteld, die de beschikbaarheid 
van capaciteiten en bet gebruik ervan vastleggen. Zo'n niveau ontbreekt in het huidige 
logistieke systeem; 
De problemen met de bewerkelijke, handmatige wijze van plannen kan men uiteraard 
oplossen door automatisering. Daarnaast is het mogelijk de planning te vereenvoudigen, 
door het planningsprobleem op te delen in een aantal samenhangende, zelfstandige 
funkties, die ieder een klein stukje van de planningspuzzel oplossen. 

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen is de volgende probleemstelling 
geformuleerd: 

Parallel aan het afstudeeronderzoek wordt de haalbaarheid onderzocht van een nieuw 
informatiesysteem. Het afstudeeronderzoek kan de basis vormen voor de eventuele selektie van het 
nieuwe systeem. De daadwerkelijke selektie en implementatie maken echter geen deel uit van het 
onderzoek. 
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Om de huidige situatie beter te begrijpen en om de oorzaken van de problemen te achterhalen is de 

goederenstroom grondig geanalyseerd. De belangrijkste resultaten uit deze analyse zijn: 

J 

In de huidige planning zijn beslissingen over het totale capaciteitsgebruik en over de 

verdeling van die capaciteit over de verschillende produkten sterk met elkaar verweven. 

Hierdoor worden de planningsbeslissingen onnodig complex; 

In de zomer wordt de produktie enkele weken gestaakt. Om aan de vraag gedurende deze 

periode te kunnen voldoen wordt vakantievoorraad opgebouwd. De rest van bet jaar wordt 

de reeds opgebouwde vakantievoorraad gebruikt als extra veiligheidsvoorraad. 

In de huidige situatie wordt deze voorraad echter niet volledig benut om wisselingen in het 

produktievolume te minimaliseren. Daardoor volgt de totale produktie vrij sterk de afzet 

(zie figuur 1). Dit effekt ontstaat doordat het produktievolume wekelijks wordt afgeleid van 

de verschillen tussen de aanwezige voorraad en de voorraadnorm van de diverse 

eindprodukten. Deze verschillen zijn weer afhankelijk van de afzet per eindprodukt in de 

afgelopen week. 

Door het wisselen van bet produktievolume ontstaan extra kosten ( onder andere 

overwerkkosten) en onrust in de produktie. Het produktievolume en de bescbikbare 
capaciteit kan men beter afleiden uit de verwacbtingen voor de lange termijn voor een 

groep produkten; 
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Figuur I. Capaciteitsvariaties 

Er zijn een aantal lijnen, die een boge bezetting hebben. De boge macbinebezettingen 

veroorzaken extra personele en voorraadkosten. Verder is bet wijzigen van de planning in 
verband met spoedorders lastig voor deze machines. Het nieuwe bebeersingssysteem moet 

daarom bet aantal omstellingen beheersen, zodat de totale omsteltijd en daarmee de 
bezetting kan worden verlaagd. Verder moet het nieuwe systeem de bezettingen op de 

bottlenecks zoveel mogelijk constant houden; 

De huidige voorspelling van de afzet per produkt is voor de meeste artikelen gebaseerd op 

historische gegevens. Deze voorspelling heeft een horizon van slechts een week. Met de 

huidige voorspelling heeft de planner onvoldoende inzicht in de verwachte vraag, waardoor 

de beschikbare capaciteit niet optimaal verdeeld kan worden over de verschillende 

eindprodukten. Een betere voorspelling verkrijgt men door ook de beschikbare 

marktinformatie van de verkoopafdeling te gebruiken en de door horizon te verlengen; 
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De bescbikbare capaciteiten kan men bet best zo verdelen, dat alle artikelen een gelijk 

aantal perioden voorraad hebben (afgezien van de veiligbeidsvoorraad). Deze regel is 

relatief eenvoudig en werkt wellicbt servicegraad verhogend; 

De huidige machineplanning verdeelt de beschikbare capaciteiten over de eindprodukten. 

Deze planning wordt opgesteld voor een week en wordt in principe niet meer gewijzigd. 

Zo vergroot men de rust en de efficiency in de produktie ten koste van de beschikbare 

capaciteit. Men kan ecbter de voorraad beter balanceren als men de beschikbare 

capaciteiten en halffabrikaten zo laat mogelijk over de eindprodukten verdeeld. Door uit te 

gaan van de beschikbare capaciteiten blijven de rust en de efficiency bebouden. 

Het voorgestelde bebeersingssysteem 

Het voorgestelde beheersingssysteem is afgebeeld in figuur 2. Bij bet ontwerp is rekening 

gehouden met: 

de resultaten van de analyse van de goederenstroom en met 

de mogelijkheden, die een standaard informatiesysteem biedt voor Ad van Geloven. 
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Het voorgestelde systeem bestaat uit de volgende funkties: 
De jaarplanning stemt de beschikbare capaciteit af op de verwachtingen van de afzet op 
lange termijn voor de kritische capaciteitsbronnen. De belangrijkste output van dit systeem 

is de geplande capaciteit per (hoog bezette) lijn en de geplande personele behoefte per 

periode; 
Het hoofd produktie plan legt per artikel vast wat men de komende weken minimaal moet 

produceren. Deze waarden worden gevonden door de maandvoorspelling te corrigeren voor 

de aanwezige voorraad. De verkoopafdeling is verantwoordelijk voor de 

maandvoorspelling; 

De produktie planning bepaalt de geplande produktie per produktgroep. Een produktgroep 

bestaat uit alle produkten, die gemaakt worden uit hetzelfde halffabrikaat en die gebruik 

maken van dezelfde kritische omstelling (bijvoorbeeld een wisseling van vormset). 

In de produktie planning worden de beschikbare capaciteiten uit bet jaarplan voor de 

komende periode gebeel volgepland. Zo wordt de bezettingsgraad over een lange termijn 

gestabiliseerd. Verder wordt in de produktie planning tenminste de minimale produktie uit 
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het HPP opgenomen. Op deze wijze heeft men in elk geval voldoende op voorraad om de 

maandvoorspelling realiseren. 

De produktie per produktgroep wordt in de detailplanning uiteindelijk verdeeld over de 

verschillende produkten. In de produktie planning wordt ook alvast een verdeling gemaakt 

naar produkten. Hiermee wordt de materiaalbehoefte planning aangestuurd; 

De materiaalbehoefte planning bepaalt de behoefte aan grondstoffen en emballage en 

genereert bestelsuggesties. Hierbij wordt standaard MRP gebruikt. De belangrijkste input 

van deze planning is de geplande produktie per produkt uit de produktie planning; 

De orderacceptatie spreekt levertijden af met de klant. Eerst wordt nagegaan of de order 

direkt uit voorraad leverbaar is. Ats een artikel niet op voorraad is, wordt binnen de 

funktie levertijdafgifte nagegaan wanneer de betreffende produktgroep ingepland is en 

wanneer emballage beschikbaar is; 

In de detailplanning wordt de beschikbare capaciteit per produktgroep gedurende de week 

gevuld met werkelijke klantenorders. De resterende capaciteit per groep wordt pas op het 

laatste moment verdeeld over de verschillende produkten. Hierbij wordt de eindvoorraad 

zoveel mogelijk gebalanceerd. 

De planningen hebben een verschillende horizonnen en worden regelmatig gewijzigd. Het geheel 

heeft daardoor een rollend karakter. 

Te behalen resultaten met het voorgestelde systeem 

Door middel van simulatie is een vergelijking gemaakt tussen het voorgestelde en het huidige 
beheersingssysteem. Als rekening wordt gehouden met de beperkingen van het simulatiemodel kan 

het volgende worden geconcludeerd: 

het voorgestelde beheersingssysteem zal een minstens zo goede servicegraad bereiken als 

het huidige systeem; 
door invoering van het voorstel wordt een verlaging mogelijk van het gemiddelde 

voorraadniveau en zal de voorraad minder fluktueren; 

het voorgestelde systeem bereikt een zeer constante bezettingsgraad, waardoor de kosten 

van overwerk zullen afuemen. 

Alleen ten aanzien van het aantal omstellingen is een verbetering niet aangetoond, omdat deze in 

de simulatie gelijk is gehouden aan die in de buidige situatie. Met bet voorgestelde systeem kan 

een besparing worden bereikt van de logistieke kosten met tenminste f25.000,- per jaar. In dit 

bedrag zijn alleen de rentelasten van de voorraad, de ploegen- en overwerktoeslag en de 

omstelkosten opgenomen. 

Verder leidt invoering van het voorgestelde systeem tot een meer gestruktureerde wijze van 

plannen. Dit biedt de volgende voordelen: 

bij het plannen behoudt men ook overzicht als bet aantal artikelen of het produktievolume 

toeneemt; 

men is minder afhankelijk van een persoon, die de planning kan opstellen. 
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Voor de toekomst wordt een verdere groei verwacht van het assortiment en van het 
produktievolume. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot 

het (gedeeltelijk) afschaffen van de vakantievoorraad 
het verpakken van eindprodukten op klantenorder 
het uitbreiden van de machinecapaciteit. 

Ook na deze wijziging funktioneert het voorstel beter dan het huidige systeem. 

De voordelen dankt bet voorstel met name aan de mogelijkheid om het capaciteitsgebruik af te 

vlakken en klantenorders tot op het laatste moment op te nemen in de planning. Hierdoor krijgt 
men rust in de produktie en kan men toch flexibel inspelen op de wensen van de klant. 

Verder zullen in de nabije toekomst grote supermarktketens nieuwe distributiesystemen invoeren. 

Een voorbeeld hiervan is "Vandaag Voor Morgen" van Albert Heijn. Het voorstel sluit goed aan op 
de eisen, die de nieuwe distributiesystemen stellen aan de produktiebebeersing van de leverancier. 

Hoe verder? 
De logistieke bebeersingsstruktuur van Ad van Geloven voor de komende jaren wordt verankerd in 
het te selecteren infonnatiesysteem. Bij de realisatie van het infonnatiesysteem moet gekozen 
worden tussen drie altematieven: 
1. doorgaan met bet huidige systeem; 
2. alleen aanscbaf van een standaard systeem; 
3. realisatie van bet voorgestelde systeem. 
Realisatie van het voorgestelde systeem is bet beste altematief. Het voorstel biedt immers een 
grotere flexibiliteit, stabiliteit en beheersbaarbeid dan bet huidige systeem. Het geschatte 
kostenvoordeel bedraagt f25.000,- per jaar. 
Door simulatie zijn verder de logistieke kosten gescbat, die gemaakt worden bij toepassing van 
alleen een standaard systeem. Deze kosten liggen tot fl 50.000,- per jaar hoger dan met bet 
voorgestelde systeem. 

Om het voorstel te realiseren kan men bet best als volgt te werk gaan: 
1. selekteer het standaardpakket, dat bet best past bij de situatie van Ad van Geloven; 
2. vul het gekozen standaardpakket aan met maatwerk. 
Hierbij moet telkens een afweging worden gemaakt van de kosten van bet standaardsysteem, de 
kosten van maatwerk en de verwachte baten. 
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SUMMARY 

This report is the result of a graduation project of the graduate school of Industrial Engineering 
and Management Science at the Eindhoven University of Technology. 

The objective of the project is to design a new production control system for Ad van Geloven 
Snacks B.V., which 

makes coordination possible with the planning of sales and with the planning of packages 
and 
is able to control the growing complexity. 

Problem analysis 

The organisation experiences a number of problems concerning the present production control 
system. These problems are reducible to two elementary problems: 

The production and purchasing department are not able to attune their activities to the 
demand, because the expected sales are not communicated by the sales department; 
The present (manual) way of planning is very laborious, due to the increasing assortment. 

To solve the existing problems one has to consider the following: 
The objectives of the various departments should be coordinated: the sales department aims 
at a servicelevel of 100%. The production and procurement department aim at low 
inventories, stability and efficiency. So they do not like rush-orders. It's obvious that these 
objectives cannot be attained simultaneously; 
A salesforecast may give direction to the activities of the production and procurement 
department. Aggregate production planning may be another guide for the departments. 
Aggregate production plans record the availability and the use of capacity. Such an 
aggregate level is missing in the present control system; 
The problems with the laborious, manual way of planning may be solved by automation. 

Another possibility to simplify the planning, is to decompose the total planningproblem in 
some self-contained functions, each solving a piece of the total planning-puzzle. 

Taking into account this remarks, the following problem definition is formulated: 

The Production Control System is unable to attune the goodsflow to the demand. Causes 
for this are: 

The production control system is confronted with a high degree of uncertainty in 
demand. Due to this there is no insight in the requisite volume and mix of 
products; 
The complexity of the goodsflow is increased. 

Symptoms of the problems are the high number of rush-orders and the difficulty to make 
plans. 

Simultaneously with the graduation project a feasibility-study of a new informationsystem has 
started. The designed production control system may be the basis to select the new 
informationsystem. The actual selection of the system is beyond the scope of the project. 
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An analysis has been carried out to get a better understanding of the present situations and to find 
the causes of the problems. The main results of this analysis are: 

! 
.B 

In the present situation planning-decisions are taken simultaneously about the capacity
usage and decisions about the allocation of the available capacities to the various products. 
This makes the planningdecisions unnecessary complex; 
During the summerperiod the production is stopped for some weeks. To be able to meet 
market demand during this period a capacity-buffer is build. This buffer is used as an 
additional safetystock during the rest of the year. 

However, the capacity-buffer is not used completely to avoid fluctuations in the capacity
load. So the total production follows total demand (see figure I). This effect arises, 
because total capacity-load is derived from the differences between the actual inventory 
and the reorder point per individual item. On their tum these differences depend on the 
demand per product during one week. Due to the fluctuation of total capacity-load extra 
production costs arise (like costs of work in overtime); 
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Some productionlines have a high utilisation rate. High utilisation rates cause extra costs of 
personnel and inventory. Furthermore changing the planning due to rush orders is very 
difficult for high utilised machines. By controlling the number of change overs, the new 
planningsystem should reduce the utilisation rates of the bottlenecks. The new system 
should also aim at a constant utilisation rate for bottlenecks; 
For most products the demand forecast is based on historical data. These forecasts have a 
horizon of only one week. The available capacity cannot optimally be allocated to the 
various products, because the forecast gives the planner insufficient insight into the future 
demand. A better forecast may be obtained by using all available market-information and 
by extending the horizon; 
The best way to allocate the available capacities is to ensure that all products have the 
same run-out time. The run-out time is the number weeks of inventory available (apart 
from safetystock). This rule is simple and may improve the servicelevel. 
The present machineplanning allocates the available capacities to the various products. This 
planning is made one week ahead and is not changed during the week. Due to this the 
stability and efficiency in the production department are increased at the cost of flexibility. 
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A better balanced inventory can be obtained when the available capacity is allocated to the 
various products as late as possible. The stability and efficiency are maintained by taking 
the available capacity as a starting point. 

PROPOSED PRODUC110N CONTROL SYSTEM 
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Figure 2. The proposed controlsystem 

EXJIBJITlONl-----i~--1 .. 

Figure 2 shows the suggested Production Control System. Two aspects have been taken into 
account in the design: 

the results of the goodsflow-analysis and 
the possibilities to implement a standard softwarepackage at Ad van Geloven. 

The proposed control system has the following functions: 
Long term planning adjusts the available capacities to the capacity needs for the term of at 
least one year. Main output of this function is the planned capacity for the (high utilised) 
productionlines and the planned capacity of manpower level for each period; 
Master Production Scheduling (MPS) determines the minimum requirements per individual 
product for the next few weeks. These requirements are calculated by adapting the monthly 
forecast to the inventory on hand. The sales department makes the monthly forecast per 
item; 
The Production Planning determines the planned production per productgroup for every 
week. A productgroup consists of all products that are made out of the same semi-finished 
product and that use one common set-up (for example a mould change over). The 
production per productgroup is planned so that 

the available capacity per period (set in the long term planning) is used completely; 
the minimum requirement (set in the MPS) can by produced. 

The capacity per productgroup is definitively allocated to the individual products in the 
detailed planning. The production planning also has to allocate capacities to products, 
because the requirements of raw materials and packages have to be determined; 
Materials Requirements Planning determines the needs for raw materials and packages and 
produces order suggestions. For this standard MRP-1 is used. Most important information 
of this planning is the planned production for each product from the production planning; 
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Order acceptance accepts customer orders and determines due dates. The function first 

checks if an order can be delivered from stock. If the available stock of a requested item is 
insufficient, the function Due Date Determination traces for free capacity for the related 

productgroup and checks when packages are available. 

Detailed planning fills the available capacity per productgroup per week with customer 

orders. The remainder of the capacity for each productgroup is allocated to the products as 

late as possible. The allocation rule is equal run-out times. 

The planningfunctions have different horizons. The plans will be modified frequently. 

Advantages of the proposed production control system 

The proposed and the present control system are compared by means of simulation. Considering 

the imperfections of the simulation model, the following can be concluded: 

The servicelevel of the proposed system is at least as good as the present servicelevel; 

With the proposed system the average inventory will decrease and the inventory level will 
be more stable; 
Because the proposed system attains a very steady utilisation rate, the costs of work in 

overtime will decrease. 

The simulation did not show a reduction in the number of change overs, because this number was 

kept the same to the present situation. The annual savings, which will be attained by the proposed 

system, are valued at /25000.-. This amount only consists of the interestcosts of inventory, cost of 

work in overtime and change-overcosts. 

Moreover, implementation of the proposed control system results in a more structured way of 

planning. This gives the following benefits: 

The goodsflow can be controlled in case the assortment and the production volume 

increase; 

The planning depends less on the particular skills of one individual. 

Further increasement of the assortment and the productionvolume is expected. This growth can 
give rise to one of the following changes in the goodsflow: 

(Partial) abolishment of the capacity buffer; 

Packing products to customer-order; 
Expansion of the bottleneck-capacities. 

Also after this changes the proposed system operates better than the present system. 

The suggested system achieves better results, particularly because 

the system can stabilise the capacity-usage profile and 

customer orders can be inserted into the planning until the latest possible moment. 

So the proposed control system combines stability and flexibility. 

In the near future large supermarket-chains will implement new distributionsystems. An example of 

such a system is "Vandaag Voor Morgen" of Albert Heijn. The proposed controlsystem matches 
the new distributionsystems very well. 
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Implementation of the proposed system 

The production control system of Ad van Geloven will be anchored in the new information system. 
Three alternatives exist regarding the realisation of this information system: 

Continuing with the present system; 
Solely buying a standard softwarepackage; 
Realisation of the proposed control system. 

Realisation of the proposed system is the best alternative. Implementation of the suggested system 
gives a higher degree of flexibility, stability and controllability. The estimated annual savings 
amount to at least /25000.-. 
By means of simulation the operational costs of a standard softwaresystem are estimated. These 

costs may exceed the costs of the proposed system with / 150000.-. 

To implement the proposed system two steps are recommended: 

Select a standard informationsystem, which suit best for Ad van Geloven; 

The elements of the proposed system, which are not in the standard system, should be 

realised by customised software or by a manual way of planning. 
Every time a comparison should be made between the costs of the standard system, customized 

software and the expected revenues. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Ad van Geloven Snacks B.V. (verder aangeduid met Ad van Geloven) is een van de grotere 
producenten van diepvriessnacks. Het bedrijf is gegroeid tot de huidige omvang door de klant als 
koning te beschouwen. De klant wil korte levertijden, een hoge leverbetrouwbaarheid en steeds 
vaker een eigen verpakking. Daamaast is Ad van Geloven gegroeid door andere snackproducenten 
over te nemen. De goederenstroom is door de grote macht van de afnemer en door de groei 
dynamisch en complex geworden. 

Het huidige logistieke beheersingssysteem, van orderacceptatie tot aan de emballageplanning, 
dateert uit een tijd waarin de dynamiek nog gering en de complexiteit nog te overzien was. 
Vandaag de dag kunnen de verschillende planningen de goederenstroom echter niet meer goed 
afstemmen op de wensen van de klant. Dit blijkt onder andere uit het aantal spoedorders, de hoge 
en wisselende bezettingsgraden, de moeite om een planning op te stellen en de hoge 
( emballage )voorraden. 

De direkte aanleiding van dit onderzoek is een groepsprojekt van enkele studenten van de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het projekt had tot doe) de emballagevoorraad van Ad van 

Geloven te verlagen. Een belangrijke aanbeveling, die voortkwam uit het groepsprojekt, was te 
onderzoeken hoe de huidige emballageplanning kan worden gei'ntegreerd met de produktieplanning. 
Uit het bovenstaande blijkt echter, dat Ad van Geloven ook problemen ervaart met de 
produktieplanning en met de afstemming tussen produktie en verkoop. Daarom is bij het onderzoek 
uitgegaan van de volgende opdrachtformulering: 

Parallel aan het afstudeerprojekt is een onderzoek gestart naar de (financiele) haalbaarheid van een 
nieuw informatiesysteem. Het nieuwe logistieke beheersingssysteem kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de selektie en de realisatie van dit systeem. Het afstudeeronderzoek heeft echter geen 
direkt verband met het nieuwe informatiesysteem. 

1.2 Aanpak en verantwoording van het onderzoek 
In het onderzoek zijn twee hoofdfasen te onderscheiden: de analysefase en de ontwerpfase. 
De analysefase heeft tot doel het inventariseren en begrijpen van de problemen, die bestaan met de 
huidige logistieke beheersing. Om de problemen te kunnen verklaren wordt de huidige situatie 
grondig geanalyseerd. Het resultaat van deze fase is een aantal eisen, waaraan het te ontwerpen 
beheersingssysteem dient te voldoen. De analysefase bestaat uit de volgende stappen: 
· Orientatie: hierin wordt kennis gemaakt met het bedrijf en wordt de huidige situatie in kaart 

gebracht; 
· Probleeminventarisatie: in deze fase wordt het te onderzoeken probleem gespecificeerd en 

afgebakend. Tevens worden enkele oplossingsrichtingen aangedragen. Het resultaat van de 
probleeminventarisatie is de probleemdefinitie en de opdrachtformulering; 
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· Analyse van de goederenstroom: hierin wordt de huidige situatie nader bestudeerd en worden de 
0017.aken van de problemen aangewezen in de goederenstroom. Naar aanleiding van de analyse 
worden eisen gefonnuleerd, waaraan het te ontwerpen systeem moet voldoen. 

Het resultaat van de ontwerpfase is het voorgestelde logistieke beheersingssysteem. Ook deze fase 
bestaat uit een aantal stappen: 
· Opstellen van het eerste ontwerp: in deze fase worden de contouren geschetst van het 

voorgestelde logistieke beheersingssysteem. Het eerste ontwerp is gebaseerd op de systeemeisen, 
die zijn gefonnuleerd in de analysefase; 
Controle van het model: door middel van simulatie wordt nagegaan of het voorgestelde 
beheersingssysteem beter funktioneert dan het huidige systeem. In het simulatiemodel worden 
enkele rekenregels toegepast, die ook toepasbaar zijn binnen het ontworpen logistieke 
beheersingssysteem; 

• Nagaan hoe het nieuwe systeem funktioneert in de toekomst: in deze fase worden een aantal 
verwachte veranderingen in de goederenstroom gei"nventariseerd en wordt onderzocht hoe het 
nieuwe systeem in de veranderde situatie funktioneert. Het doe! hiervan is te waarborgen, dat 
het nieuwe systeem ook in de toekomst goed werkt; 

· Implementatie van het voorgestelde systeem: tot slot wordt het voorgestelde systeem verder 
uitgewerkt. Onder andere wordt nagegaan hoe automatisering de ontworpen planning kan 
ondersteunen. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de voorgenomen 
implementatie van het standaard softwarepakket. 

Het ontwerpstadium beperkt zich dus niet tot het ontwerpen alleen. Ook het waarborgen van de 
kwaliteit van het ontwerp en de mogelijkheden van realisatie worden in het onderzoek betrokken. 
Op deze wijze blijft het systeem gericht op een praktische toepassing. 

1.3 Wenken voor de lezer 
De indeling van het rapport komt overeen met de fasering van het onderzoek: 
In de hoofdstukken 2 en 3 worden achtereenvolgens het bedrijf en het huidige logistieke 
beheersingssysteem beschreven. De hoofdstukken bevatten de minimale infonnatie, die nodig is om 
de problemen en oplossingen in de bedrijfssituatie te kunnen plaatsen. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de probleeminventarisatie en fonnuleert en onderbouwt de definitieve 
onderzoeksopdracht. Door de abstracte benadering, die noodzakelijk is in dit vroege 
onderzoeksstadium, kan het hoofdstuk voor de lezer lastig te plaatsen zijn. De lezer wordt daarom 
uitgenodigd dit hoofdstuk na de hoofdstukken S en 6 nog eens te lezen. 
Hoofdstuk S geeft de analyse van de goederenstroom weer. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
systeemeisen. 
In de hoofdstukken 6 en 7 wordt het ontworpen beheersingssysteem geschetst en wordt het 
funktioneren van het ontwerp gecontroleerd. 
In hoofdstuk 8 plaatst het voorgestelde beheersingssysteem in de toekomst. 
In hoofdstuk 9 wordt het voorstel verder uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met 
automatisering. Het hoofdstuk geeft een gedetailleerde uitwerking van het ontwerp uit hoofdstuk 6. 
In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek nog eens onder elkaar 
gezet. Tevens worden adviezen gegeven hoe men de resultaten van het onderzoek het best kan 
toepassen. 
Achterin het verslag is een verklarende woordenlijst en een overzicht van relevante literatuur 
opgenomen. Tevens zijn bijlagen opgenomen, waamaar verwezen wordt in de tekst. 
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING VAN HET BEDRIJF 

Ad van Geloven is een producent van diepvriessnacks. Het bedrijf is in de jaren vijftig opgericht 

door de heer van Geloven. In 1989 heeft de heer van Geloven zijn bedrijf verkocht aan het 

Hazlewood concern. Sindsdien heeft het bedrijf zijn positie versterkt door een aantal bedrijven op 

te kopen. De aktiviteiten van deze bedrijven zijn overgebracht naar de vestiging in Tilburg. Een 

uitzondering hierop vorrnt de produktie van Welten Snacks, die plaatsvindt in Liessel. De 

aktiviteiten van Welten Snacks zullen verder niet in het afstudeeronderzoek betrokken worden . 

Mede door de acquisities is het bedrijf de laatste jaren fors gegroeid. 

2.1 De markt 

De markt voor diepvriessnacks is te verdelen in drie segmenten: de horecasector, de retailsector en 

de export. De eerste twee segmenten zijn het belangrijkst voor Ad van Geloven en zullen hieronder 

kort worden besproken. 

Binnen de horecasector is Ad van Geloven marktleider. De horecasector is tevens het grootste 

marktsegment van Ad van Geloven. De belangrijkste verkoop-aspekten binnen het segment zijn de 

persoonlijke relatie met de klant en flexibiliteit in de toelevering. 

De retailmarkt omvat de verkopen aan de superrnarktketens. Binnen deze markt behoort Ad van 

Geloven tot de drie grootste producenten van diepvriessnacks. Het belangrijkste aspekt binnen dit 

segment is een goede leverbetrouwbaarheid. 

Een belangrijke trend binnen de markt voor diepvriessnacks is de toename van het Private Label. 

Onder een Private Label wordt een verpakking verstaan, die specifiek wordt gevoerd voor een 

afnemer. Binnen de retailmarkt spelen verder een aantal logistieke trends: het invoeren van 

verkoopanticiperende bestelsystemen (EDI) en een verhoogde leverfrequentie. 

2.2 Produkt en assortiment 

Het assortiment van Ad van Geloven 

(exclusief Welten Snacks) bestaat uit zo'n 

280 produkten. De produkten zijn te 

verdelen in 6 categorieen: kroketten, 

bitterballen, sate, loempia, deegwaren en 

diverse produkten. De kroketten en 

bitterballen worden hoofdzakelijk verkocht 

aan de horeca. Sate wordt vooral afgezet 

aan de retailsector. 

De produktopbouw is weergegeven in 

figuur 2.1. Uit de grondstoffen wordt een 

Eindprodukten 

Produktvormen 

Halffabrikaten 

Grondstoffen 

Aantal typen 

Figuur 2.1 De divergente produktopbouw 

beperkt aantal halffabrikaten gemaakt. De halffabrikaten zijn te verdelen in een aantal soorten: 

ragout, marinade, pindasaus en vulling. 
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Uit deze halffabrikaten worden de eindprodukten gemaakt. De eindprodukten verschillen in de 
eerste plaats van afineting. Eindprodukten van dezelfde afineting hebben weer verschillende 
verpakkingen. 
De produktopbouw tot aan de halffabrikaten is dus convergent. Van de halffabrikaten tot de 
eindprodukten is de struktuur divergent. 

2.3 Het produktieproces 

Het produktieproces wordt uitgevoerd binnen een aantal afdelingen. De verschillende afdelingen 
zijn weergegeven in figuur 2.2. 

1. VOORRAAD GRONDSTOF 
2. VOORRAAD EMBALLAGE 
3. VOORRAAD HALFFABRIKAAT 
4. VOORRAAD GEREED PRODUKT 

Figuur 2.2 Het produktieproces 

In de kookafdeling worden de halffabrikaten gemaakt uit de grondstoffen. De grondstoffen worden 
op voorraad gehouden. 

De halffabrikaten worden batch-gewijs gemaakt en vervolgens enige tijd opgeslagen in een koelcel. 
Deze opslag is noodzakelijk om het halffabrikaat specifieke eigenschappen te geven zoals een 

bepaalde stijfheid. De duur van de opslag is aan een minimum en een maximum gebonden. 

Het halffabrikaat wordt vervolgens verwerkt tot eindprodukt in een van de overige afdelingen. De 

eindprodukten worden daar tevens verpakt. Ook de verpakkingen worden op voorraad gehouden. 

De paneer-afdeling verwerkt ragout tot bitterballen of kroketten. Hiervoor heeft zij de beschikking 
over zes produktielijnen: een bitterballenlijn en vijf lijnen voor kroketten. Op de produktielijn 

wordt de ragout eerst in een vormset geperst. Deze vormset bepaalt de afmeting van de kroket. 
Vervolgens wordt de ragoutvorm gepaneerd. De kroketten worden tot slot verpakt. 

In de sate-afdeling wordt de marinade verwerkt. Eerst wordt het vlees aan stokjes geregen en 
gebakken op een van de twee rijgmachines. Vervolgens moet het gemiddeld een dag afkoelen. 
Daama worden de stokjes voorzien van pindasaus en verpakt in zakjes of bakjes. Vier machines 
zijn geschikt voor het verpakken in zakjes, drie zijn geschikt voor het verpakken in bakjes. 

In de specials-afdeling worden speciale kroketten, sate, kippets en deegprodukten gemaakt. Tevens 

worden in deze afdeling produkten met de hand verpakt. 

- 4 -



De loempia-afdeling maakt de meeste halffabrikaten zelf. De afdeling heeft de beschikking over 
twee produktielijnen. Zo'n produktielijn maakt eerst een flens. Vervolgens wordt de loempia
vulling met de hand afgewogen en op de flens gelegd. Daarna wordt de loempia gevouwen. Tot 
slot worden de loempia's gebakken, ingevroren en verpakt. 

De machines zijn geschikt voor de fabrikage van een beperkte reeks eindprodukten, waardoor zij 
een hoge produktiesnelheid kunnen halen. De meeste eindprodukten kunnen daardoor slechts op 
een produktielijn worden gemaakt. 
Op een produktielijn kunnen vaak groepen eindprodukten worden gemaakt. Het omstellen van een 
lijn voor een andere groep kost relatief veel tijd. Een voorbeeld van zo'n omstelling is de wisseling 
van een vormset op de paneerafdeling. Het omstellen van een Iijn voor een produkt binnen 
dezelfde groep kost relatief weinig tijd. 

Aile eindprodukten worden ingevroren en in een vriescel op voorraad gelegd. Produkten worden 
op twee manieren ingevroren: 
· aan sommige produktielijnen is een vriesinstallatie gekoppeld. De produkten worden door de 

installatie gevoerd en verpakt. De produkten kunnen daama direkt naar de vriescel; 
als een produktielijn niet is voorzien van een vriesinstallatie, dan worden de eindprodukten 
verzameld in een vriesbunker. De produkten worden 's nachts in de bunker ingevroren. 

De diepgevroren eindprodukten worden op voorraad gehouden. De expeditieafdeling verzamelt de 
produkten uit deze voorraad op order en verzorgt het vervoer naar de klant. 

De bedrijfssituatie bij Ad van Geloven laat zich als volgt samenvatten: 
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HOOFDSTUK 3. BET HUIDIGE LOGISTIEKE BEHEERSINGSSYSTEEM 

In dit hoofdstuk wordt het logistieke beheersingssysteem van Ad van Geloven beschreven. Het 
systeem is schematisch weergegeven in figuur 3.1. Het beheersingssysteem is opgebouwd uit de 
volgende funkties: 
1. Middellange termijn planning en budget: deze funkties bepalen de beschikbaarheid van 

capaciteiten op lange termijn; 
2. Produktieaansturing: deze funktie bepaalt wekelijks de behoefte aan eindprodukten, die optreedt 

bij de eindvoorraad. De produktieafdeling dient deze behoefte te produceren; 
3. Orderacceptatie: dit deelsysteem regelt de levertijdafgifte naar de klant; 
4. Produktieplanning: de produktieplanning maakt wekelijks een machineplanning op basis van de 

produktieprognose. Daarbij wordt rekening gehouden met de personele capaciteit, met de 
beschikbaarheid van vlees en andere grondstoffen en met de produktie van halffabrikaten; 

5. Emballageplanning: deze funktie regelt de beschikbaarheid van verpakkingsmateriaal. Het 
uitgangspunt hierbij is, dat de produktie nooit belemmerd wordt door een tekort aan emballage. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende funkties apart beschreven. 

Voorspemng Voorspelling 1. VOORRAAD GRONDSTOF 

I I ~: ~gg~~ ~~&'fl:~~T 
I ii""" I-- 4.VOORRAAO GEREED PRODUKT 

~~---------~-- ~--~--
1 I I r--------...J I I 

I I I 
I I I I 

Figuur 3.1 Het huidige logistieke beheersingssysteem 

3.1 Het middellange termijn plan en het budget 
Het middellange termijn plan (MTP) en het budget zijn twee financiele planningen voor de lange 
termijn. 

Het MTP is een schatting van de omzet van Ad van Geloven voor de komende drie jaar. De 
direktie maakt deze schatting en geeft de verwachte omzet en winst af aan Hazlewood. Het 
eerstkomende jaar uit het MTP wordt nader uitgewerkt in het budget. 

De basis van het budget is een prognose van de omzet voor het komende jaar op artikelniveau. De 
verkoopafdeling stelt deze prognose op aan de hand van schattingen door klanten van hun afuame 
voor het komende jaar. 
De verkoopprognose wordt beschikbaar gesteld aan verschillende afdelingen, waaronder het 
Bedrijfsbureau. Deze afdeling bepaalt op basis van norm-produktietijden de verwachte bezetting 
van de machines en de personele behoefte. Indien voor een machine een te hoge bezetting wordt 
verwacht kan een investeringsvoorstel worden ingediend. 
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Het MTP en bet budget dienen te worden goedgekeurd door Hazlewood (het moederconcem). Het 

MTP en het budget bebben voomamelijk een bedrijfseconomisch doel: het toewijzen en reserveren 

van financi~le middelen voor bepaalde aktiviteiten. Zij bepalen daarbij het bescbikbare 

capaciteitsniveau op lange termijn, zodat ze ook een logistieke funktie vervullen. Een direkte 

koppeling met de overige funkties uit het logistieke beheersingssysteem bestaat ecbter niet. 

3 .2 De aansturing van de produktie 
De produktie van de meeste produkten wordt aangestuurd door de produktieprognose. De 
produktieprognose stelt de behoefte per eindprodukt vast, die optreedt bij de voorraad gereed

produkt. Hierbij wordt rekening gebouden met de opbouw van de vakantievoorraad. De 
produktieprognose wordt behandeld in paragraaf 3.2.1. 

Daarnaast zijn er produkten, die niet worden aangestuurd door de produktieprognose. Dit betreft 
produkten, die niet of slechts beperkt op voorraad worden gehouden en produktie ten behoeve van 
akties. Deze uitzonderingen op de produktieprognose worden besproken in paragraaf 3.2.2. 

3.2.1 De produktieprognose 

De produktieprognose wordt verzorgd door het centrale computersysteem. Deze berekent de 

economische voorraad en het signaleringsniveau per eindprodukt. Ats de economiscbe voorraad 

lager is dan bet signaleringsniveau moet het eindprodukt worden geproduceerd. 

De economische voorraad is de voorraad, die in het magazijn aanwezig is, minus de reeds 
gefaktureerde maar nog niet uitgeleverde orders. 

Het signaleringsniveau geeft de gewenste minimale voorraad van een eindprodukt aan. Het 
signaleringsniveau wordt bepaald aan de hand van een aantal complexe rekenregels. Hieronder 
worden alleen de belangrijkste elementen van het signaleringsniveau beschreven. Hierbij wordt niet 
ingegaan op de aannames, die aan de rekenregels ten grondslag liggen. Voor een meer uitvoerige 
beschrijving wordt verwezen naar bet verslag van het groepsprojekt van de TUE. 

Het signaleringsniveau bestaat uit een werkvoorraad (WV) en een veiligheidsvoorraad (VV). De 
werkvoorraad is de voorraad waarmee men aan de gemiddelde vraag kan voldoen, die optreedt 
gedurende de produktiedoorlooptijd van een serie. De veiligheidsvoorraad dient de onzekerheid in 

de vraag gedurende de produktiedoorlooptijd af te dekken. De hoogte van de veiligbeidsvoorraad 

bepaalt de kans op het buiten voorraad raken van het artikel. Men banteert een veiligheidsvoorraad, 
waarbij men minimaal 95% van de omzet direkt uit voorraad kan leveren. 

Voor de berekening van de werkvoorraad en de veiligheidsvoorraad maakt men een schatting van 
de gemiddelde vraag en van de onzekerheid daarin. Deze waarden worden afgeleid uit historische 

gegevens. De gemiddelde vraag is de gemiddelde afname per week van het afgelopen jaar. De 
standaarddeviatie van de afnames is de maat voor de onzekerheid. 

Tijdens de zomer wordt de produktie enkele weken gestaakt. Om aan de vraag gedurende die 
weken te kunnen voldoen, wordt vakantievoorraad opgebouwd. 

De opbouw van deze voorraad wordt aangestuurd door in het computerprogramma de 
produktiedoorlooptijd elke week te verhogen. Hierdoor stijgen zowel de werkvoorraad als de 
veiligheidsvoorraad en daarmee bet signaleringsniveau per produkt. 
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Enkele weken na bet eind van de bedrijfsvakantie beeft men een gedeelte van de vakantievoorraad 

opgebouwd. Deze boeveelbeid gebruikt men als extra veiligbeidsvoorraad gedurende bet jaar. De 

eigenlijke veiligbeidsvoorraadnorm verlaagd men dan tot 80% om de voorraad niet al te boog op te 
laten !open. 

In figuur 3.2 wordt de werking van bet signaleringsniveau geillustreerd voor een artikel. 
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Figuur 3.2 Werking van bet signaleringsniveau 

3.2.2 Uitzonderingen op de produktieprognose 

Naast de gewone produkten, die worden aangestuurd door de produktieplanning, beeft men A- en 
I-produkten: 

A-produkten kennen een zeer !age vraag en worden alleen op afroep geproduceerd. Als deze 
produkten voor woensdag besteld zijn, dan worden zij in de daaropvolgende week 

geproduceerd. In diezelfde week of een week later kunnen zij worden uitgeleverd; 
1-produkten bebben een meer regelmatige vraag dan de A-produkten en een minder regelmatige 
vraag dan de gewone produkten. Van de 1-produkten wordt een afroep (gemiddelde afuame per 
order) op voorraad gebouden. 

Het aantal I-, A- en gewone produkten is respektievelijk 50, 100 en 140. 

Een tweede uitzondering wordt gevormd door akties van klanten of van Ad van Geloven zelf. 
Deze grote maar incidentele orders worden door de verkoopafdeling vooraf bekend gemaakt aan de 
produktie. Akties bebben formeel een levertijd van 6 weken, maar vaak is de afgegeven levertijd 

veel korter. Een afgegeven levertijd korter dan een week is geen uitzondering. 

3 .3 Klantenorderacceptatie 

De verkoopafdeling bestaat uit een verkoop-buitendienst en een verkoop-binnendienst. De 
vertegenwoordigers in de buitendienst maken jaarafspraken met de klant. In deze afspraken worden 
de prijs en de leveringscondities vastgelegd. De af te nemen boeveelheden produkt op jaarbasis 
vormen echter geen onderdeel van de afspraken. 
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De binnendienst verzorgt de werkelijke klantenorderacceptatie. Klanten worden maximaal een keer 
per week op een vaste dag beleverd. De reden hiervoor is de vaste routes die gereden worden door 
de expeditie-afdeling. De binnendienst moet in principe alle orders accepteren. Hierbij vindt geen 
controle op daadwerkelijke beschikbaarheid van de produkten plaats. Wei hanteert de afdeling 
standaard levertijden voor de orders, afhankelijk van bet type produkt: 

· Gewone en I-produkten dienen uiterlijk twee dagen voor de vaste beleveringsdag van de klant 
te worden besteld. De minimale levertijd is voor deze produkten dus twee dagen. In de 
horecasector is de gevraagde levertijd meestal gelijk aan deze twee dagen. In de retailsector is 
de gemiddelde gewenste levertijd ongeveer een week; 

• Voor de A-artikelen geldt, dat zij voor woensdag besteld moeten zijn, zodat zij in de 
daaropvolgende week geproduceerd en beschikbaar kunnen zijn. De klanten zijn van deze 
regeling op de hoogte gesteld, tenzij bet nieuwe produkten betreft; 

· Verkoopakties van klanten moeten formeel zes weken van tevoren bekend worden gemaakt. 
Zoals eerder is vermeld blijkt in de praktijk de afgegeven levertijd vaak minder dan deze zes 
weken te zijn. 

Van alle geaccepteerde orders worden pakbonnen opgesteld. Deze bonnen worden verstrekt aan de 
afdeling expeditie, die de orders verzamelt en bet transport naar de klant verzorgt. 

3.4 De produktieplanning 
Deze logistieke beheersfunktie maakt een wekelijkse machineplanning en geeft daarmee werkorders 
vrij aan de produktie. Deze planning wordt opgesteld in tijdvakken van een dag. 
De planning wordt grotendeels handmatig opgesteld. Deze aktiviteit werd aan bet begin van bet 
onderzoek uitgevoerd door de Produktie Manager. Later is een Logistiek Manager aangesteld voor 

deze aktiviteit. 
Bij bet opstellen van de produktieplanning spelen ervaring en kennis van bet produktieproces een 
grote rol. Daarom is de huidige wijze van plannen niet in een eenduidige procedure te beschrijven. 
Hieronder worden de hoofdlijnen van de planning beschreven. 

Veel produkten kunnen in principe op slechts een (groep) machine(s) worden geproduceerd. 
Sommige produkten kunnen ook op altematieve machines worden geproduceerd. De efficiency op 
een altematieve eindlijn is vaak lager dan bij produktie op de voorkeursmachine. 
Op elke machine worden produktieruns gedraaid, waarin produkten met dezelfde set-up en dezelfde 
grondstof worden gecombineerd. Hierdoor wordt het aantal omstellingen tot het minimum beperkt. 

Het uitgangspunt van de produktieplanning is de behoefte aan eindprodukten, die volgt uit de 
produktieprognose, de afroepen en de geplande akties. 

De produkten worden eerst stuk voor stuk toegewezen aan de voorkeurslijn. Voor ieder produkt 
wordt gezocht naar een dag, waarop de betreffende set-up op de voorkeursmachine kan worden 
gedraaid. Hierbij speelt de dagelijkse machinecapaciteit en de minimale seriegrootte een rol. De 
planning voor de kookafdeling wordt afgeleid van de planning voor de eindlijnen. Tenslotte wordt 
bet capaciteitsverbruik op de bottlenecks in de kook gecontroleerd. 
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Vervolgens wordt gekeken of een betere planning mogelijk is, indien produkten op de altematieve 
machines worden geproduceerd. Daarbij wordt ook een globale controle uitgevoerd op de 
aanwezigheid van voldoende personeel. 
Een afdelingschef gaat vervolgens precies na of er voldoende personeel aanwezig is om de 

planning uit te voeren. Indien nodig kunnen personele tekorten van de ene afdeling worden 

opgevangen met overschotten op een andere afdeling. 
Tot slot worden de verse grondstoffen besteld. 

3.5 De emballageplanning 
De emballageplanning verzorgt de beschikbaarheid van de verpakkingen. Het uitgangspunt hierbij 
is dat men altijd voldoende verpakkingen op voorraad heeft om te kunnen produceren. 

In de wekelijkse bestelprocedure zijn twee stappen te onderscheiden: 
Het genereren van besteladviezen: de adviezen worden door het computersysteem gegeven. 

Deze stap wordt beschreven in paragraaf 3.5.1. 
· Het nemen van de bestelbeslissing: deze stap wordt door het Hoofd Bedrijfsbureau uitgevoerd 

en beschreven in paragraaf 3.5.2. 

3.5.1 Het genereren van besteladviezen 
Het computersysteem maakt wekelijks de emballage prognoselijst, waarop onder andere de 
besteladviezen zijn aangegeven. Een besteladvies wordt gegeven als de economische voorraad van 
een emballage-item lager is dan het signaleringsniveau. Het signaleringsniveau wordt berekend aan 

de hand van de gemiddelde afnames van de emballagevoorraad. De gemiddelde afnames zijn gelijk 
aan het wekelijkse gebruik door de produktie, waarbij nulverbruiken buiten beschouwing worden 

gelaten. 

3.5.2 De bestelbeslissing 
Voor alle emballage-items met een besteladvies wordt nagegaan of een bestelling daadwerkelijk 

noodzakelijk is. Deze beslissing wordt genomen op basis van het aantal weken voorraad aan 

emballage en eindprodukt. Indien dit getal kleiner is dan de norm wordt een bestelling geplaatst. 
De norm geeft het aantal weken voorraad aan, dat nodig is om de vraag af te dekken tussen: 

1. het bestelmoment van de emballage en 
2. het moment van uit voorraad raken van het bijbehorende eindprodukt. 
De norm (N) is als volgt opgebouwd: 

N =L+6+VAK 

Hierin is: 
L = De exteme levertijd 
Vak= De faktor voor de vakantieopbouw van het eindprodukt 

In het verslag van het groepsprojekt van de TUE wordt dieper ingegaan op de bestelprocedure en 

komen tevens de bestelhoeveelheden aan de orde. 
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HOOFDSTUK 4.PROBLEEMINVENTARISATIEEN OPDRACHTFORMULERING 

4.1 Inleiding 

Orn een logistiek bebeersingssysteern te kunnen ontwerpen voor Ad van Geloven rnoet eerst inzicbt 

worden verkregen in de acbterliggende problematiek. Dit inzicbt wordt verkregen in bet 
orienterend vooronderzoek. In bet vooronderzoek worden tevens een aantal oplossingsrichtingen 
aangegeven. 

De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zijn: 
1. een specificatie van de op te lossen problemen en 
2. een formulering van de uiteindelijke onderzoeksopdracbt. 

Het vooronderzoek bestaat uit een aantal stappen: 
1. inventarisatie van de ervaren problemen met bet buidige bebeersingssysteem: in dit 

deelonderzoek wordt aan alle betrokkenen gevraagd, welke problemen zij ervaren met bet 
huidige logistieke beheersingssysteem. Door bet leggen van oorzaak-gevolg relaties kunnen 

twee centrale problemen worden onderkend: 

de toekomstige vraag naar eindprodukten wordt niet kenbaar gemaakt door de 

verkoopafdeling; 

de huidige handmatige planningmetbode is zeer bewerkelijk. 

In paragraaf 4.2. wordt uitgebreid ingegaan op deze onderzoeksfase; 
2. het beoordelen van de ervaren problemen vanuit de theorie: de ervaren problemen kunnen 

gebaseerd zijn op een persoonlijke visie of op een mening van de betrokkenen. Om tot een 

objektieve probleemformulering te komen, worden de ervaren problemen van commentaar 
voorzien vanuit een theoretiscbe basis. Door de ervaren problemen in een theoretiscb kader 

worden tevens een aantal oplossingsricbtingen aangedragen. 
In paragraaf 4.3 wordt commentaar gegeven op bet probleem van de onbekende toekomstige 
vraag. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de bewerkelijke planning; 

3. het formuleren van de probleemstelling en de opdracbtformulering: in de laatste stap worden de 
resultaten van het vooronderzoek geformuleerd in de vorm van de probleemstelling en de 
onderzoeksopdracbt. Deze zijn te vinden in paragraaf 4.5. 

4.2 Inventarisatie van de ervaren problemen 
In deze paragraaf worden de problemen met de buidige logistieke bebeersing bescbreven, die 
binnen de organisatie worden ervaren. De problemen zijn genoemd door personen, die bij bet 

onderwerp betrokken zijn: 
· personen, die de verscbillende logistieke funkties uitvoeren. Deze funkties zijn bescbreven in 

bet vorige hoofdstuk; 

· produktie-chefs, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de produktiep1anning; 
· medewerkers van de inkoop- en de verkoopafdeling; 

· de systeembebeerder en de financiele afdeling; 
· de ontwerper van het emballage- en produktie-prognosesysteem. 
Alie problemen die tijdens de gesprekken zijn genoemd, zijn weergegeven in bijlage I. De oorzaak
gevolg relaties tussen de genoemde problemen zijn scbematisch weergegeven in bijlage II. 
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Door bet leggen van de oorzaak-gevolg relaties blijken twee centrale problemen te worden ervaren 

t.a.v. de produktieplanning: 

1:;::i r1::bit&ki~~:~Hi iHkOOiifJbUHi' Ic:lliirtbri Hurl filiHYtt~n~h ihi~f v6ta~ha6 ifsibMfflJrt&;B ag: : :i 
· ·, :veiwaehte afieL omdat deze niet bekend ·worot geniaakt door de verkoopafdeling; Dit . 
_··. ifstemmin~probleem manifesteert_zicli in: . . ·, . . . . . ·_ .. · . . . . __ , . .. . . 

l11Willi.ill■■J11~-r~!!!f;ffl,wrn 
::11:1111:~11:111,~f~1,~11~1.~•~11~~ffl~1,~f.~fi~111~~~~,1~ri1\.1■~~~~~::: 

00:f~kel ijlff ffi~t4®:r W:Pfi.l!: 4¢iPYmPili8:PP ~~m~~itajft~ wij#.i:§pgij#¢.J4rn: 

In de volgende twee paragrafen mllen deze problemen worden benaderd vanuit een theoretische 

invalshoek. 

4.3 Opmerkingen bij de onbekende toekomstige vraag 

Het eerste centrale probleem, dat wordt ervaren met de huidige produktieplanning, laat zich als 

volgt samenvatten: 
De produktie- en inkoopafdeling kunnen bun aktiviteiten niet voldoende afstemmen op de 
toekomstige afzet, omdat deze niet bekend wonlt gemaakt door de verkoopafdeling. 

In deze paragraaf wordt aangetoond, dat het probleem niet alleen wordt veroorzaakt door het 

ontbreken van een afzetprognose van de verkoopafdeling. Andere mogelijke oorz.aken zijn: 

1. strijdige doelstellingen van afdelingen en 

2. bet ontbreken van een aggregaatbeheersingsniveau. 

De eerste opmerking heeft betrekking op de strijdige doelstellingen van de afdelingen. De 

verschillende afdelingen van Ad van Geloven hebben de volgende doelstellingen: 

De verkoopafdeling streeft naar een leverbetrouwbaarheid van 100%; 
· De produktie streeft naar een laag voorraadniveau, waarbij de voorraadkosten laag zijn (bet in 

de inleiding genoemde onderzoek naar de voorraad emballage is uit deze doelstelling 

voortgekomen ); 

De produktie en inkoopafdeling willen efficient en rustig kunnen werken, waarbij men dus geen 

hinder ondervindt van spoedorders en hectische situaties. 

Deze drie doelstellingen zijn niet allemaal tegelijk te verwezenlijken: Stet dat men een laag 

voorraadniveau hanteert, waardoor men niet aan alle orders direkt uit voorraad kan voldoen. Om 

toch een leverbetrouwbaarheid van 100% te kunnen bereiken, zal men snel de orders moeten 

produceren, waaraan men niet uit voorraad kan voldoen. Als men niet is ingericht op deze 

flexibele vorm van produceren, ervaart men de hinder van spoedorders en hectische situaties. 

Uit bet bovenstaande blijkt, dat afdelingsdoelstellingen op elkaar afgestemd dienen te zijn, als men 

spoedorders, hectische situaties en hoge voorraden wil voorkomen. Randvoorwaarde voor het 
oplossen van bet eerste probleem is dus een goede afstemming tussen de afdelingen van Ad van 

Geloven. 
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De tweede opmerking heeft betrekking op het ontbreken van een aggregaatbeheersingsniveau. In 

figuur 4.1. is een algemene, theoretische voorstelling gegeven van een beheersingssysteem op 
fabrieksniveau. De figuur is ontleend aan Bertrand, Wortmann en Wijngaard. De verklaring van het 
theoretische model is weergegeven in de tekstbox. 

lnkoopplln ., _____ _ 

Figuur 4.1 Een algemeen produktiebeheersingssysteem 

In termen van figuur 4.1 kan men het probleem, dat door de organisatie is genoemd, als volgt 
formuleren: 

de materiaalcoordinatie en bezettingsplanning bebben geen inzicbt in wat van bun 
verwacbt wordt. 
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Uit de figuur volgt, dat de verkoopafdeling en de aggregaatbeheersing infonnatiebronnen zijn voor 
inkoop en produktie. De oplossing voor het genoemde probleem moet dus niet alleen gezocht 
worden in een verkoopplanning, maar ook in de aggregaatbeheersing. 
Een voorbeeld moge dit verduidelijken: 

Een aggregaatplan kan voorschrijven, dat de totale capaciteit 2000 draaiuren is en de gewenste 
voorraadhoogte lineair oploopt van 170.000 dozen na de vakantie tot 250.000 dozen voor de 
vakantie. Verder kan men voorschrijven, dat in het eerste kwartaal van 1995 5% van de 
capaciteit moet worden gereserveerd voor spoedorders. De produktieafdeling heeft hiennee 
duidelijke richtlijnen voor de komende periode. Deze richtlijnen kunnen vervolgens uitgewerkt 
worden naar kleinere perioden. 

Het probleem van de onbekende toekomstige vraag binnen de produktie- en inkoopafdeling is 
hiennee in een ruimer kader geplaatst. De volgende conclusie kan hieruit worden getrokken: 

4.4 Opmerking bij de bewerkelijke planning 
Het tweede probleem, dat genoemd is door de organisatie, is als volgt gedefinieerd: 

Door bet groeien van bet assortiment is de buidige (handmatige) planningmetbode zeer 
bewerkelijk. Hierdoor wordt de planning op een moeizame wijze opgesteld. 

Ook deze omschrijving is sterk gericht op slechts een oplossing: het vervangen van de handmatige 
werkwijze door automatisering. In deze paragraaf zal echter worden aangetoond, dat ook een 
opdeling van de planning in (organisatorische) funkties kan leiden tot een vereenvoudiging van het 
planningsproces. Hierbij wordt uitgegaan van de (organisatie)theorie van Galbraith (zie tekstbox). 
Eerst wordt echter een kort overzicht gegeven van de belangrijkste veranderingen in het logistieke 
beheersingssysteem in de afgelopen jaren. 

Ad van Geloven is de laatste jaren fors gegroeid. Deze groei in assortiment, bedrijfsomvang, 
omzet, etc, is het gevolg van acquisities, de toename van het private label en de introduktie van 
nieuwe produkten. De goederenstroom is door de groei zeker complexer geworden. 
Het produktiebeheersingssysteem is de afgelopen jaren echter weinig veranderd. De meest 
belangrijke verandering betrof het verdelen van de planningtaken. Hierdoor werden de produktie en 
emballageplanning door twee i.p.v. een persoon uitgevoerd. 

Parallel het afstudeerprojekt zijn twee projekten uitgevoerd, die een grotere invloed kunnen hebben 
op de logistieke beheersing: 
· in september 1994 heeft men de haalbaarheid onderzocht van de aanschaf van een nieuw 

informatiesysteem. In mei 1995 heeft de direktie voorgesteld om een bepaald pakket bij Ad van 
Geloven te implementeren. De bruikbaarheid van dit pakket wordt nog door de betrokkenen 
onderzocht; 
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in januari 1995 is men een sollicitatieprocedure gestart voor een Logistiek Manager. Deze 
persoon wordt onder andere verantwoordelijk voor de produktie- en emballageplanning en het 
beheer van de voorraden eindprodukt en emballage. Begin mei is de Logistiek Manager 
daadwerkelijk in dienst getreden. 

De moeizame wijze waarop de planning wordt opgesteld duidt op inefficiency. Deze inefficiency 
ontstaat door: 

de grote hoeveelheid aan infonnatie, die verwerkt moet worden om tot een planning te komen. 
Deze hoeveelheid is door de groei van het bedrijf snel toegenomen; 
de wijze waarop de infonnatie verwerkt wordt. 

Omdat bet lastiger wordt een goede planning te maken, zal de goederenstroom ook minder goed 
beheerst worden. In de goederenstroom vonnt zich speling in de vonn van allerlei veiligheden, die 
de slechtere bebeersing verbloemen. Deze veiligbeden zijn bijvoorbeeld extra boge (emballage) 
voorraden, langere doorlooptijden en lagere machine efficiency. 

Het invoeren van een nieuw infonnatiesysteem en het aanstellen van een logistiek manager zijn 
maatregelen om de grote boeveelbeid infonnatie beter te kunnen verwerken. De totale boeveelheid 
infonnatie, die de verscbillende beheersfunkties moeten verwerken, wordt echter niet venninderd. 
Door beide maatregelen wordt de besluitvorming meer gecentraliseerd. 

Een altematieve oplossing is dus bet verminderen van de hoeveelheid informatie, die per 
beslisfunktie verwerkt moet worden. Dit altematief kan leiden tot het vormen van zelfstandige, 
maar samenhangende beslisfunkties, die bet planningsprobleem in stappen oplossen. 

Uit bet bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd: 
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4.5 Definitieve opdrachtfonnulering 
Het probleem, dat speelt binnen de produktieafdeling van Ad van Geloven Snacks B.V., laat zich 
nu als volgt fonnuleren: 

De grenzen van het onderzoek kunnen als volgt worden aangegeven: 

Binnen de grenzen van het onderzoek bevinden zich: 
het beheersen van de voorraad eindprodukt; 
het beheersen van de produktie-aktiviteiten; 
de relaties tussen de inkoop- en de verkoopafdeling enerzijds en de produktieafdeling 
anderzijds. 

Buiten de onderzoeksgrenzen bevinden zich: 
het opstellen van een verkoopplanning en de orderacceptatie; 
de expeditie-afdeling; 
produktie en verkoop van dochterbedrijf Welten Snacks; 
het bestellen van emballage en grondstoffen bij de leverancier. 

Het onderzoek kan de basis vonnen voor de eventuele selektie van een nieuw geautomatiseerd 
logistiek beheersingssysteem. De daadwerkelijke selektie en implementatie van een eventueel 
nieuw systeem wordt niet behandeld in het onderzoek. 
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HOOFDSTUK 5. ANALYSE VAN DE GOEDERENSTROOM 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de goederenstroom van Ad van Geloven grondig geanalyseerd. Daarbij 
worden oorzaken aangewezen voor de problemen uit het vorige hoofdstuk. Het doe! van de analyse 
is het opstellen van concrete eisen, waaraan aan het te ontwerpen logistieke beheersingssysteem 
moet voldoen. 

Bij de analyse van de goederenstroom is een onderscheid gemaakt naar twee aspekten: 
· Het capaciteitsaspekt heeft betrekking op de inzet van mensen en machinecapaciteiten voor de 

totale produktie. Bij het capaciteitsaspekt wordt dus over meerdere produkten geaggregeerd; 
Het produktaspekt geeft weer voor welk produkt (op welk tijdstip) men capaciteit gebruikt. Bij 
het produktaspekt gaat men dus uit van afzonderlijke produkten. 

Door beide aspekten gescheiden te benaderen, wordt de complexiteit van de goederenstroom 
aanzienlijk verminderd. Om dit aan te tonen worden in dit hoofdstuk beide aspekten strikt 
afzonderlijk behandeld. 

Ten aanzien van het capaciteitsaspekt komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

de vakantievoorraad; 
· de variatie in de produktiecapaciteit op fabrieksniveau; 
· de machinecapaciteiten. 
Vervolgens wordt het produktaspekt geanalyseerd, waarbij ingegaan wordt op: 
· de servicegraad en spoedorders; 
· de vraagvoorspelling; 
· de verdeling van de eindvoorraad; 
· de beschikbaarheid van emballage en grondstoffen. 
Tot slot zijn de conclusies van de goederenstroomanalyse opgenomen. Van deze conclusies zijn 
eisen afgeleid, die gesteld worden aan het te ontwerpen logistieke beheersingssysteem. 

5.2 De vakantievoorraad 
Tijdens de bedrijfsvakantie van Ad van Geloven vindt geen produktie plaats, maar moet wet aan 
de vraag naar produkten worden voldaan. Daarom bouwt men gedurende de rest van het jaar de 
vakantievoorraad op. In figuur 5.1. is het voorraadverloop gedurende een jaar weergegeven. Vlak 
na de vakantie is de voorraad op basis van het signaleringsniveau het laagst (± 1,7 weken afzet). 
De hoogste voorraad is 4,9 weken afzet vlak voor de vakantie. Het gebruik van de 
vakantievoorraad wordt in de huidige situatie jaarlijks overwogen. 

De vakantievoorraad is een van de meest belangrijke elementen in de goederenstroom van Ad van 
Geloven en biedt een aantal voordelen: 

de produktie kan drie weken per jaar worden gestaakt. In deze periode kunnen grote 
onderhoudsprojekten worden uitgevoerd; 
de eindvoorraad is hoog gedurende een groot gedeelte van het jaar. De vakantievoorraad wordt 
dan gebruikt als veiligheidsvoorraad en vangt zo veel onzekerheid in de vraag op. Hierdoor 
kunnen verkoop en produktie vrij onathankelijk van elkaar funktioneren: de produktie kan in 
alle rust grote produktieseries draaien, terwijl de verkoopafdeling een hoge servicegraad bereikt. 

- 17 -



~OCP 

WHK 

1-e-~ ~ ~ '111!1Ef ~ ~ ---~ 

Figuur 5.1 Het voorraadverloop 

De vakantieopbouw heeft echter ook nadelen: 
· de kosten van het houden van vakantievoorraad zijn hoog; 

de hoge eindvoorraad kan problemen in de produktie "verdoezelen", waardoor men inefficient 
produceert. Met een lage voorraad wordt men meer met de neus op de tekortkomingen gedrukt 
Men is dan eerder geneigd de werkelijke 0017.aken van de problemen aan te pakken. 

Uit het bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd: 

Bij deze afweging moet de hoogte en opbouw van de vakantievoorraad worden afgestemd op de 
verwachtingen voor het komende jaar. 

5.3 Variatie in de produktiecapaciteit op fabrieksniveau 
Bij de analyse van het capaciteitsaspekt is onder andere het produktievolume van belang: de totale, 
werkelijke hoeveelheid, die men produceert per periode. Het produktievolume wordt bepaald door 
de totale afzet, de voorraadvorming en de beschikbare personele capaciteit. De afzonderlijke 
machinecapaciteiten zijn bij Ad van Geloven niet van belang, tenzij er sprake is van een 
capaciteitstekort op een specifieke machine. De kritische machinecapaciteiten worden in paragraaf 
5.4 besproken. 

In figuur 5.2. is de totale afzet, de beschikbare capaciteit en het produktievolume weergegeven. De 
grafiek is aangepast voor willekeurige fluktuaties, die kunnen ontstaan door variaties in de 
efficiency en in de geproduceerde mix van produkten. In bijlage III is de ongefilterde versie van de 
grafiek opgenomen. Uit figuur 5.2 blijkt, dat de variaties in het capaciteitsgebruik nauwelijks 
kleiner zijn dan die in de afzet. 

- 18 -



140000· 

120000-

100000- . • 

80000· 

60000-

40000-

,,----, 
_.., ' 

I •••••• ·• • \ 
I ••• ', \ 

,,,,,. ,,, :· 't.,\ ., ·, 
·., .·, 
') ., 
1. .; 
' :, -~ :, 
\ :, 
\ :1 
\ :1 \ ., 
' :, 

140 

100 

80 ~ 
60 

40 

20000--------------'-'--""-"·l ________ _____ 20 
14 19 24 29 34 39 44 

Week 
• • • • • • Personele capacltelt -- Afzet - - - Produktle I 

Figuur 5.2 Capaciteitsvariaties 

De wisselingen in het produktieniveau en de beschikbare capaciteit zorgen voor onrust en extra 
kosten in de produktie. De extra kosten bestaan uit: 
· capaciteitskosten door overwerk- en ploegentoeslag en 
· voorraadkosten door het op voorraad leggen van niet direkt noodzakelijke produktie. 
Als men echter kiest voor het opbouwen van vakantievoorraad, moet men produkten toch op 
voorraad leggen. De voorraadkosten moeten dan niet worden toegewezen aan het wisselen van bet 
produktieniveau. De meest efficiente produktie wordt dan bereikt door de beschikbare personele 
capaciteit gelijk te bouden, zodat de capaciteitskosten geminimaliseerd worden. Uiteraard moet 
hierbij de totale personele capaciteit op jaarbasis niet onnodig boog worden. 

Uit het bovenstaande kan bet volgende worden geconcludeerd: 
::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::1: 

IE&1111:lllllllltllllflllllllii.1!tllllll 
Er zijn een aantal oorzaken voor de onnodige schommelingen in de totale bescbikbare capaciteit en 
bet produktievolume, die samenhangen met het huidige planningssysteem: 

Strikt genomen is bet buidige planningssysteem er op gericbt de voorraad rond bet 
signaleringsniveau (inclusief de vakantieopbouw) te houden. Als in een bepaalde week veel 
verkocbt wordt, zakt de economiscbe voorraad ver onder het signaleringsniveau. Men zal in de 
daarop volgende week veel produceren om de economiscbe voorraad weer op het 
signaleringsniveau te brengen. In die week kan wel eens weinig verkocht worden (de afuemers 
bebben wellicbt nog veel op voorraad), waardoor de economische voorraad niet onder het 
signaleringsniveau duikt. In de daarop volgende week zal men weer minder produceren, 
etcetera; 
Het signaleringsniveau houdt geen rekening met perioden waarin wel verkocht, maar niet 
geproduceerd wordt, zoals de kerstdagen. Na zo'n periode zal de economische voorraad lager 
zijn dan het signaleringsniveau, waardoor men ineens veel moet produceren; 
Door de individuele aansturing van de vakantievoorraad heeft men geen controle over de totale 
capaciteitsopbouw. Het signaleringsniveau geeft immers alleen de minimale voorraad van een 
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produkt inclusief de vakantieopbouw. Hierdoor kan men vakantievoorraad (capaciteitsvoorraad) 
opbouwen voor een produkt, terwijl reeds voldoende capaciteit is opgeslagen om aan de totale 
vakantieopbouw te voldoen. 

Kort samengevat geeft het signaleringsniveau alleen de normale behoefte aan individuele 
eindprodukten inclusief de vakantieopbouw. De beschikbare capaciteit en het produktievolume 
worden niet beheerst, maar volgen uit de afzet. De beschikbare capaciteit en het produktievolume 

varieren hierdoor onnodig. Er bestaat dus onzekerheid over de benodigde capaciteit voor de 
komende periode en over de mogelijkheden om bet capaciteitsverbruik uit te vlakken. 

5.4 De machinecapaciteiten 
Een aantal machines bij Ad van Geloven heeft een zeer hoge bezettingsgraad. In figuur 5.3 zijn de 
wekelijkse bezettingsgraden afgebeeld van twee hoog bezette eindlijnen. De bezettingsgraad is bier 
gedefinieerd als de verhouding tussen het gebruikte aantal uren (inclusief overwerk en 
ploegendienst) en de normaal beschikbare uren (exclusief overwerk en ploegendienst). In de figuur 
is de variatie in de bezetting duidelijk zichtbaar. 

LIJn 2 

1 
' 100% 
~ 

J 
0% 

14 19 24 29 36 41 46 51 

Week 

LIJn6 

1 200% 

' r 100% I 
i 

0% 

14 19 24 29 38 41 46 51 
Week 

Figuur 5.3 Verloop bezettingsgraden van enkele hoog bezette lijnen 
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Een hoge bezetting van machines heeft een aantal nadelen: 

Op (periodiek) hoog bezette machines zal men moeten produceren buiten de nonnale 

bedrijfsuren. Hierdoor nemen de personele kosten toe in de vorm van overwerk- of 

ploegentoeslag. Uit dit oogpunt dient men de bezetting van hoog bezette machines zo constant 

mogelijk te houden; 

· Om te zorgen voor een constante bezetting zal men, bij een varierende afname, op voorraad 

moeten produceren. Verder ontstaat voorraad door het draaien van grote produktieseries. De 

grote series zijn noodzakelijk om het aantal omstellingen klein te houden. Door het kleine 

aantal omstellingen blijft ook de totale omsteltijd en uiteindelijk de bezettingsgraad laag. Deze 

voorraadvorming brengt echter kosten met zich mee; 

Om grote produktieseries te kunnen draaien en de gemiddelde voorraad toch niet al te hoog op 

te laten lopen, kan men een specifiek produkt pas gaan produceren als er zeer weinig voorraad 

aanwezig is. Hierdoor wordt de kans op buiten voorraad raken en het aantal spoedorders echter 

groter; 

Op machines met een hoge bezetting is het inplannen van spoedorders lastig. De 

machineplanning beschikt over geen enkele ruimte om de spoedorder tussen te voegen. Een 

spoedorder kan daar alleen worden geproduceerd ten koste van andere produkten. 

Uit het bovenstaande kan dus bet volgende geconcludeerd worden: 

Het planningssysteem heeft invloed op de totale omsteltijd, en daarmee op de gemiddelde 

bezettingsgraad, door het aantal omstellingen vast te stellen. Daarnaast is de planning 

verantwoordelijk voor de variatie in de bezettingsgraad. 

Om de personele kosten te drukken en de flexibiliteit te verhogen, dient het te ontwerpen 

planningssysteem dus het aantal omstellingen op de bottlenecks te beheersen en de bezetting 

constant te houden. 

Tot nu toe is ingegaan op de totale hoeveelheid, die men in een periode produceert. In de inleiding 

werd dit het capaciteitsaspekt van de goederenstroom genoemd. In de rest van dit hoofdstuk zal 

ingegaan worden op het produktaspekt: het toewijzen van capaciteit aan afzonderlijke produkten. 

Daarbij zal eerst ingegaan worden op de servicegraad. De servicegraad is bij Ad van Geloven te 

beschouwen als prestatiemaatstaf voor het produktaspekt. 

5.5 Servicegraad en spoedorders 

Ad van Geloven streeft naar een zeer hoge leverbetrouwbaarheid. De leverbetrouwbaarheid kan 

worden gemeten met de servicegraad: bet aantal produkten of orders, dat volgens de met de klant 
gemaakte afspraken kan worden uitgeleverd. 

In bet kader van de analyse is de servicegraad gedurende 5 weken gemeten. De belangrijkste 

resultaten uit deze meting zijn: 
De servicegraad, als verhouding tussen het aantal correct uitgeleverde orders en het totaal aantal 

orders, is ongeveer 90%; 
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De servicegraad, als verhouding tussen het aantal correct uitgeleverde dozen en het totaal aantal 

verkochte dozen, is ongeveer 98%; 

Van de niet uitgeleverde orders en dozen is± 30% te wijten aan buiten voorraad situaties van 

een specifiek produkt. De overige 70% is bijvoorbeeld te wijten aan kwaliteitsproblemen, 
incorrecte voorraadadministratie of foutieve orderadministratie. 

De bovenstaande gegevens zijn slechts een indicatie van de werkelijke servicegraad. De verschillen 
tussen de gemeten weken waren namelijk aanzienlijk. 

Spoedorders en servicegraad zijn sterk aan elkaar gerelateerd: als een produkt niet direkt uit 
voorraad kan worden geleverd, zal men 6f een spoedorder 6f een lagere servicegraad moeten 
accepteren. Een spoedorder is gedefinieerd als een produktieorder, die bij het opstellen van de 
machineplanning nog niet is gepland. Het aantal spoedorders is bijgehouden gedurende 9 weken. In 

deze periode zijn 26 spoedorders voorgekomen. 

Spoedorders vertegenwoordigen slechts 2% van het totaal aantal orders en 2% van het totaal aantal 

geproduceerde dozen. Ondanks hun kleine aandeel vergen spoedorders een grote inspanning van de 
produktie in de vorm van extra cocirdinatie en extra omstellingen. 

In de gemeten periode was de vakantievoorraad voor de helft opgebouwd, zodat een vrij hoge 

servicegraad en een klein aantal spoedorders verwacht kan worden. Uit het bovenstaande moet 

echter het volgende worden geconcludeerd: 

Er bestaan een aantal mogelijke oorzaken voor de lage servicegraad: 

een slechte voorspelling van de afzet; 
· een ongebalanceerde voorraad eindprodukten; 
· een inflexibele machineplanning. 
De mogelijke oorzaken worden in de volgende paragrafen besproken. 

5.6 De vraagyoorspelling 

Om een goede servicegraad te kunnen bereiken is in de eerste plaats een betrouwbare voorspelling 
van de vraag per artikel nodig. In de huidige situatie wordt de vraag voorspeld aan de hand van 

gerealiseerde afnames uit het verleden. 

De huidige voorspelling heeft echter een aantal tekortkomingen, waardoor zij niet geheel 
betrouwbaar is: 

men maakt alleen gebruik van statistische voorspelmethoden, die werken met historische 
gegevens. Door de grote (statistische) onzekerheid in de vraag kennen deze methoden een grote 
voorspelfout. Dit betekent, dat voor een groot aantal artikelen onduidelijk is wanneer en/of 
hoeveel dozen de komende perioden worden afgenomen; 
de statistische vraagvoorspelling wordt beinvloed door (voorspelbare) grote afnames uit het 
verleden, zoals verkoopakties. De grote afnames worden daarnaast door verkoop apart 
doorgegeven aan produktie. Hierdoor is het gemiddelde voorraadniveau is te hoog; 
men heeft een zeer korte voorspelhorizon van slechts een week. Hierdoor kan men de 
effektiviteit van de eindvoorraad niet op lange termijn beoordelen. 
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Gezien de beperkingen van de buidige vraagvoorspelling kan bet volgende worden geconcludeerd: 

iil1l:11t!!il!lff :;;~mlii~I ffil~ijiii ij~ ;fi9~ij~;; ~mt~~,i~~iji!im1;~til~ij:l iiiji~ :ij~ j~tt.~: :: 
t tt9§ipjJE@rH??!~ ~ ;4,ij 91#:jE!t~i.t mijt eP!fm!IEwRre§n: i~tijwtl9. :~ m4b:i4A~Jt : :Jpfi'ij~Jf . .. : ·.·.·.·.• :: . . 

Verkoopmedewerkers bebben wellicbt meer inzicbt in toekomstige afnames of kunnen tenminste 
een scbatting geven. Door ook gebruik te rnaken van deze marktinformatie, kan men een 

betrouwbaarder vraagvoorspelling. Tevens kan men zo op een eenvoudige wijze een langere 

voorspelborizon banteren. Daarnaast kan men de voorspelregel corrigeren voor grote orders, die op 
bestelling geproduceerd worden. 

5.7 Verdeling van de eindvoorraad 
Een andere mogelijke oorzaak voor de lagere servicegraad en de spoedorders is een 

ongebalanceerde eindvoorraad: 
Stet dat men een aantal identieke produkten op voorraad produceert. Identiek wit bier zeggen, 

dat alle produkten dezelfde voorspelbaarbeid in de vraag bebben en gelijke 

produktiedoorlooptijden bebben. Verder wordt de totale voorraadboogte als gegeven bescbouwd. 

In zo'n situatie bereikt men de boogst mogelijke servicegraad door bet aantal weken 

voorraad van de verscbillende eindprodukten precies gelijk te bouden. Het aantal weken 
voorraad wordt de run-out tijd van de voorraad genoemd. Ats de run-out tijden sterk van 

elkaar afwijken is sprake van een ongebalanceerde voorraad. 

De eindprodukten van Ad van Geloven zijn niet identiek. Een idee van de verdeling van de 
eindvoorraad kan gevorrnd worden door de run-out tijden te corrigeren voor bet signaleringsniveau. 
De resterende spreiding in de run-out tijden kan worden toegewezen aan de logistieke beheersing, 

zoals de seriegrootten en bet te vroeg toewijzen van capaciteit aan een specifiek produkt. 

In figuur 5.4 is de verdeling van de eindvoorraad op een bepaald moment weergegeven, waarbij 

rekening wordt gebouden met de signaleringsniveaus. De horizontale as geeft bet aantal weken 
afzet weer. De verticale as geeft bet aantal artikelen weer. Uit de grafiek kan worden afgeleid dat 
de run-out tijden van 110 artikelen (van de 320) minder dan een week afwijken van bet 
signaleringsniveau. Deze 110 artikelen vertegenwoordigen 40% van de totale voorraad in dozen. 
Uit bet bovenstaande kan niet geconcludeerd worden of capaciteit goed of slecbt wordt 
toegewezen. Wei blijkt dat bij de buidige capaciteitstoewijzing impliciet rekening wordt gebouden 
met de run-out tijden. De artikelen uit figuur 5.4 zijn immers niet willekeurig verdeeld. 

Uit bet bovenstaande kan bet volgende worden geconcludeerd: 

i/(:-Ci::it;iffit;;ij;i~g ~p 's;i; ;~ ;~=~~tma;~ 1;<~~:;lfili;t::~nvoudige. beheersing. "Door · -
ff ni~r ~ wust hierop te stiiren kan de·¢omplexiteit van de.beheersiilg minder wotden en . 
:if l~Uitb.t. ij~:irvi~~ /p9.gJ~~Svg@ij1! i~fti\~&fr /Jf . . :-:-:-:-·-:-:-:-·- :-·•:•·•: -: -::•·-.. ·-;. ;, ;.•,:,:-:-:-:-: :-:- :-:.: -: -:-:.;.·.-. 
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Figuur 5.4 De verdeling van de eindvoorraad 

5.8 Inflexibele machineplanning 

In de vorige twee paragrafen is ingegaan op de vraag naar eindprodukten en de samenstelling van 
de eindvoorraad. In deze paragraaf wordt ingegaan op de machineplanning, die de eigenlijke 
toewijzing van capaciteiten uitvoert. 

Aangezien halffabrikaten niet of zeer beperkt opgeslagen kunnen worden, moeten de eindlijnen en 

de machines in de kookafdeling afhankelijk van elkaar worden ingepland. Het huidige 
planningssysteem neemt de eindlijnen met de specifieke vormsets als uitgangspunt. Hierdoor wordt 

het omstellen op de eindlijnen tot het minimum beperkt. De machineplanning wordt voor een week 
opgesteld en gedurende de week niet meer gewijzigd. 
De planning voor de kookafdeling leidt men af van de planning voor de eindlijnen. Hierbij wordt 
bet capaciteitsverbruik op de bottlenecks in de kook gecontroleerd. 

De produktstruktuur bij Ad van Geloven is divergent: uit zo'n 50 halffabrikaten worden zo'n 320 
eindprodukten gemaakt. Door de huidige wijze van plannen maakt men echter geen gebruik van de 
voordelen van deze divergentie: 

Men kan de eindvoorraad beter balanceren door beschikbare halffabrikaten pas op het laatst 
mogelijke moment toe te wijzen aan de verschillende eindprodukten. Hierdoor is een verlaging 
van de veiligheidsvoorraad van de eindprodukten mogelijk, maar men kan uiteraard ook de 
voorraad gelijk houden en de servicegraad verhogen. 

Voor een aantal halffabrikaten zijn de vereiste voorraadhoogtes bij getijke servicegraad 
doorgerekend, als de beschikbare halffabrikaten op bet laatste moment worden verdeeld over de 
eindprodukten (zie bijlage V). Vastgesteld is dat men hiermee de voorraad eindprodukten 

exclusief de vakantieopbouw met 20% kan verlagen, zonder de servicegraad te beinvloeden. Dit 
betekent een voorraadverlaging van 170.000 x 20% = 34.000 dozen. De rentekosten die 
samenhangen met deze 34.000 dozen bedragen f20.000,= per jaar. 

Het aantal produkten dat op halffabrikaatniveau (logistiek) beheerst moet worden is veel kleiner 
dan op eindproduktniveau. Een vermindering van de complexiteit is dus mogelijk, door bij de 
machineplanning uit te gaan van halffabrikaten of van produktgroepen, die gebaseerd zijn op 
halffabrikaten. 
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De volgende conclusie kan uit het bovenstaande worden getrokken: 

5.9 De beschikbaarheid van emballage en grondstoffen 

Ad van Geloven is door het moederconcem aangesproken op de hoogte van de emballagevoorraad. 

Bij de beheersing van de emballagevoorraad zijn de bestelseries en de bestelmomenten van belang: 

• De bestelseries zorgen voor een groot gedeelte van de emballagevoorraad. Het groepsprojekt 
van de groep studenten van de TUE heeft echter aangetoond, dat de bestelseries zeker niet te 

groot zijn; 
Het andere deel van de voorraad is athankelijk van de bestelmomenten. Door te vroeg bestellen 
ontstaat restvoorraad: voorraad die aanwezig is op het moment van leveren van emballage. Deze 
voorraad is niet effektief. Restvoorraad ontstaat bijvoorbeeld door veiligheidsvoorraad of door 
het te vroeg bestellen van emballage. In figuur 5.5 is het voorraadverloop weergegeven van 

enkele emballage-items en is de restvoorraad gearceerd. 
Het aandeel van de restvoorraad kan worden gevonden door de bestelnorm voor de emballage te 
analyseren. Deze norm geeft het aantal weken voorraad aan, dat nodig is om de vraag af te dekken 
tussen: 

1. het bestelmoment van de emballage en 

2. het moment van uit voorraad raken van het bijbehorende eindprodukt. 

Norm voor het bestelmoment (exclusief vakantieopbouw): 

Bestelinterval (inteme besteltijd): 

Exteme levertijd: 
Produktiedoorlooptijd 

Run-out tijd eindvoorraad: (excl. vakantieopbouw) 

Restvoorraad 

1 week 

3 weken 
0,4 week 

1.7 week+ 

9 weken 

6.1 week-
2,9 week 

Bij een gemiddelde emballagevoorraad van 14 weken afzet is het aandeel van de voorraad zo'n 
20%. De waarde van deze restvoorraad is 20% x fl .200.000 = t240.000,= 

Conclusie: 

De restvoorraad aan emballage en grondstoffen kan wellicht worden verlaagd, door de emballage
en grondstofplanning meer te integreren met de overige beheersfunkties. Door een betere 

behoeftebepaling kan daamaast een beter overzicht worden verkregen in de bestelsituatie. De 
hectische situaties bij de inkoopafdeling worden daardoor voorkomen. 

- 25 -



Dooanr. 2482 Doosnr. 1007 
120000 14000-
100000 ~ 12000-

j 80000 I 10000-... r\. •• 
0 8000-
'0 

CD ·, j 6000-

.! 4000-.. 
2000-

0- 0-
1 6 11w88~6 21 26 1 6 11Weel(f6 21 26 

Doosnr. 1004 Doosnr. 2550 
14000 20000-■\_ 
12000 

i 10000 I :: \ .. ~ 8000 • 
-8 0 

6000 '0 

j 4000 J •• 
2000 - 5000- .... 

0 
-2000 - 0-

1 6 11w88~6 21 26 1 6 11w88~e 21 26 

Figuur 5.5 Restvoorraad van enkele emballage-items 

5.10 Conclusies en eisen aan het te ontwerpen beheersingssysteem 
In dit hoofdstuk is de goederenstroom van Ad van Geloven grondig geanalyseerd. Hierbij is meer 
inzicht verkregen in de problemen met de huidige logistieke beheersing van Ad van Geloven. De 
oorzaken van de problemen hadden betrekking op (zie paragraaf 3.5): 
· de hoge mate van onzekerheid waarmee het logistieke beheersingssysteem wordt 

geconfronteerd; 

• de toegenomen complexiteit van de goederenstroom. 
Uit de analyse van de goederenstroom kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
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Naar aanleiding van bovenstaande conclusies kunnen een aantal eisen worden geformuleerd, 
waaraan het te ontwerpen beheersingssysteem moet voldoen: 
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HOOFDSTUK 6. HET EERSTE ONTWERP 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de contouren geschetst van het te ontwerpen logistieke beheersingssysteem 

van Ad van Geloven. Dit eerste ontwerp is gebaseerd op de systeemeisen, die zijn geformuleerd 

aan het eind van het vorige hoofdstuk. Door uit te gaan van deze eisen, is de oplossing gericht op 

het omgaan met een grote mate van onzekerheid en complexiteit. 

Later in het onderzoek zal het eerste ontwerp verder worden verfijnd. In het volgende hoofdstuk 

zal het funktioneren van het eerste ontwerp worden gecontroleerd. Daar worden tevens de voor- en 

nadelen van het voorstel gekwantificeerd. 

1. VOOARMD GRONDSTOF 
2. VOOARMD EMBALLAGE 
3. VOOARMD HALFFABRIKAAT 
4. VOOARMD GEREED PRODUKT 

VOORSPELUNG 

! 
JAARPLANNING 

Figuur 6.1 Het eerste ontwerp 

Figuur 6.1 geeft een schematische weergave van het eerste ontwerp. Het systeem bestaat uit een 
aantal deelsystemen, die de volgende funkties vervullen: 

de jaarplanning beheerst de capaciteiten en voorraadhoogten op lange termijn; 
het hoofd produktie plan beheert de voorraad eindprodukten en bepaalt wat de produktie de 
komende perioden minimaal moet leveren aan de eindvoorraad; 
de produktie planning verdeelt de beschikbare capaciteit over de verschillende produktgroepen; 
de grondstof- en emballageplanning regelt de beschikbaarheid van de benodigde 
ingangsmaterialen; 
de detailplanning verdeelt de beschikbare capaciteiten (en halffabrikaten) van de produktgroepen 
over de verschillende produkten op de korte termijn. 

Door de onderlinge samenhang van de deelsystemen wordt voldaan aan twee van de gestelde 

systeemeisen: 
· binnen het beheersingssysteem wordt onderscheid gemaakt naar het capaciteits- en het 

produktaspekt, waardoor men een beter inzicht heeft in de complexe goederenstroom; 
de beschikbare capaciteiten en halffabrikaten worden pas op het laatst mogelijke moment 
toegewezen aan individuele produkten. 

Het gehele planprobleem wordt zo opgedeeld in een aantal hierarchische deelsystemen, waarvan 
een hoger voor een lager deelsysteem het kader aangeeft. De complexiteit wordt zo dus 
verminderd. 
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In de volgende paragrafen zullen de afzonderlijke deelsystemen nader worden uitgewerkt. Aan bet 
slot van bet boofdstuk zullen weer enkele conclusies worden getrokken. 

6.2 De jaarplanning 
De jaarplanning stelt bet aantal beschikbare produktieuren en het geplande voorraadverloop vast 
voor de periode van minimaal een jaar. Dei.e waarden worden bepaald voor de totale 
produktieafdeling en voor de hoog bezette machines en verdeeld over de maanden. Ook andere 
aspekten kunnen worden vastgelegd, zoals de minimale servicegraad en de ruimte voor omstellen, 
spoedorders en afroepprodukten. 
Het uitgangspunt voor de jaarplanning is een verkoopprognose voor de lange termijn. Nu en dan 
kan de jaarplanning worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. 

Door het invoeren van een jaarplan wordt voldaan aan een aantal van de gestelde eisen: 
• de boogte en opbouw van de vakantievoorraad wordt afgestemd op de verwachtingen voor het 

komende jaar, waarbij zowel logistieke als bedrijfseconomische consequenties worden 
meegenomen; 

• het produktievolume en de bescbikbare capaciteit per periode volgen uit de verwachtingen voor 
de lange termijn en worden niet meer direkt afgeleid van de aktuele voorraadhoogte en de 
wekelijkse afzet per artikel; 

· de beslissingsvrijbeid van de lagere beheersingsniveaus wordt duidelijk aangegeven, waardoor 
zij zelfstandig kunnen plannen. 

Door bet invoeren van een jaarplanning wordt de onzekerheid en de complexiteit op lagere 
planningsniveaus dus verminderd. 

6.3 Het hoofd produktie plan 
Het hoofd produktie plan (HPP) beheert de voorraad per eindprodukt en geeft aan wat de komende 
periode minimaal moet worden geproduceerd. De planning wordt opgesteld voor een of twee 
maanden met tijdvakken van een week. Het HPP kan eens per week of twee weken worden 
aangepast. 
De basis voor het HPP is een voorspelling van de verkopen per eindprodukt. Eerst wordt nagegaan 
wat direkt uit de aanwezige voorraad kan worden geleverd, waarbij rekening wordt gehouden met 
de veiligheidsvoorraad. Het resterende gedeelte van de prognose zal geproduceerd moeten worden. 
De prognose wordt opgesteld door de verkoopafdeling of door de produktie. De voorkeur gaat 
hierbij uit naar de verkoopafdeling, die een betere prognose kan maken op basis van informatie uit 
de markt, gecombineerd met statistische analyse. 

Het opstellen van een HPP heeft twee voordelen t.o.v. het huidige signaleringsniveau: 
• als men gebruik maakt van de aanwezige marktinformatie, die bij de verkopers aanwezig is, 

krijgt men een betere prognose; 
de afzet, het voorraadverloop en de vereiste produktie worden verder vooruit gepland. 

Door de betere prognose en het overzien van een langere periode wordt de onzekerheid in de vraag 
naar eindprodukten verminderd. Hierdoor kan men de goederenstroom beter afstemmen op de 
(toekomstige) vraag. 
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6.4 De produktie planning 
De produktie planning verdeelt de beschikbare capaciteiten, die zijn vastgelegd in het jaarplan, 

over de verschillende produktgroepen. Ook de deze planning wordt opgesteld voor een of twee 
maanden met tijdvakken van een week. 

Het primaire doel van het vastleggen van capaciteiten per produktgroep is het beheersen van het 

aantal omstellingen en het constant houden van de bezettingen. Een produktgroep bestaat daarom 
uit produkten die een gemeenschappelijke, kritische omstelling hebben (bijvoorbeeld een set
omstelling). Eventueel kan men bij het samenstellen van produktgroepen rekening houden met 

halffabrikaten, zodat 
· de capaciteiten in de kookafdeling op een eenvoudige manier kunnen worden gepland; 

(in de detailplanning) de beschikbare halffabrikaten op het laatst mogelijke moment kunnen 

worden verdeeld over de eindprodukten. 

De produktie planning wordt in een aantal stappen uitgevoerd: 
I. Uit het jaarplan wordt het aantal beschikbare produktieuren voor de komende periode 

overgenomen voor: 

de hoog bezette machines (in machine-uren); 
de gehele produktieafdeling (in mensuren). 

2. Per produktgroep wordt bepaald wat men minimaal moet produceren om aan de vraag uit het 
HPP te voldoen. Aan iedere produktgroep wordt capaciteit toegewezen om deze minimale 
produktie te kunnen realiseren. 

3. De resterende beschikbare capaciteiten uit het jaarplan worden verdeeld over de 
produktgroepen. Met deze capaciteit wordt voorraad opgebouwd. Door gebruik te maken van 
Run-out tijden kan de voorraad eindprodukten worden gebalanceerd. 

Bij de verschillende planningsstappen kan men ook rekening houden met andere beperkingen, die 

zijn vastgelegd in het jaarplan. Voorbeelden hiervan zijn de beschikbare ruimte voor omstellen en 
spoedorders. Aan de hand van de produktie planning kan eventueel een gedetailleerde 
personeelsplanning worden opgezet. 

De produktie planning beantwoordt aan de volgende systeemeisen: 

de bezettingen op de bottlenecks worden constant gehouden en het aantal omstellingen wordt 

beheerst; 
• de toewijzing van capaciteit en halffabrikaten beperkt zich tot produktgroepen. De definitieve 

toewijzing aan individuele eindprodukten gebeurt op een later ogenblik (in de detailplanning); 

de voorraden worden gebalanceerd door het gebruik van Run-out tijden. 

6.5 De detailplanning 
De detailplanning bepaalt welke produkten uit een bepaalde produktgroep op korte termijn worden 
geproduceerd. De planningshorizon van de detailplanning kan worden beperkt tot een of enkele 

dagen. 

De detailplanning wordt uitgevoerd in een aantal stappen: 
I. De beschikbare capaciteit per produktgroep voor de komende periode(n) wordt overgenomen uit 

het produktie plan; 
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2. Per eindprodukt wordt bepaald wat men minimaal moet produceren om aan de direkte vraag te 
kunnen voldoen. Deze minimale produktie volgt uit bet HPP en/of de orderacceptatie. De 
minimaal benodigde capaciteit wordt aan de individuele eindprodukten toegewezen. 

3. De resterende beschikbare capaciteit per produktgroep wordt verdeeld over de bijbehorende 
eindprodukten. Met deze capaciteit wordt voorraad opgebouwd. Om de voorraden van de 
eindprodukten te balanceren wordt gebruik gemaakt van Run-out tijden. 

In de detailplanning wordt dus niet meer met beschikbare capaciteiten over de produktgroepen 

geschoven. 

Door invoering van de detailplanning worden een aantal systeemeisen vervult: 
· beschikbare capaciteiten worden op bet laatst mogelijke moment toegewezen aan de individuele 

produkten; 
· de voorraden van de eindprodukten worden gebalanceerd door gebruik te maken van Run-out 

tijden. 

6.6 De emballage- en grondstofplanning 
De emballage- en grondstofplanning regelt de beschikbaarheid van ingangsmaterialen. De 
planningshorizon en de planningstijdvakken verschillen per inkoop-item. Zij zijn athankelijk van de 
exteme levertijd. 

Ook de emballage- en grondstofplanning wordt in een aantal stappen uitgevoerd: 
I. De bruto behoefte aan emballage en grondstoffen per tijdvak wordt afgeleid van de 

jaarplanning, bet HPP of de detailplanning. Dit is athankelijk van de exteme levertijd van het 
inkoop-item; 

2. De netto behoefte wordt berekend door de bruto behoefte te corrigeren voor de aanwezige 
voorraad en de geplande ontvangsten; 

3. De geplande ontvangsten worden bepaald door de netto behoefte aan te passen aan de standaard 
bestelgrootten; 

4. Bestellingen bij de leverancier worden vastgesteld door de geplande ontvangst per tijdvak te 
corrigeren voor de exteme levertijd. 

De bovenstaande werkwijze komt dus overeen met MRP-1. Aan de hand van de gegevens uit het 
jaarplan kunnen raamkontrakten worden opgesteld. 

De emballage en grondstofplanning voldoet aan de volgende systeemeis: 
De emballage- en grondstofplanning wordt meer gei"ntegreerd met de overige planfunkties, 
waardoor 

de restvoorraad wordt verminderd en 
de hectische situaties bij de inkoopafdeling worden voorkomen. 
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6. 7 Conclusie 

Het voorgestelde systeem voldoet aan alle systeemeisen. Het systeem bestrijdt daardoor ook de 

problemen, die spelen bij de huidige logistieke beheersing van Ad van Geloven: 

De complexiteit van de te nemen beslissingen wordt gereduceerd. Door de gelaagde opbouw 

van het voorgestelde systeem wordt immers de gehele planningsproblematiek opgedeeld in een 

aantal autonome beslissingen. Iedere beslissing heeft slechts betrekking op een deel van bet 

gehele probleem. 

Op lange termijn neemt de onzekerheid af en op korte termijn wordt beter gereageerd op de 

onzekerheid. De beschikbare capaciteiten worden immers op lange termijn vastgelegd en op 

zeer korte termijn toegewezen aan de verschillende produkten. 

De voordelen hiervan zijn: 

de bezettingen worden constant gehouden, waardoor rust ontstaat binnen de 

produktieafdeling en men efficit!nt kan produceren; 

er wordt zeer flexibel gereageerd op de sterke variatie in de gevraagde produktmix. 

In bet volgende hoofdstuk worden deze voordelen uitgedrukt in een aantal logistieke 

prestatiemaatstaven. Tevens wordt een schatting gemaakt van de mogelijke besparing op de 

logistieke kosten, die ontstaat door invoering van het voorgestelde systeem. 

- 32 -



HOOFDSTUK 7. CONTROLE VAN HET VOORGESTELDE MODEL 

Bij de tussentijdse presentatie is het voorgestelde beheersingssysteem uitgebreid besproken met het 
bedrijf en de begeleiders van de TUE. Het voorstel is positief ontvangen, al is wel meer zekerheid 
gewenst over de juistheid van het systeem. Daarom is besloten het funktioneren van het 
voorgestelde systeem te controleren. 
Het doel van de controlefase is dus na te gaan of de beloofde verbeteringen haalbaar zijn met het 
voorgestelde systeem. Hiertoe worden de prestaties van het voorgestelde systeem vergeleken met 
die van het huidige systeem. Aan de hand van de gekwantificeerde prestaties wordt tevens een 
inschatting gemaakt van de verwachte baten van realisatie van het ontwerp. 

Bij de controle is een simulatiemodel gemaakt van het voorgestelde beheersingssysteem. De opzet 
van bet model wordt kort besproken in paragraaf 7. I. De rekenregels, die in het model zijn 
toegepast, zijn ook toepasbaar binnen het voorgestelde systeem. 
Uitgebreide beschrijvingen van het model zijn te vinden in bijlagen VI tot en met VIII. 

Met het simulatiemodel is een periode uit het verleden op de paneerafdeling nagebootst. De 
resultaten van de simulatie zullen worden vergeleken met de resultaten van het huidige 
planningssysteem gedurende de simulatieperiode. Om geen onjuiste conclusies aan de simulatie te 
verbinden, moeten de mogelijkheden en beperkingen van het model worden onderkend. In 
paragraaf 7.2. :zal hierop worden ingegaan. 

In paragraaf 7.3. worden de prestaties van het ontwerp en van het huidige systeem vergeleken. In 
paragraaf 7.4 tenslotte zijn een aantal conclusies opgenomen. In die paragraaf wordt tevens een 
schatting gemaakt van de verwachte kostenbesparing, die mogelijk is door invoering van het 
voorgestelde systeem. 

7.1 Het simulatiemodel 
Het simulatiemodel is een vereenvoudiging van het ontworpen beheersingssysteem en bestaat uit 
vier deelsystemen: 
I. De jaarplanning stelt de beschikbare capaciteit vast voor de hoog bezette lijnen en voor de 

gehele paneerafdeling. De jaarplanning is eenmalig opgesteld en is geldig voor de gehele 
simulatieperiode. Gedurende de simulatieperiode zijn de bezettingen constant; 

2. Het hoofd produktie plan berekent het verwachte voorraadverloop en de minimale produktie per 
eindprodukt. De minimale produktie is die produktiehoeveelheid, die nodig is om aan een week 
afzet en de veiligheidsvoorraad te voldoen. Het hoofd produktie plan heeft een planningshorizon 
van twee weken; 

3. De produktie planning verdeelt wekelijks de beschikbare capaciteit over de produktgroepen. Een 
produktgroep bestaat uit alle produkten, die met een vormset worden gemaakt. De planning 
regelt de tweede week uit het hoofd produktie plan. 
De produktie planning wijst eerst capaciteit toe aan de minimale produktie per produktgroep. 
De resterende beschikbare capaciteit wordt verdeeld op basis van run-outtijden, zodat de 
voorraad wordt gebalanceerd. Bij de verdeling van de capaciteit wordt ook rekening gehouden 
met standaard seriegrootten; 
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4. De detailplanning verdeelt wekelijks de bescbikbare capaciteit per produktgroep (vastgesteld in 

de produktie planning) over de verscbillende artikelen. Deze planning ricbt zicb op de eerste 
week uit het boofd produktie plan. Ook op detailniveau wordt eerst capaciteit aan de direkt 

noodzakelijke produktie toegewezen, die is bepaald door bet hoofd produktie plan. Vervolgens 
wordt getracht de voorraden te balanceren. 

De verscbillende planfunkties zijn aan elkaar gekoppeld en kennen verscbillende planperioden. De 
gebele planning beeft bierdoor een rollend karakter. 

In bijlage VI. wordt het simulatiemodel uitvoeriger beschreven. In bijlage VII zijn de 

informatiestromen tussen de deelfunkties weergegeven. In bijlage VIII tenslotte zijn de gebruikte 
planscbema's opgenomen. 

Met het model is de planning van de paneerafdeling gesimuleerd gedurende een periode uit bet 
verleden. De periode duurde van week 34 tot en met week 48 in 1994. Bij bet begin van de 

simulatie is gebruik gemaakt van de werkelijke waarden van de voorraadboogten, de verwacbte 
vraag, etc. Hierdoor kunnen bet voorgestelde en het huidige bebeersingssysteem worden 
vergeleken, mits rekening wordt gehouden met de beperkingen van het simulatiemodel. 

7 .2 Mogelijkbeden en beperkingen van bet model 
In de inleiding van dit hoofdstuk is opgemerkt, dat een vergelijking tussen de simulatieresultaten 

en de werkelijke situatie niet zonder meer mogelijk is. In deze paragraaf zullen daarom de 

mogelijkheden en beperkingen van bet simulatiemodel op een rij worden gezet. 

In de eerste plaats is bet simulatiemodel slechts een vereenvoudiging van het voorgestelde 

beheersingssysteem. De kem van het voorgestelde systeem is wet in het model gevangen: 
binnen het beheersingssysteem wordt onderscheid gemaakt naar bet capaciteits- en bet 
produktaspekt, waardoor men een beter inzicbt beeft in de complexe goederenstroom; 

bet gehele planningsprobleem wordt in een aantal stappen opgelost, waardoor de complexiteit 
wordt gereduceerd; 
de gebele voorraad eindprodukten wordt gebruikt om de bezetting constant te bouden; 
de capaciteiten worden zo laat mogelijk aan de individuele produkten toegewezen, maar 
produktgroepen worden vroeg ingepland; 
het aantal omstellingen op de bottlenecks wordt beheerst en zo klein mogelijk gebouden; 
een verkoopprognose over meerdere weken is beschikbaar, waardoor een langere 
planningsborizon kan worden gehanteerd. 

Een aantal aspekten is ecbter niet gemodelleerd: 

a. er is in de verkoopprognose geen sprake van betere informatie over de toekomstige afzet. Wei 
wordt in de detailplanning gebruik gemaakt van bet 13-weeks gemiddelde in plaats van bet 52-

weeks gemiddelde van de historiscbe afzet; (-)1 

1 Alie beperkingen zijn voorzien van een van de volgende tekens: 
(+) door de beperking van het model wordt bet voorgestelde systeem bevoordeeld bij een 

vergelijking; 
(-) door de beperking van bet model wordt het voorgestelde systeem benadeeld bij een 

vergelijking; 
(0) de beperking van het model beeft geen invloed op de vergelijking. 
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b. er wordt geen rekening gehouden met de beperkingen van de kook-afdeling; (+) 

c. er vindt geen controle plaats op de beschikbaarheid van grondstoffen en emballage; (+) 

d. er wordt geen rekening gehouden met uitwisselbaarheid van machines; (-) 

e. produktgroepen zijn niet gebaseerd op halffabrikaten. De produktie van halffabrikaten wordt dus 
afgeleid van de produktie van eindprodukten en niet andersom. Een mogelijke 
voorraadverlaging wordt hierdoor in bet model genegeerd; (-) 

f. er wordt geen rekening gehouden met de kleine omsteltijden tussen twee produkten, die op 
dezelfde vormset worden gemaakt. ( +) 

In de tweede plaats kunnen niet alle invloeden worden gemodelleerd. die de (logistieke-)gmgeving 
had op de planning. De planning, die in werkelijkheid is gebruikt, is mede afhankelijk van de 
produktievoortgang en van informatie over de afzet, die niet volgens de officil!le kanalen is 
verstrekt. Daarnaast bei"nvloedt de produktievoortgang ook de logistieke prestaties zelf, zoals bet 
aantal omstellingen en de variatie in de bezetting. In dit kader passen de volgende 
vereenvoudigingen: 
g. in de simulatie wordt de planning stipt uitgevoerd. In de werkelijkheid echter wordt vaak van 

de planning afgeweken door efficiency verliezen zoals storingen, afval en uitval; (+) 

h. in de werkelijkheid zal de orderacceptatie enigszins rekening houden met de aktuele 
voorraadhoogte en eventueel de afzet bei"nvloeden: een artikel, waarvan geen voorraad aanwezig 
is kan immers niet direkt worden uitgeleverd. Daarnaast worden niet alle leveringen van 
afroepprodukten via de afroepmap bekend gemaakt. Het gevolg hiervan is, dat de afzetgegevens 
meer zijn afgestemd op de huidige situatie dan op het simulatiemodel; (-) 

1. in bet simulatiemodel bestaat geen mogelijkheid tot herplannen of spoedorders. (0) 

7.3 De kwaliteit van bet voorstel 
In deze paragraaf worden de prestaties van het voorstel vergeleken met die van het huidige 
systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de opmerkingen uit de vorige paragraaf. 
De prestaties van het logistieke beheersingssysteem worden bepaald door: 

de servicegraad; 
het aantal omstellingen; 
de hoogte van de eindvoorraad en 
de variatie in de bezettingsgraad. 

Voor het voorgestelde systeem zijn de bovenstaande waarden vastgelegd aan de hand van de 
simulatie. De prestaties van het huidige systeem volgen uit de werkelijke situatie gedurende de 
simulatieperiode. 

De servicegraad 
Een indicatie van de servicegraad wordt hier verkregen door het aantal artikelen met een negatieve 
voorraadsituatie te tellen. Een artikel heeft een negatieve voorraad, als een order al wel is 
afgeboekt, maar nog niet is uitgeleverd. Hierbij moet worden opgemerkt, dat een order twee dagen 
voor de uitlevering reeds wordt afgeboekt van de voorraad. In tabel 7.1 zijn per artikelsoort het 
aantal negatieve voorraadsituaties weergegeven. 
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Tabel 7. I Aantal negatieve voorraadsituaties 

Artikelsoort Voorgesteld Huidig 
beheersingssysteem beheersingssysteem 

N-artikelen 12 11 

1-artikelen 7 6 

A-artikelen (7) 0 

Bij de tabel moeten de volgende opmerkingen worden geplaatst: 
· Het voorgestelde beheersingssysteem zal in de werkelijkheid beter presteren dan blijkt uit de 

simulatie, omdat 
de orderacceptatie enigszins rekening houdt met de voorraadsituatie (met name bij A
produkten ); 
voorraadtekorten venneden kunnen worden met spoedorders; 
binnen het HPP een meerweekse verkoopprognose gebruikt wordt; 

· Het voorgestelde beheersingssysteem zal echter minder goed presteren dan blijkt uit de 
simulatie, als rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van grondstoffen en 
halffabrikaten. 

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen, kan het volgende worden geconcludeerd: 

ill&\lrAWf 1Bilm~r:m:m1n11it&mlllllliili&Iie1Mt@ 

Aantal omstellingen 
In het simulatiemodel zijn parameters ingevoerd, die de seriegrootten van de produktgroepen 
bepalen. Daardoor is het aantal omstellingen in de simulatie ongeveer gelijk aan het aantal 
omstellingen in de werkelijkheid. 

Het gemiddeld aantal artikelen, dat wekelijks wordt gemaakt, is echter in het simulatiemodel veel 
groter: gemiddeld 58 per week tegen gemiddeld 45 per week in de huidige situatie. De oorzaken 
hiervan zijn: 

er wordt geen rekening gehouden met beperkingen van de kookafdeling, waar batchgewijs 
wordt geproduceerd; 
er wordt geen rekening gehouden met de uitwisselbaarheid van machines. 

De relatief kleine omstellingen door wisseling van artikelen uit dezelfde produktgroep hebben 
slechts een marginale invloed op de totale omstelkosten. Het aantal omstellingen tussen vonnsets 
hebben een zeer grote invloed op de totale omstelkosten. Uit het bovenstaande kan daarom de 
volgende conclusie worden getrokken: 
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De boogte van de eindvoorraad 

In figuur 7 .1. is bet voorraadverloop weergegeven uit de werkelijke situatie en uit de simulatie. 

Om een eerlijke vergelijking te maken, moet rekening worden gehouden met het volgende: 

· in het simulatiemodel wordt geen voordeel gehaald uit de divergentie van produktstruktuur. 

· in het simulatiemodel geen sprake van betere informatie over de toekomstige afzet. 

Aangezien deze elementen wel zijn voorgesteld, kan verwacht worden dat een voorraadverlaging 

mogelijk is na invoering van het voorgestelde systeem. Uit de grafiek en de bovenstaande 

opmerking kan bet volgende worden geconcludeerd: 
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Figuur 7 .1 Het voorraadverloop 

In figuur 7.2 is het verloop van de bezettingsgraad afgebeeld voor de buidige en de gesimuleerde 
situatie. Uit de grafiek is bet effekt van de huidige bebeersingswijze weer duidelijk af te lezen: de 

bezetting is afbankelijk van het voorraadniveau, dat weer (mede) bepaald wordt door de afzet. De 

bezetting van de produktie reageert zo op sterke schommelingen in de afzet. Hierbij moet worden 

opgemerkt, dat de voorraadhoogte, en daannee de bezetting, ook afbankelijk is van het 
efficiencyniveau uit een vorige periode. Aangezien dit effekt beperkt is, is hiermee geen rekening 

gebouden in de simulatie. 

Ten aanzien van de bezetting kan dus het volgende geconcludeerd worden: 
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Door invoering van bet voorgestelde bebeersingssysteem is een verbetering mogelijk op vrijwel 
alle logistieke prestatiegebieden. Alleen ten aanzien van bet aantal omstellingen is een verbetering 
niet aangetoond, omdat deze in de simulatie ongeveer gelijk is gehouden. Hiermee is dus 
aangetoond dat de beloofde verbeteringen haalbaar zijn en bet systeem juist is. 

Aan de hand van de simulatieresultaten kunnen de verwachte baten worden gescbat, die ontstaat na 
invoering van bet voorgestelde systeem. Deze worden gescbat op tenminste f25.000,-. Bij de 
berekening van dit bedrag is alleen rekening gebouden met: 

rentelasten van de eindvoorraad; 
· ploegen- en overwerktoeslag; 
· omstelkosten. 
De berekening van de geschatte baten in opgenomen in bijlage IX. 

In dit boofdstuk is nog niet aan de orde gekomen, dat bet voorgestelde systeem leidt tot een meer 
gestruktureerde wijze van plannen. Deze strukturering biedt de volgende voordelen: 

bij bet plannen behoudt men overzicbt ook als het aantal artikelen of bet produktievolume in de 
toekomst toeneemt; 
men is minder afhankelijk van een persoon, die de planning kan opstellen; 
men kan wellicbt een groter gedeelte van de planning automatiseren, zodat men efficienter kan 
plannen. 

Al met al kan dus geconcludeerd worden, dat bet voorstel een verbetering betekent ten opzicbte 
van de huidige situatie. 
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HOOFDSTUK 8. BET BEIIEERSINGSSYSTEEMIN DE TOEKOMST 

Het voorgestelde beheersingssysteem is ontworpen op basis van de huidige situatie bij Ad van 

Geloven. Het systeem dient echter ook in de toekomst goed, d.w.z. beter dan het huidige systeem, 

te funktioneren. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of het voorgestelde systeem bestand is tegen 

mogelijke wijzigingen in de goederenstroom. 
In de eerste paragraaf worden een aantal trends geinventariseerd, die zich voordoen bij Ad van 

Geloven. Deze trends kunnen een aantal wijzigingen in de goederenstroom noodzakelijk maken. In 

de volgende paragrafen worden een aantal denkbare veranderingen in de goederenstroom verder 
uitgewerkt. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen bet gebruik van het voorgestelde en van 

bet huidige systeem in de mogelijke toekomstige situaties. 

8.1 Inventarisatie van trends en mogelijke wijzigingen in de goederenstroom 
In de diepvriessnackmarkt zijn een aantal tendensen waarneembaar, die van invloed zijn op de 
goederenstroom van Ad van Geloven: 

Door de toename van het private label en van bet aantal varieteiten (b.v. Bamsa, Hete Hapjes, 

Sate zonder stokje) is het assortiment van Ad van Geloven sterk gegroeid. In de periode 
augustus 1994 tot april 1995 zijn 88 nieuwe artikelen in het assortiment opgenomen, terwijl er 

slechts 16 eruit zijn verwijderd. Het assortiment is daarmee gegroeid tot 3 79 produkten; 
De Iaatste jaren is de markt voor diepvriessnacks sterk gegroeid, al lijkt de groei nu enigszins af 
te nemen. Ook de afzet van Ad van Geloven is de laatste jaren toegenomen. De toegenomen 

afzet heeft uiteraard geleid tot een hoger produktievolume; 
Door de grotere afnemers supermarktketens worden nieuwe distributiesystemen opgezet, die bet 

mogelijk maken de voorraden in de winkels te verlagen. De nieuwe distributiesystemen zorgen 

voor een hogere leverfrequentie, kleinere bestelgroottes en een snellere toelevering. Een 

randvoorwaarde voor het slagen van deze nieuwe systemen is een hoge servicegraad en een 

hoge flexibiliteit van de toeleveranciers. Een bekend voorbeeld hiervan is "Vandaag Voor 
Morgen" van Albert Heijn, waarbij dagelijks een bestelling wordt geplaatst bij de leverancier. 
De bestelling dient de volgende dag te worden uitgeleverd. 

Naast deze tendensen uit de markt kunnen ook toekomstige acguisities van Ad van Geloven 
invloed hebben op de goederenstroom. Door acquisities in bet verleden zijn de omvang van het 
assortiment en het produktievolume toegenomen. 

De waargenomen trends leiden tot een breder assortiment, een groter produktievolume en een 
hogere vereiste servicegraad en flexibiliteit. Hierdoor zullen het aantal omstellingen, de voorraad 
en de bezettingsgraden toenemen. Dit zal weer zorgen voor een stijging van de logistieke kosten. 
In onderstaand schema is het bovenstaande nog eens kort samengevat. 

Meerdere maatregelen zijn mogelijk om de stijging van de logistieke kosten het hoofd te bieden: 
standaardisatie van produkten en processen: hierdoor blijft bet aantal halffabrikaten en vormsets 

beperkt, waardoor het aantal grote omstellingen gering blijft; 
het vergroten van het aantal afroepartikelen: deze maatregel heeft een verlaging van de 

eindvoorraad maar een toename van het aantal omstellingen tot gevolg; 
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Toename Privat label Brader 
en variAtelt --------11► assortiment 

_____ ,. Meer 

omstellingen 

Nleuwe dlstributie- Hogere vereiste Hogere 
systemen servlcegraad en voorraad 

flexibllltelt 

Acqulslties 

Groter Hogere 
produktievolume bezetting 

Groeimarkt 

Figuur 8.1 Effekten van de trends op de logistieke prestaties 

het verkorten van de omsteltijden; deze ingreep geeft uiteraard een verlaging van de 
omstelkosten. Tevens is een verlaging van de (seriegrootte)voorraad en van de bezettingsgraad 
mogelijk; 
het afschaffen of verlagen van de vakantievoorraad; 
het verpakken van eindprodukten op klantenorder; 
het uitbreiden van de machinecapaciteit. 

In de volgende paragrafen wordt uitgebreid ingegaan op de laatste drie maatregelen. In de laatste 
paragraaf worden de consequenties besproken, die de nieuwe distributiesystemen hebben op de 
goederenstroom Ad van Geloven. Telkens wordt een vergelijking gemaakt tussen het funktioneren 
van bet buidige en bet voorgestelde bebeersingssysteem. 

8.2 Afscbaffing of verlaging van de vakantievoorraad 
Door de toename van het aantal artikelen en van het produktievolume en door de vereiste 
verhoging van servicegraad zal de voorraad van Ad van Geloven in de toekomst toenemen. Om de 
voorraadkosten te drukken kan men besluiten de vakantievoorraad (gedeeltelijk) af te schaffen en 
in (een gedeelte van) de vakantieperiode door te produceren. 

Afschaffing of verlaging van de vakantievoorraad leidt tot een lagere gemiddelde voorraad en 
daardoor een groter aantal spoedorders, grotere fluktuaties in de bezettingsgraad en een groter 
aantal omstellingen. De mate waarin deze effekten optreden zijn echter afbankelijk van bet 
toegepaste beheersingssysteem: 
· het aantal spoedorders zal met het voorgestelde systeem kleiner zijn dan met het buidige. Het 

voorgestelde systeem verdeelt de beschikbare capaciteiten en halffabrikaten immers later over 
de eindprodukten; 
het voorgestelde systeem kan zorgen voor een gelijkmatiger bezettingsgraad door het 
produktievolume op lange termijn af te stemmen op de totale vraag. Zo kan men in tijden met 
een !age totale vraag voorraad produceren. In tijden met een boge vraag kan men weer uit de 
voorraad putten. De bovenstaande werkwijze heeft ecbter alleen succes als de produktie 
beschikt over een betrouwbare voorspelling van de capaciteitsvraag op middellange termijn. 
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Het huidige beheersingssysteem z.al zonder vakantievoorraad sterker de vraag naar individuele 
produkten volgen dan het voorgestelde. Het huidige systeem stemt immers het produktievolume 
niet af op de totale vraag op lange termijn; 

• het gemiddeld voorraadniveau z.al met het voorgestelde systeem iets hoger zijn dan met het 
huidige systeem. De oorz.aak hiervoor is de capaciteitsvoorraad, die wordt opgebouwd om de 
bezetting te egaliseren. De gemiddelde voorraad is echter we) kleiner dan in de huidige situatie 
wegens het verlagen of afschaffen van de vakantievoorraad; 
het gemiddeld aantal omstellingen kan met het voorstel lager zijn, omdat het dankzij de hogere 
gemiddelde voorraad grotere produktieseries kan draaien. 

Uit het bovenstaande kan het volgende worden geconcludeerd: 

8.3 Het produceren of verpakken van produkten op klantenorder 
De toename van het assortiment z.al leiden tot een hogere voorraad en meer omstellingen. Ook kan 
de hogere vereiste servicegraad en flexibiliteit aanleiding geven tot een hogere voorraad en meer 
omstellingen. De toename van de omsteltijd leidt weer tot een hogere gemiddelde bezetting. Een 
mogelijkheid om de toename van de voorraad en van het aantal omstellingen te voorkomen is: 
· artikelen vanuit halffabrikaten op klantenorder te produceren of 
· artikelen op klantenorder te verpakken. 
In beide gevallen verschuift het KlantenOrder OntkoppelPunt (KOOP). Het KOOP geeft aan hoe 
diep (stroomopwaarts) een klantenorder doordringt in het logistieke proces. 
Als artikelen op klantenorder worden verpakt verschuift het KOOP van de huidige voorraad 
eindprodukt naar een nieuwe voorraad onverpakt produkt. Het onverpakte produkt kan men dan in 
bakken bewaren. Een variant hierop is de opslag van blanko dozen, die op klantenorder van een 
etiket worden voorzien. 
Als de artikelen op klantenorder worden geproduceerd, z.al het KOOP verschuiven naar de 

voorraad halffabrikaat. 

Het stroomopwaarts verplaatsen van het KOOP is een ingrijpende maatregel, die vraagt om een 
aantal produkt- en procestechnische oplossingen. De maatregel biedt voordelen en nadelen op een 
groot aantal gebieden, niet alleen op het logistieke vlak. In het kader van dit onderzoek voert het te 
ver alle voor- en nadelen te inventariseren. Daarom wordt alleen ingegaan op de logistieke 
aspekten van het verplaatsen van het KOOP. 

Voor en na het KOOP ontstaan twee gebieden, die elk vragen om een aparte wijze van logistieke 
besturing. 
Het besturingssysteem na het KOOP is er primair op gericht specifieke klantenorders tijdig uit te 
Jeveren. Het systeem z.al de bestaande volume- en mixflexibiliteit optimaal moeten benutten. 
Het besturingssysteem voor het KOOP is in de eerste plaats gericht op een efficiente produktie. 
Uiteraard moet het systeem zorgen voor een goed samengestelde voorraad halffabrikaten of 
onverpakt produkt. 
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Ats besloten wordt voor het verschuiven van het KOOP, moet een nieuw logistiek 
besturingssysteem ontworpen worden voor het verpakkingstrajekt. In het gebied voor het KOOP, 
bestaande uit de kookafdeling en eventueel de produktie van onverpakte produkten, kan het huidige 
of het voorgestelde beheersingssysteem worden toegepast. 

In het gebied voor het KOOP kunnen de volgende voordelen ten opzichte van de huidige situatie 
worden behaald bij toepassing van het huidige systeem: 

een meer gdffende bezettingsgraad, doordat de onzekerheid in de vraag naar de 

gemeenschappelijke halffabrikaten of onverpakte produkten lager is dan dat van de 
afzonderlijke eindprodukten; 

· een vermindering van het aantal spoedorders, vanwege dezelfde gemeenschappelijkheid; 
· een substantiele verlaging van de voorraad, doordat minder verschillende artikelen op voorraad 

worden gehouden en vanwege de lagere onzekerheid; 
de mogelijkheid wordt geboden om minder om te stellen en grotere produktieseries te draaien. 
Men hoeft immers minder verschillende produkten te produceren. Hierbij moet uiteraard een 
afweging worden gemaakt tussen de omstel- en de voorraadkosten. 

Met het voorgestelde systeem kunnen dezelfde voordelen worden behaald. De bezettingsgraden 
zullen zelfs nog gelijkmatiger zijn, omdat het capaciteitsgebruik wordt afgestemd op de vraag op 
lange termijn. De meeste voordelen, die het huidige beheersingssysteem pas biedt na verschuiving 
van het KOOP, worden door het voorgestelde systeem echter ook zonder verschuiving behaald. 

Ten aanzien van een verschuiving van het KOOP kan de volgende conclusie worden getrokken: 

:i! 11i~:1:i■1!iiffi~ ::j!:~ 1ilii~r11~i!if ,~~~:iij 

8.4 Capaciteitsuitbreidingen 
De groei van het assortiment en van het produktievolume kunnen in de toekomst leiden tot een 
groot tekort aan machinecapaciteit. Nu al bestaat op een aantal produktielijnen een tekort aan 
capaciteit (zie bijlage X). Het toekomstig tekort kan de aanschaf van nieuwe machines 
noodzakelijk maken, waardoor de bottlenecks opgeheven worden. 
Uit paragraaf 5.4. kan worden afgeleid, dat een uitbreiding van de bottleneck-capaciteit onder 
andere de volgende voordelen biedt: 
· een afuame van overwerk- en ploegentoeslag, doordat men niet meer buiten de normale 

bedrijfsuren hoeft te produceren; 
· de mogelijkheid om kleinere series te produceren, omdat op de machine meer ruimte 

beschikbaar is voor omstellingen. Hierdoor kan de seriegroottevoorraad worden verlaagd. 
Uiteraard moet hier een afweging worden gemaakt tussen de voorraadkosten en de 
omstelkosten; 

· een kleinere kans op buiten voorraad situaties. Men kan immers de voorraad beter balanceren, 
omdat men de kleinere series vaker produceert; 
eenvoudiger inplannen van spoedorders, waardoor de servicegraad kan stijgen. 

Tegenover deze voordelen staat echter het nadeel dat capaciteitsuitbreidingen relatief grote en 
risicovolle investeringen zijn. 
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In paragraaf 5.3. is bescbreven dat bet signaleringsniveau een vrij starre voorraadnonn is en zicb 
richt op individuele produkten. Bij bet gebruik van bet signaleringsniveau zullen bet 
produktievolume en de personele beboefte blijven schommelen, ook na het oplossen van de 
bottlenecks. De schommelingen zullen leiden tot enerzijds kosten voor overwerk in drukke 
perioden en anderzijds leegloop in rustige perioden. De schommeling is wellicbt nog groter dan in 
de huidige situatie, omdat een bovengrens voor bet produktievolume (gesteld door de bottleneck) 
wegvalt. De grootste beperking van het buidige produktgeori~nteerde beheersingssysteem. zal ook 
na een capaciteitsuitbreiding blijven bestaan. 

Het voorgestelde beheersingssysteem egaliseert wet de personele behoefte, omdat het de 
capaciteiten als uitgangspunt heeft. Daarnaast biedt toepassing van bet voorgestelde systeem bet 
voordeel, dat een capaciteitsuitbreiding pas bij een hoger gemiddeld produktievolume noodzakelijk 
is. Hierdoor wordt dus een virtuele kostenbesparing bereikt. 
Uit bet bovenstaande kan de volgende conclusie worden getrokken: 

8.5 Nieuwe distributiesystemen binnen de retailsector 
Grotere supermarktketens dwingen een frequentere belevering door bun toeleveranciers af. De 
frequentere afleveringen stellen de winkels en distributiecentra in staat bun ( dure) voorraden ro 
laag mogelijk te houden en snel in te spelen op de wensen van de consument. Een bekend 
voorbeeld hiervan is bet nieuwe distributiesysteem "Vandaag Voor Morgen" van Albert Heijn. Het 
systeem voorziet in bet afleveren van winkelbestellingen binnen 18 uur, gebaseerd op aktuele 
verkoopgegevens. Een hoge servicegraad en een grote mate van flexibiliteit van de leveranciers is 
uiteraard een randvoorwaarde voor bet succes van de nieuwe distributiesystemen. In het artikel in 

bijlage XI worden de nieuwe distributiesystemen nader besproken. 

De nieuwe distributiemethoden zullen bij Ad van Geloven grote gevolgen bebben voor de 
distributie-afdeling en de orderacceptatie. Maar "Vandaag Voor Morgen" stelt ook eisen aan bet 
produktiebeheersingssysteem. 
Enerzijds is bet met de nieuwe distributiesystemen mogelijk een betere voorspelling te doen van 
toekomstige afuames. Met "Vandaag Voor Morgen" krijgt Ad van Geloven inzicht in bet 
afuamepatroon van de consument. Aan de hand van dit afnamepatroon is een betrouwbare 
voorspelling op te stellen voor de middellange termijn. Deze middellange termijnplanning kan de 
basis vormen voor een betrouwbaar capaciteitsplan. Mits dit plan voldoende betrouwbaar is, wordt 
rust gecre&rd binnen de produktie. 
Anderzijds zal de afnemer een hogere servicegraad en een hoge mate van flexibiliteit voor de korte 
termijn eisen. Een hogere servicegraad wordt juist bereikt door een hogere veiligheidsvoorraad, een 
groter aantal spoedorders of door flexibiliteit in de produktie. 

Met het buidige bebeersingssysteem zullen met name de eerste twee opties, de veiligheidsvoorraad 
en spoedorders gebruikt moeten worden voor de bogere servicegraad. Wegens het ontbreken van 
een capaciteitsplanning voor de middellange termijn, kan bet huidige systeem geen gebruik maken 
van de betrouwbare vraagvoorspelling om rust te brengen binnen de produktie. 
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Het huidige systeem voldoet dus niet aan de eisen, die "Vandaag Voor Morgen" stelt aan bet 
logistieke beheersingssysteem van de leverancier. 
Het voorgestelde beheersingssysteem combineert stabiliteit op lange tennijn in de produktie met 
flexibiliteit op korte termijn. Met het ontworpen systeem is het daarom wel mogelijk de 
veiligheidsvoorraad te verlagen, het aantal spoedorders te verminderen en rust te brengen binnen de 
produktie. 
Ook uit het artikel in bijlage XI blijkt, dat het voorgestelde systeem in combinatie met korte 
omsteltijden precies aansluit op de nieuwe distributiemethoden van de grotere, machtige 
supermarktketens. Een citaat uit dit artikel is opgenomen in bet kader. 

Uit deze paragraaf kan de volgende conclusie worden getrokken: 
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8.6 Conclusie 

V oor de toekomst wordt een verdere groei verwacbt van het assortiment en van het 
produktievolume. Deze ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot 
• bet (gedeeltelijk) afschaffen van de vakantievoorraad, 
· het verpakken van eindprodukten op klantenorder of 
· het uitbreiden van de macbinecapaciteit. 
Ook na deze wijzigingen funktioneert bet voorgestelde systeem beter dan het buidige systeem. De 
voordelen, die behaald kunnen worden in de mogelijke toekomstige situaties, dankt bet voorstel 
met name aan de mogelijkheid om het capaciteitsgebruik af te vlakken en klantenorders tot op het 
laatste moment op te nemen in de planning. Hierdoor krijgt men rust in de produktie en kan men 
toch flexibel inspelen op de wensen van de klant. 

Verder zullen in de toekomst grote supermarktketens nieuwe distributiesystemen invoeren. Een 
bekend voorbeeld biervan is "Vandaag Voor Morgen" van Albert Heijn. Het voorstel sluit goed aan 
op de eisen, die de nieuwe distributiesystemen stellen aan de produktiebeheersing van de 
leverancier. 
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HOOFDSTUK 9. REALISATIE VAN HET ONTWERP 

9.1 Inleiding 
In dit boofdstuk wordt bet eerste ontwerp uit boofdstuk 6. uitgewerkt tot een realiseerbaar logistiek 
bebeersingssysteem. Dit uiteindelijke onderzoeksresultaat is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met het Hoofd Bedrijfsbureau en de Logistiek Manager. Dankzij deze aanpak is 

overeenstemming over bet ontwerp bereikt tot in de kleinste details. 
De gekozen werkwijze biedt een aantal belangrijke voordelen: 

bet Hoofd Bedrijfsbureau en de Logistiek Manager zullen een hoofdrol spelen bij de 
implementatie en bet gebruik van het systeem. Door hun medewerking aan het ontwerp wordt 

de kans op acceptatie sterk vergroot; 

· zij bescbikken over praktische ervaring met planningssystemen, met het opzetten van een 

logistiek concept en met systeemautomatisering. Deze ervaring bebben zij opgedaan in vorige 
funkties. Hun praktische ervaring draagt bij aan een uitvoerbaar en doeltreffend ontwerp; 

· bun positie binnen bet bedrijf en hun ervaring vergroten het vertrouwen van de gebele 

organisatie in het ontwerp. 

Bij de realisatie van het logistieke systeem moet rekening worden gehouden met de 
systeemselektie. Het te selekteren logistieke pakket kan de nieuwe wijze van plannen ondersteunen. 
Daarom is de bruikbaarheid onderzocht van de planningspakketten, die in de markt verkrijgbaar 

zijn. Paragraaf 9.2 bescbrijft de standaard softwaresystemen. In paragraaf 9.3 worden de 
consequenties op een rij gezet van implementatie van een standaardsysteem bij Ad van Geloven. 

Vervolgens is het uiteindelijke ontwerp opgesteld, rekening houdend met de mogelijkheden van de 

standaard pakketten. Dit logistieke bebeersingssysteem voor Ad van Geloven is beschreven in 

paragraaf 9 .4. 

In paragraaf 9.5 wordt kort ingegaan op de mogelijkheid om het ontworpen logistieke 
beheersingsmodel te automatiseren. In paragraaf 9.6 tenslotte zijn de belangrijkste conclusies 
opgenomen betreffende de realisatie van het ontwerp. 

9.2 Standaard softwaresystemen voor de voedingsmiddelenindustrie 

Het uiteindelijke systeemontwerp, dat geimplementeerd moet worden, kan wellicht deels 

ondersteund worden met een logistieke softwarepakket. In deze paragraaf wordt het hart van de 
logistieke softwaresystemen besproken. 

Alie verkrijgbare logistieke pakketten voor de voedingsmiddelenindustrie zijn gebaseerd op MRP-
11. MRP-11 is een logistiek besturingsmodel, dat het best als volgt kan worden omschreven: leg 
vast, wat er wanneer geproduceerd moet worden aan eindprodukten en reken dan uit wanneer 
halffabrikaten gemaakt en grondstoffen besteld moeten worden. De kem van standaard MRP-11 
bestaat uit vier deelsystemen: het hoofd produktie plan met de ruwe capaciteitstoets en de 
materiaalbeboefte planning met de capaciteitsbehoefte berekening (zie figuur 9.1). 
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Figuur 9.1 Het hart van een MRP-11 systeem 

In het hoofd produktie plan (HPP) worden per artikel de hoeveelheden eindprodukt opgenomen, 

die men de komende perioden denkt te produceren, rekening houdend met de beschikbare 

voorraden, veiligheidsvoorraadnormen en seriegrootten. De basis van het HPP is een prognose van 

de afzet per artikel voor de komende perioden. Het hoofd produktie plan dient in de eerste plaats 

de produktie aan te sturen. Daamaast kan het worden gebruikt als basis voor de acceptatie van 

klantenorders. 

Het gebruik van kritische capaciteiten door de HPP-items wordt gecontroleerd in de ~ 

capaciteitstoets. Het capaciteitsgebruik kan passend worden gemaakt door in het HPP de geplande 

produktie per eindprodukt handmatig te wijzigen. In de ruwe capaciteitstoets wordt geen rekening 

gehouden met doorlooptijden. 

De materiaalbehoefte planning (MBP of MRP-1) bepaalt op basis van het HPP wanneer hoeveel 

halffabrikaten geproduceerd moeten worden en wanneer hoeveel grondstoffen besteld moeten 

worden. De MBP rekent daarbij terug vanuit het eindprodukt, via een eventueel halffabrikaat, naar 
de grondstof. De MBP genereert zo produktie- en bestelsuggesties. 

De capaciteitsconsequenties van de voorgestelde produktieorders worden gedetailleerd zichtbaar 
gemaakt in de capaciteitsbehoefte berekening (CBB). Indien uit de CBB een tekort aan capaciteiten 

blijkt, kunnen in de MBB orders handmatig naar voren of naar achteren worden geschoven. 

9.3 Standaard softwaresystemen bij Ad van Geloven 

Uit het bovenstaande blijkt dat een op MRP-11 gebaseerd standaardpakket geschikt is voor de 

aansturing van de behoefte aan grondstoffen. Zo'n softwarepakket zonder aanpassingen heeft echter 

een aantal beperkingen, waardoor toepassing bij Ad van Geloven niet zal leiden tot een 

bevredigend planningssysteem. De belangrijkste daarvan zijn: 

• MRP-11 is complex en bewerkelijk bij het plannen op capaciteiten: MRP-11 regelt in de eerste 

plaats de beschikbaarheid van materialen, waarbij de voorraden worden geminimaliseerd. De 

behoefte aan kritische capaciteiten wordt daarbij slechts zichtbaar gemaakt. Het 

capaciteitsgebruik kan men sturen door naar eigen inzicht handmatig produktieorders ( op 

artikelniveau) in de tijd te verschuiven. Door het grote artikelassortiment van Ad van Geloven 

wordt het handmatig bijsturen van capaciteiten echter zeer bewerkelijk en complex; 
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· Met MRP-11 worden de produktie en de afzet niet ontkoppeld door de veiligheids- en 
vakantievoorraad: MRP kan maar moeilijk omgaan met variatie in de vraag en in de 
produktieopbrengst. Het toevoegen van een veiligheidsvoorraad om variaties op te vangen werkt 
als het toevoegen van extra vraag. MRP i.al altijd proberen te voldoen aan deze 

veiligheidsvoorraad. Op deze manier wordt veiligheidsvoorraad gernakkelijk restvoorraad. 
Bovendien wordt de opbouw van capaciteitsvoorraad binnen MRP aangestuurd door de veilig
heidsvoorraad (per individueel artikel) stapsgewijs te verhogen. Ook de vakantievoorraad wordt 
zo snel restvoorraad. Als Ad van Geloven gebruik maakt van standaard MRP-11 i.al het produk
tievolume de sterke variatie in de afzet dus volgen; 
MRP kan niet uitgaan van beschikbare halffabrikaten: Standaard MRP leidt de behoefte aan 
halffabrikaten af van de behoefte aan de diverse eindprodukten. Omdat bij Ad van Geloven 
meerdere eindprodukten uit hetzelfde halffabrikaat worden geproduceerd, i.al de behoefte aan 
halffabrikaat meestal afwijken van een geheel aantal ketels.Om dit probleem te ondervangen, 
moet de planner handmatig de behoefte aan eindprodukten aanpassen. Aangezien ook het 
capaciteitsgebruik handmatig moet worden geregeld, wordt het plannen met MRP-11 zeer 
complex. 

Om een indruk te krijgen van de logistieke prestaties van een standaard softwarepakket bij Ad van 
Geloven, is MRP gesimuleerd. De simulatie had weer betrekking op de paneerafdeling gedurende 
dezelfde periode als de simulatie uit hoofdstuk 7. 
Het MRP-simulatiemodel heeft dezelfde beperkingen als het simulatiemodel van het voorgestelde 
systeem (zie paragraaf 7.2). Ondanks de vele beperkingen van de simulatie kunnen de prestaties 
van het huidige, het standaard- en het voorgestelde systeem onderling worden vergeleken. 
De belangrijkste verschillen tussen de systemen betreffen het aantal omstellingen, de fluktuatie in 
het produktievolume en het gemiddelde voorraadniveau: 
• het aantal omstellingen is met een standaardpakket ongeveer drie keer zo groot als met de beide 

andere systemen; 
· het overwerk verdubbelt met het MRP-pakket in vergelijking met het huidige en het 

voorgestelde systeem; 
met het standaardsysteem en met het voorgestelde systeem is een reduktie mogelijk van de 
voorraad met zo'n 20%. 

De geschatte jaarlijkse logistieke kosten voor de gehele produktie liggen met het standaard 
softwaresysteem zo'n flS0.000,- hoger dan met het voorgestelde systeem. In bijlage IX zijn de 
resultaten van deze simulatie gedetailleerder weergegeven. 

Uit het bovenstaande paragrafen kan het volgende geconcludeerd worden: 

.. ,.rilfcill~llair&lfiiilit•i1i 
:❖ ·•:•······ .·.·-•.:-:-·-· 

Om tot een optimaal planningssysteem te komen voor Ad van Geloven worden in de volgende 
paragraaf de sterke punten van een standaard softwaresysteem gecombineerd met het eerste 
ontwerp uit hoofdstuk 6. Daarbij wordt het maatwerk zo beperkt en eenvoudig mogelijk gehouden, 
terwijl de planning toch handi.aam blijft. 
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9.4 Het definitieve ontwerp 
De basis van het definitieve ontwerp is het voorlopig ontwerp uit hoofdstuk 6. Dit voorlopig 

ontwerp is aangepast aan de mogelijkheden, die een standaard besturingspakket biedt. De 
aanpassingen hebben met name betrekking op de aansturing van materialen, aangezien daarin de 
kracht ligt van de standaardpakketten. 

Het definitieve ontwerp is weergegeven in uitklapbare bijlage XII. Hieronder worden de 
verschillende deelsystemen kort beschreven. Gedetailleerde beschrijvingen van de deelsystemen 
zijn opgenomen in de bijlagen XIII en XIV. 

De jaarplanning stemt de beschikbare en de gevraagde capaciteit op lange termijn op elkaar af voor 
de kritische capaciteitsbronnen. De belangrijkste output van dit deelsysteem is de geplande 
capaciteiten per (hoog bezette) lijn en de geplande personele capaciteit. 
De gevraagde capaciteit wordt afgeleid van een verkoopvoorspelling voor de lange termijn. In de 
jaarplanning wordt uiteraard rekening gehouden met produktieloze perioden, zoals de 
zomervakantie en de kerstperiode. Om in deze perioden toch te kunnen verkopen wordt 
capaciteitsvoorraad gepland. Verder leidt de jaarplanning de behoeften aan (kritische) grondstoffen 
en emballage voor de lange termijn af van het geplande capaciteitsgebruik. Deze behoeften kunnen 

worden verwerkt in inkoopkontrakten. 
De geplande capaciteiten per periode per (hoog bezette) lijn en de personele capaciteit zijn input 
voor de produktie planning. V oor artikelen met een zeer lange levertijd kunnen in de 

materiaalbehoefte planning bestellingen worden geplaatst op basis van het jaarplan. 
Het jaarplan wordt eens per periode gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. 
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Figuur 9.2 Hoofd Produktie Plan 
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Het hoofd produktie plan (HPP) legt per artikel vast wat produktie de komende weken minimaal 

moet produceren. Deze waarden worden gevonden door de maandvoorspelling, die is opgesteld 
door de verkoopafdeling, te corrigeren voor de aanwezige voorraad. Figuur 9.2 bevat een grafische 
voorstelling van de maandvoorspelling en bet Hoofd Produktplan voor een fiktieve produktgroep. 
De maandvoorspelling, bet hoofd produktie plan en ook de produktie planning hebben een horizon 
van 8 weken en tijdvakken van een week. 

De produktie planning bepaalt de geplande produktie per produktgroep per week zodanig dat 
· de beschikbare capaciteiten uit het jaarplan volledig worden volgepland; 
· de minimale produktie uit het HPP wordt geproduceerd. 
Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door op voorraad te produceren in een week, waarin 
de capaciteitsbehoefte uit het HPP lager is dan de beschikbare capaciteit. De extra produktie wordt 
dan zodanig over de verschillende produktgroepen verdeeld, dat de voorraad gebalanceerd is en 
omsteltijden gereduceerd worden. In een week, waarin de door de markt gevraagde capaciteit 
groter is dan de beschikbare, wordt aan de extra vraag voldaan door de voorraad aan te spreken. 
Op deze wijze wordt het capaciteitsgebruik op lange termijn uitgevlakt. Hierbij moet opgemerkt, 
dat de gevraagde capaciteit meestal lager is dan de beschikbare. Men heeft immers gekozen voor 
extra produktie gedurende het jaar om in de zomer de produktie enige weken te kunnen staken. In 
figuur 9.3 is een grafische uitvoering van de produktie planning opgenomen. 
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Figuur 9.3 Produktie Planning 

Een produktgroep binnen de produktie planning bestaat uit alle produkten, die gemaakt worden uit 
hetzelfde halffabrikaat en die gebruik maken van dezelfde kritische omstelling (bijvoorbeeld 
wisselling van vormset). Een mogelijkheid om tot zo'n groepsindeling te komen is het groeperen 
van een eigen merk produkt en alle daaraan gerelateerde Private Labels. 
Het vastleggen van capaciteiten op groepsniveau in plaats van op artikelniveau heeft als voordeel, 
dat op een laat tijdstip (in de detailplanning) de produkten kunnen worden ingepland. Hierdoor 
wordt de bestaande flexibiliteit optimaal gebruikt. 

Binnen de produktie planning wordt de geplande produktie per groep vervolgens vertaald naar 
artikelniveau. Dit is noodzakelijk om de behoefte aan grondstoffen- en halffabrikaten te kunnen 
bepalen binnen de materiaalbehoefteplanning. 
Hierin bestaat dus een belangrijk verschil tussen het definitieve ontwerp en het eerste ontwerp uit 
hoofdstuk 6. Bij het eerste ontwerp is nog uitgegaan van het hoofd produktie plan als belangrijkste 
informatiebron voor de materiaalbehoefteplanning. Uiteindelijk is gekozen voor de produktie 
planning, omdat deze planning veel minder afwijkt van de werkelijke produktie dan het hoofd 
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produktie plan. Hierdoor wordt de voorraad grondstoffen en emballage beter afgestemd op de 

uiteindelijke produktie. 

De vertaling naar artikelniveau binnen de produktie planning blijft ecbter een tussenstap. De 

capaciteiten op produktgroepniveau worden doorgegeven aan de detailplanning, waar de werkelijke 

produktie op artikelniveau wordt vastgesteld. 

De materiaalbeboefte planning bepaatt de beboefte aan grondstoffen en emballage en genereert 

bestelsuggesties. Hierbij wordt standaard MRP gebruikt: de beboefte aan materialen wordt afgeleid 

van de geplande produktie per artikel. Deze geplande produktie volgt in de eerste plaats uit de 

produktie planning. V oor artikelen met een zeer lange of zeer korte levertijd kan ook gebruik 

worden gemaakt van gegevens uit het jaarptan resp. bet detailplan. 

De orderacceptatie ontvangt orders van de klant en gaat na of de order direkt uit voorraad 

leverbaar is. Ats de voorraad toereikend is spreekt de orderacceptatie een leverdatum af met de 

ktant. Als de order niet direkt uit voorraad kan worden geleverd en dus moet worden 
geproduceerd, bepaalt de tevertijdafgifte de vroegst mogelijke leverdatum voor het betreffende 

artikelnummer. Deze leverdatum is afhankelijk van 

· de eerste datum waarop capaciteit vrij is binnen de betreffende produktgroep. Dit volgt uit de 
detail- en de produktie planning en 

de eerste datum waarop emballage bescbikbaar is. 

Ats de vroegst mogelijke leverdatum acceptabet is voor de klant, kan de orderacceptatie de order 

accepteren. Ats de datum niet acceptabel is voor de klant, neemt de orderacceptatie kontakt op met 

de Logistiek Manager. Deze kan nagaan of produktgroepen eerder ingepland kunnen worden en of 

emballage met spoed kan worden bestetd. 

In de detailplanning wordt de bescbikbare capaciteit per produktgroep per week eerst verdeeld over 

de dagen. Aangezien de produktgroepen mede samengesteld zijn op basis van balffabrikaten, is 

deze verdeling votdoende om de produktie van balffabrikaten aan te sturen. 

Gedurende de week wordt de bescbikbare capaciteit per produktgroep opgevuld met artikelen, 

waarvoor klantenorders zijn geaccepteerd en die niet uit voorraad geleverd konden worden. 
Uiterlijk twee dagen voordat artikelen uit een produktgroep moeten worden afgeteverd aan de 

eindvoorraad wordt de niet opgevulde capaciteit per produktgroep verdeeld over de artikelen. 

Hierbij worden de eindvoorraad zo veel mogelijk gebalanceerd. Tevens wordt de bescbikbaarbeid 
van emballage gecontroleerd. 

De werkordervrijgave geeft werkorders uit aan de verscbillende afdelingen. De werkorders voor de 
kookafdeling kunnen maximaal een week van tevoren worden afgeleid van de geplande produktie 

per produktgroep per dag, die is vastgelegd in de detaitplanning. De werkorders voor de eindlijnen 
worden op bet laatst mogelijke tijdstip uitgegeven, zodat tot bet laatste moment klantenorders 

kunnen worden ingepast in de produktie. 
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9.5 Automatisering van het ontworpen model 
De aangeboden standaard infonnatiesystemen zijn over het algemeen zeer complex en daardoor 
moeilijk te doorzien door buitenstaanders. De aanbieder van een standaard systeem kan daarom het 
best zelf aangeven of een bepaalde funktie uit het definitieve ontwerpen wel of niet ondersteund 
kan worden met standaard modules. Ook kan hij een indicatie geven van de kosten van eventueel 
maatwerk. Bij de keuze tussen een standaardsysteem, maatwerk of een handmatige procedure 
vonnen de kosten het criterium. 
Hieronder worden de verwachtingen van de automatiseringsmogelijkheden kort besproken. 

Elk standaard softwarepakket, dat is gebaseerd op MRP-11 bevat de funkties 
hoofd produktie planning, materiaalbehoefte planning en orderacceptatie. Deze funkties kunnen dan 
ook worden ondersteund met een standaard pakket. 
Tevens bevat elk pakket de funktie werkordervrijgave. Het is echter niet duidelijk of zo'n 
standaardmodule aansluit bij de overige funkties uit het definitieve ontwerp. 
Verwacht mag worden, dat het hart van het ontworpen systeem, bestaande uit de produktie- en de 
detailplanning, het best ondersteund kunnen worden met eenvoudig, goedkoop maatwerk. Deze zijn 
namelijk redelijk eenvoudig, vertonen grote overeenkomsten en zijn vrij autonoom. 
De funktie levertijdafgifte is relatief moeilijk te automatiseren, omdat deze funktie veel relaties 
heeft met andere planfunkties. Deze funktie en de jaarplanning kan men waarschijnlijk het best 
handmatig uitvoeren. 

9.6 Conclusies 
Uit dit hoofdstuk blijkt dat een standaard softwaresysteem zonder aanpassingen niet geschikt is 
voor Ad van Geloven. De extra logistieke kosten, die zo'n systeem met zich meebrengt zijn 
ongeveer fl 50.000,- per jaar. 

Het definitieve ontwerp combineert de voordelen van het eerste ontwerp en de sterke kanten van 
een standaard softwarepakket. Hierdoor biedt toepassing van het voorgestelde logistieke 
beheersingssysteem de volgende voordelen: 
· de onzekerheid binnen de produktie wordt sterk verminderd, door bezettingen te egaliseren en 

de beschikbaarheid van emballage en grondstoffen te garanderen. Er ontstaat zo meer rust 
binnen de produktie. Dit gaat echter niet ten koste van de geboden flexibiliteit aan de klant: de 
geboden flexibiliteit wordt zelfs vergroot, doordat men klantenorders tot het laatst mogelijke 
ogenblik kan opnemen in de detailplanning. Uiteraard moeten deze orders wel passen binnen de 
grenzen, die hogere planningssystemen hebben gesteld aan het capaciteitsgebruik en de 
beschikbaarheid van emballage; 
de complexiteit van het plannen wordt gereduceerd, door bet invoeren van verschillende sub
planningsfunkties en door de planning te ondersteunen met automatisering. 

De mogelijkheden om het definitieve ontwerp te automatiseren kunnen niet eenvoudig worden 
aangegeven, aangezien de standaardpakketten over het algemeen niet transparant zijn. De aanbieder 
van een standaardpakket kan daarom het best aangeven welke funkties men kan automatiseren. 
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10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

I 0.1 Conclusies 
Het probleem met de huidige logistieke beheersing van Ad van Geloven is samen te vatten met de 
kemwoorden onzekerheid en complexiteit. 
De onzekerheid van de produktie- en inkoopafdeling is te wijten aan een gebrek aan informatie 
voor de lange en korte termijn over de toekomstige afzet qua volume en mix. De onzekerheid uit 
zich met name in de sterk fluktuerende bezettingsgraden en in spoedorders en buiten voorraad 

situaties. 
De boge mate van complexiteit is bet gevolg van de recente groei van het bedrijf. Door de grote 
complexiteit wordt het steeds lastiger een goede, betrouwbare planning op te stellen en tijdig 
grondstoffen en emballage te bestellen. 

Het onderzoek heeft een ontwerp voor een nieuw logistiek beheersingssysteem voor Ad van 
Geloven opgeleverd. Het voorgestelde systeem past beter bij de onzekere en complexe 
goederenstroom dan het huidige, omdat in dit systeem: 
· het planningsprobleem wordt opgesplitst naar verschillende hierarchisch geordende deelfunkties, 

die elk een stukje van de planningspuzzel oplossen. De deelfunkties verschillen naar horizon en 
aggregatieniveau; 

· het produktievolume wordt afgestemd op het totale afzetvolume op lange termijn. Het 
capaciteitsgebruik wordt zo niet meer beinvloed door korte termijn fluktuaties in de afzet van 
individuele produkten; 
de beschikbare capaciteit wordt op het laatst mogelijke moment verdeeld over de verschillende 
eindprodukten. Op deze wijze kunnen klantenorders tot bet laatste moment worden ingepland en 
kan men de samenstelling van de eindvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de mix in de 
afzet; 
gebruik wordt gemaakt van alle informatie over toekomstige klantenorders die bij de 
verkoopafdeling aanwezig is. 
de bestellingen van grondstoffen en emballage worden afgeleid van de geplande produktie. 
Hierdoor wordt enerzijds de tijdige beschikbaarheid van materialen gegarandeerd en wordt 
anderzijds onnodige voorraadvorming voorkomen. 

Realisatie van het ontworpen beheersingssysteem leidt tot meer rust in de produktie, een grotere 
flexibiliteit en een betere beheersbaarheid van de goederenstroom. 
Meer rust ontstaat, omdat het produktievolume minder fluktueert dan in de huidige situatie. 
Hierdoor ontstaat minder leegloop, minder overwerk en ontstaat minder behoefte aan tijdelijke 
arbeidskrachten. Tevens behoeft men minder bestellingen te chasseren, omdat de voorraad 
grondstoffen en emballage beter is afgestemd op de produktie. 
Meer flexibiliteit wordt geboden aan de verkoopafdeling en de klant, omdat tot op het laatste 
moment gereageerd kan worden op wijzigingen in de vraagmix. 
Betere beheersbaarheid is te danken aan de vorming van meerdere logistieke deelfukties, die elk 
een apart aspekt van de goederenstroom regelen. Het overzicht over de complexe goederenstroom 
wordt zo vergroot. 
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De bovenstaande voordelen van het voorgestelde systeem zijn ook te relateren aan de logistieke 
kosten en de servicegraad. Uit simulatie is gebleken, dat bij toepassing van het ontworpen systeem 
de logistieke kosten en de servicegraad tenminste gelijk zijn aan die in de huidige situatie. Het 
geschatte kostenvoordeel bedraagt ongeveer t25.000,- per jaar. Hierin zijn alleen de kosten van 
omstellen, voorraad houden en overwerken opgenomen. 
Ats rekening wordt gehouden met het handmatig bijsturen van de planning, kan een grotere 
verbetering van de logistieke prestaties worden verwacht met het voorgestelde systeem. Bovendien 
kan het handmatig bijsturen met het ontworpen systeem eenvoudiger en doelgerichter plaatsvinden 
dan met het huidige. 

Het voorgestelde beheersingssysteem is bestand tegen de verwachte toekomstige ontwikkelingen bij 
Ad van Geloven, zoals de toename van het assortiment en van de afzet. Dit is met name te danken 
aan de gestruktureerde wijze waarop het planningsprobleem wordt aangepakt en aan de 

mogelijkheid om flexibiliteit te bieden met behoud van stabiliteit in de produktie. 
Het systeem kan ook in de toekomst zijn nut bewijzen. 

I 0.2 Hoe verder? 
De logistieke beheersingsstruktuur van Ad van Geloven voor de komende jaren wordt verankerd in 
het te selekteren informatiesysteem. Mijn adviezen aan Ad van Geloven over de toekomstige 
logistieke beheersing zijn daarom met name gericht op de realisatie van het informatiesysteem. 

Bij de realisatie van het logistieke informatiesysteem moet gekozen worden tussen drie 
altematieven: 
1. doorgaan met het huidige systeem 
2. alleen aanschaf van een standaard softwarepakket 
3. realisatie van het ontworpen logistieke beheersingssysteem. 
Mijn advies aan Ad van Geloven is te kiezen voor het ontworpen systeem. Het onderzoek heeft 
immers aangetoond dat het voorgestelde systeem een grotere flexibiliteit, stabiliteit en 
beheersbaarheid biedt dan het huidige systeem. De verwachte besparing op de logistieke kosten 
bedraagt tenminste f25.000,-. 
De aanschaf van alleen een standaard software systeem wordt sterk ontraden. Alie bekende 
standaardsystemen zijn namelijk gebaseerd op MRP-11. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de 
logistieke kosten bij een MRP-11 systeem tot fl 50.000,- per jaar hoger liggen dan bij het 
voorgestelde systeem. 

Helaas is een standaard informatiesysteem, dat enigszins lijkt op het voorstel, niet verkrijgbaar. Het 
voorstel kan daardoor alleen gerealiseerd worden met een combinatie van een standaard pakket, 
maatwerk en handmatige procedures. Voor deze realisatie adviseer ik de volgende werkwijze: 
I. Selekteer het standaardpakket, dat het best past bij de situatie van Ad van Geloven. Maak bij 

deze selektie een vergelijking tussen de struktuur van het pakket en van het ontworpen 
logistieke systeem. De struktuur van het logistieke systeem is namelijk karakteristiek voor de 
bedrijfssituatie. Bovendien geeft de struktuur de gewenste toekomstige besturing aan, waarover 
overeenstemming bestaat tussen de betrokkenen; 
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2. Vul bet gekozen standaardpakket aan met maatwerk. Aangezien dit maatwerk relatief duur is, 
moet bet zo eenvoudig mogelijk gehouden worden. Om de kosten verder te beperken kan bet 
wellicht nuttig zijn de funktie levertijdafgifte en de jaarplanning uit te voeren met handmatige 
procedures. 

Telkens moet een afweging worden gemaakt tussen de investering in bet standaardsysteem, de 
kosten van maatwerk en de verwachte baten. 

Het ontwerp van bet logistieke beheersingssysteem blijkt een nuttige bijdrage te kunnen leveren 
aan de systeemselektie. Aan de hand van bet ontwerp kunnen de verschillende aangeboden 
standaardpakketten worden beoordeeld. Wellicht is bet nuttig ook voor andere bedrijfsdiciplines 
een dergelijk ontwerp te maken, zodat het pakket nu en in de toekomst aansluit bij de 
inforrnatiebeboeften van Ad van Geloven. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Aggregaatbeheersing: bet deel van bet logistieke beheersingssysteem, dat de beschikbaarheid 
en benutting van capaciteiten op lange termijn regelt. De 
aggregaatbeheersing richt zich daarbij op produktgroepen. 

Bezettingsgraad: de verhouding tussen de gevraagde capaciteit en de beschikbare 
capaciteit. 

Bezettingsplanning: bet dee) van bet logistieke bebeersingssysteem dat de benutting van 
capaciteiten op korte termijn regelt. 

Bottleneck: een capaciteitsbron waarvan de boogte van de bezettingsgraad 
problemen oplevert. 

Capaciteitsaspekt: de dimensie van de logistieke beheersing, die betrekking beeft op de 
totale boeveelheid werk, uitgedrukt in produktieuren. Het 
capaciteitsaspekt geeft weer hoeveel capaciteit gebruikt wordt in een 
bepaalde periode. 

Capaciteitsniveau: de maximale hoeveelheid produkten of uren, die men in een bepaalde 
tijd kan produceren. 

Capaciteitstoewijzing: bet toewijzen van de beschikbare produktietijd aan specifieke produkten. 

Klantenorderacceptatie: het dee) van bet logistieke bebeersingssysteem, dat afspraken maakt met 
de klant over specifiek te leveren produkten. Hierbij wordt ondermeer 
een Ievertijd afgegeven. 

Leverbetrouwbaarheid: 

Logistiek bebeersings
systeem: 

Materiaalc<XSrdinatie: 

Private Label: 

Produktaspekt: 

de mate waarin een bedrijf in staat is om aan de leverafspraken met de 
klant te voldoen. 

het systeem, dat de aktiviteiten in het primaire proces 
c<XSrdineert. 

het dee) van het logistieke beheersingssysteem, dat per 
produktieafdeling plannen maakt voor specifiek te leveren produkten in 
specifieke aantallen en op specifieke tijdstippen. Dit deelsysteem regelt 
dus het produktaspekt op korte termijn. 

een artikel, dat wordt geproduceerd door de leverancier en de merknaam 
draagt van de afuemer. 

de dimensie van de logistieke beheersing, die betrekking heeft op 
individuele produkten. Het produktaspekt geeft weer voor welk produkt 
men capaciteit gebruikt. 

- 56 -



Produktgroep: 

Produktieprognose: 

Produktievolume: 

Run-out tijd: 

Servicegraad: 

Set-up: 

Signaleringsniveau: 

Spoedorder: 

een groep ( eind)produkten, die beschikken over enkele 

gemeenschappelijke specificaties en die daarom gebruik maken van 
dezelfde machine-instellingen. Voorbeeld: alle type kroketten van een 
bepaalde afineting, die gebruik maken van dezelfde vormset. 

de logistieke funktie van Ad van Geloven die de behoefte aan produkten 
aangeeft, die optreedt bij de eindvoorraad. 

de werkelijke hoeveelheid produkten of uren, die men produceert in een 

bepaalde periode. 

bet aantal dagen of weken, gedurende welke men kan voldoen aan de 

verwachte afzet vanuit de huidige, aanwezige voorraad. 

de fraktie orders, orderregel of produkten, die geleverd is volgens de 
met de klant gemaakte afspraken omtrent de levertijd. 

in- of omstelling van een machine ten behoeve van een produktgroep. 

voorraadniveau van een eindprodukt of een emballage-item van Ad van 
Geloven, waarbij een nieuwe produktieserie gestart moet worden resp. 
een bestelling van emballage geplaatst moet worden. 

produktieopdracht, die niet in de oorspronkelijke planning voorkwam, 

of op een later tijdstip was gepland. 
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BIJLAGEI OVERZICHT VAN GENOEMDE PROBLEMEN 

Nr Omschrijving Deelsysteem 

1 Te hoge voorraadkosten emballage Logistieke prestaties 
2 Variatie in benodigdheden (wel/geen ham) Planningsaspekten 

3 Bewerkelijke planning, afhankelijk van een persoon Planningsaspekten 

4 Grondstoffen hebben lange levertijd Goederenstroom 

5 Beperkte opslagcapaciteit voor halffabrikaten Goederenstroom 

6 Rekening houden met voorkeur vrije dagen Planningsaspekten 

7 Rekening houden met omstelvoorkeuren Planningsaspekten 

8 Te groot aantal omstellingen Goederenstroom 

9 Te veel spoedorders Goederenstroom 

10 Zaterdag produkten uit vriesbunkers halen Goederenstroom 

11 Beperkte capaciteit voor paneer bereiden op maandag Goederenstroom 

12 Akties verstoren vraagvoorspelling Planningsaspekten 

13 Verkoop geeft geen toekomstige vraag aan Planningsaspekten 

14 Toename van aantal Privat Labels Planningsaspekten 

15 Flexibiliteit kan beter Goederenstr. en 

planning 

16 EDI verwacht kortere levertijden Logistieke prestaties 

17 Eindvoorraad wellicht te laag Goederenstroom 

18 Lage bezetting van sommige machines Goederenstroom 

19 Intern transport te duur Logistieke prestaties 

20 Te kleine series en te lange omsteltijden Goederenstroom 

21 Expeditiekosten zijn te hoog Logistieke prestaties 

22 Eindvoorraad is te laag Goederenstroom 

23 Communicatie produktie <=> verkoop is slecht Planningsaspekten 

24 Levertijd van grondstoffen langer dan horizon, vooral bij akties Goederenstroom 

25 V eel branden blussen Planningsaspekten 

26 Codering is bijna vol Planningsaspekten 

27 Verkoop geeft geen toekomstige vraag aan Planningsaspekten 
28 Restant halffabrikaat wordt in verkeerd eindprodukt verwerkt Goederenstroom 

29 Coordinatie verkoop <=> produktie kan beter Planningsaspekten 

30 Concurrentie van kleinere ondememingen neemt toe Algemeen 

31 Hokjesgeest: te weinig onderlinge communicatie Planningsaspekten 

32 EDI eist hogere leverfrequentie Logistieke prestaties 

33 Klanten streven naar kostenbesparing Logistieke prestaties 

34 Toename van aantal privat labels Planningsaspekten 

35 Flexibiliteit wordt onvoldoende benut Goederenstroom 

36 Hoge machinebezetting in combinatie met veel spoedorders Goederenstroom 

37 Nieuwe produkten worden te laat bekend gemaakt Planningsaspekten 
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BIJLAGE ill CAP ACITEITSV ARIA TIES 

De onderstaande figuur is de ongefilterde versie van figuur 5.2. In de figuur zijn de werkelijke 

waarden van het produktievolume, de afzet en de personele beschikbaarheid weergegeven. 
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BIJLAGE IV DE DIVERGENTE PRODUKTSTRUKTUUR EN DE VORMSETS 

In deze bijlage wordt ingegaan op de divergente struktuur en de beperkingen van de eindlijnen van 

de paneerafdeling. Eenzelfde beschrijving kan worden gemaakt van de overige afdelingen. 

In de matrix op de volgende pagina zijn de relaties weergegeven tussen de machines met de 
vormsets enerzijds en de halffabrikaten anderzijds. Kolomsgewijs zijn de machines en de vormsets 

weergegeven. Elke vormset kan in principe maar op een machine worden gemonteerd. Rijgewijs 
zijn de verschillende halffabrikaten weergegeven. Bij elke mogelijke combinatie is het aantal 
eindprodukten weergegeven, dat met die combinatie wordt geproduceerd. Uit de matrix kan 
bijvoorbeeld worden afgelezen, dat uit halffabrikaat 1730 tien eindprodukten worden gemaakt. 

Uit de matrix blijkt, dat slechts vijftien halffabrikaten maar op een machine worden gebruikt, 

waarvan acht slechts op een vormset. De overige zeven ragouts worden op meerdere machines 

verwerkt. 
De planning wordt nu door het volgende bemoeilijkt: Stel dat men op dag Y ragout 1731 wil 
produceren in een standaard batchgrootte. Indien men de run-out tijden van de eindvoorraden 

gelijk wil houden, zal men het halffabrikaat zowel op lijn 1 als op lijn 2 moeten verwerken. 
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Ragout Machine/Set 

I 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 6 3/4 Totaal 

C A B D E G H I J Kl K2 K3 F 

1730 10 2 I I I 9 I 4 29 
1738 4 3 7 
1734 2 3 4 5 14 8 36 
1741 I I I I 4 
1731 I I 2 
1736 I I 2 
1745 I I 2 
1746 I I 

1739 1 I 

1740 I 1 
1735 I I I 3 
1733 I 3 4 
1732 2 1 3 

1732R I 1 
1744 1 1 
1759 1 I 

1757 2 2 
1758 2 2 
1748 2 2 
1737 1 I 

1742 I 1 
1749 1 I 

Totaal 21 I 1 10 8 7 I 2 I 14 18 I 22 107 
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BIJLAGEV VERLAGING VEILIGHEIDSVOORRAAD 

In deze bijlage wordt de verlaging van de totale veiligheidsvoorraad besproken, die mogelijk is als 
halffabrikaten op het laatste moment worden verdeeld over de eindprodukten. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een fiktieve situatie: 

Uit het halffabrikaat H kunnen twee eindprodukten worden gemaakt El en E2 (zie figuur V.l.). 
De eindprodukten worden op voorraad gehouden, het halffabrikaat niet. De 

produktiedoorlooplijd van H is ½I weken. De beide eindprodukten El en E2 hebben een 

doorlooptijd van LE. De vraag naar El en E2 is normaal verdeeld met een gemiddelde van X, 

resp. X2 en een spreiding van cr I resp. cr2. 

LH 
------H 

Figuur V. l Divergente keten 

Er worden twee 
altematieven onderscheiden om de produktie aan te sturen: 

E1 

E2 

1. produceer E 1 of E2 zodra de voorraad van het betreffende produkt onder de norm geraakt. De 
te produceren hoeveelheid halffabrikaat wordt afgeleid van de behoefte van de individuele 
produkten. Deze beslisregel is vergelijkbaar met de huidige planningsmethode bij Ad van 
Geloven; 

2. produceer H zodra de totale voorraad van de eindprodukten onder de norm zakt. Zodra het 

halffabrikaat gereed is, wordt het zo verdeeld over de eindprodukten, dat de voorraden van de 
eindprodukten gelijk getrokken worden. Deze beslisregel gaat dus uit van de integrate voorraad. 

Bij het eerste altematief wordt de totale veiligheidsnorm (VVt) als volgt berekend: 

VVt = k •v(LH + LJ • cr, + k •v(LH + LJ * CJ2 

= k • v((LH * (cr, + cr2Y + (LE • (cr, + cr2Y) 
Hierin is k een afgeleide van de gewenste servicegraad. 

Als uitgegaan wordt van de integrate voorraad, is de volgende veiligheidsnorm van toepassing1
: 

VVt =v(LH * (cr/ + cr/) +LE• (cr, + CJ2)2) 

Uit deze berekening blijkt duidelijk, dat het tweede altematief een lagere veiligheidsvoorraadnorm 
geeft dan het eerste. 

1. Van Donselaar, Kand Wijngaard, J. , Commonality and Safety Stocks, Engineering Costs and 
Production Economics, 12 (1987) 197-204. 
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BIJLAGE VI BESCIIRIJVING VAN HET SIMULATIEMODEL 

In deze bijlage is een uitvoerige bescbrijving opgenomen van bet simulatiemodel. Het model 
bestaat uit vier onderdelen: 

Jaarplanning; 
Hoofd Produktieplanning; 
Produktie Planning; 
Detail planning. 

In bijlage VII zijn de relaties weergegeven tussen de verscbillende funkties. Deze worden bieronder 
nader beschreven. In bijlage VIII zijn de verscbillende planscbema's opgenomen. 

DE JAARPLANNING 
De jaarplanning wordt eenmalig opgezet. Voor iedere boog bezette lijn en voor de gebele afdeling 
wordt bet produktievolume vastgelegd. Dit volume is gelijk voor alle te simuleren weken. Het 
produktievolume is uitgedrukt in capaciteitsuren en is gelijk aan de gemiddelde afzet gedurende 
een jaar plus een vakantietoeslag. De gegevens uit de jaarplanning worden gebruikt in de produktie 
planning. 

HET HOOFD PRODUKTIEPLAN 
Het Hoofd Produktieplan (HPP) wordt wekelijks opgesteld en bepaalt per eindprodukt bet 
verwachte voorraadverloop voor de eerste twee weken. Tevens wordt de minimale 
produktieboeveelbeid vastgesteld. De voorraad en de minimale produktieboeveelbeid worden 
uitgedrukt in capaciteitsuren. 

Eerst schat bet HPP per eindprodukt de voorraadboogte, die aanwezig is aan bet eind van de eerste 
planweek. Hiervoor gebruikt bet de volgende gegevens: 

bet type produkt (A, I of N); 
de produktiesnelheid (dozen per uur); 
bet aktuele voorraadniveau; 
de verwacbte afname per week: 

bet 13-weeks gemiddelde van de afzet voor N-produkten; 
· de gemiddelde afname (zonder nulverkopen) voor de 1-produkten; 
· de afroepen en akties voor de komende twee weken (A, I, en N-produkten); 

De informatie over de actuele voorraadboogten en over de verwacbte afname zijn aan het begin 
van de eerste week uit bet HPP bescbikbaar. 
De verwacbte voorraad aan bet eind van de eerste week wordt verminderd met de 
veiligbeidsvoorraad. Als bieruit een verwacbt voorraadtekort blijkt, wordt een direct noodzakelijke 
produktiehoeveelbeid opgegeven. Anders is er sprake van een voorraadoverscbot. 

De direct noodzakelijke produktie en de voorraadoverscbotten worden doorgegeven aan de 
detailplanning. De detailplanning bepaalt de produktie voor de eerste planweek. 
Het planresultaat van de detailplanning wordt weer ingevoerd in bet HPP. Deze planning kan nu 
voor de tweede planweek bet voorraad tekort of bet voorraadoverscbot bepalen per eindprodukt. 
Deze waarden vormen de basis voor de produktie planning. 
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DEPRODUKTIEPLANNING 
Ook de produktie planning (in de simulatie bezettingsplanning genoemd) wordt wekelijks gemaakt 
en stelt voor iedere vormset de produktie (in uren) vast voor de tweede planweek uit het HPP. 
Hierbij maakt het gebruik van run-out tijden per set: de som van de voorraadoverschotten (van de 
artikelen van de set) gedeeld door de som van de afnames. Dit is het aantal weken, waarin nog uit 
de voorraad kan worden geput. Hierbij wordt alleen uitgegaan van N-artikelen. Van de overige 
type produkten wit men immers geen voorraad opbouwen. 

Het gebruikte planmodel is als volgt te omschrijven: 

Doel: minimaliseer het verschil in Run-out tijden van de verschillende sets, 

onder de voorwaarden: 
de produktie op de set is groter dan of gelijk aan de direct noodzakelijke produktie uit het HPP; 
het produktie op een lijn ligt tussen een minimum en een maximum, die zijn opgegeven door de 

jaarplanning; 
de produktie op de gehele afdeling is gelijk aan het volume uit het jaarplan; 
de produktie op een set is gelijk aan of een veelvoud van een standaard seriegrootte. Met deze 
beperking wordt het aantal omstellingen van sets gestuurd. 

De produktie planning verdeelt dus de beschikbare capaciteit over de verschillende vormsets, 
waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van de voorraad. 

DE DETAILPLANNING 
De detailplanning stelt voor de eerste planweek de produktie per eindprodukt vast. Hierbij verdeelt 
het de beschikbare capaciteit per set over de verschillende produkten van die set. De beschikbare 
capaciteit is in de voorafgaande week al bepaald door de produktie planning. 

In de eerste plaats wordt capaciteit toegewezen aan produkten, die een direct noodzakelijke 
produktie kennen. Vervolgens wordt de resterende beschikbare capaciteit op de set, verdeeld over 
de verschillende N-artikelen. Ook hierbij wordt gestreefd naar gelijke Run-out tijden. 
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BIJLAGE VIII PLANSCHEMA'S UIT DE SIMULATIE 

Deze bijlage is niet openbaar. 
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BIJLAGE IX VERGELIJKING VAN DRIE PLANNINGSSYSTEMEN 

Deze bijlage is niet openbaar. 
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BIJLAGE X BEZETTINGSGRAAD PER LIJN PER WEEK 

Deze bijlage is niet openbaar. 

- 75 -



BIJLAGE XI ARTIKEL: GROOTSCHEEPSE VERANDERINGEN IN DE VOEDINGS
EN GENOTSMIDDELENBRANCHE 

GROOTSCHEEPSE VERANDERINGEN IN D 
BRANCHE (1) 

's Lands grootste kruidenier ging eind 1993 van start 
met het project Vandaag voor Morgen. In de VS 
loopt een soortgelijk project genaamd 'Efficient Con
sumer Response'. Het doel van beide projecten is de 
toeleveringskosten aan supermarkten omlaag te bren
gen door de voorraden in de toeleverende keten inte
graal te verlagen. Daarbij staat de 'momentconsu
ment' centraal. De efficiente toelevering moet in staat 
zijn om het grillige aankoopgedrag van de hedendaag
se consument tot in de puntjes te volgen. Het succes 
van deze projecten zal grootscheepse gevolgen hebben 
voor de logistiek van de voedings- en genotmiddelen
industrie. 

'Jrs.i11g. G. V? H. C. Faber is werkz;amn bij 
: uopers en L_vlm111d /\1anagemmr Conml
mus. 

Het projecr Vandaag voor Morgen 
(\f\/M ) van Ahold heefr destijds in de 
pers veel ruchtbaarheid gekregen . De 
ingebruikneming van her nieuwe com
posiete DC in Zaandam werd aange
kondigd mer koppen als 'Logistieke ka
thedraal Ahold voor momentconsu
menr' (Het Financieele Dagblad. 4- I I -
1993) en 'De logistieke composities 
van Alben H eijn' ( Tramport + Opslag. 
december I 993) . VVM betekenr voor 
Albert Heijn een strategische verande
ring in de wijze waarop ~de filialen wor
den bevoorraad. Her nieuwe DC in 
Zaandam wordr ingezet om de service
graad en efficienc~~ van de toelevering 
aan de filialen te verheteren . Moderne 
automatiseringsrechnieken zorgen er
voor dat de winkelverkopen , die door 
scannende kassa's worden geregistreerd. 
automatisch worden omg; zet in bestel
lingen, en door middel van Electronic 

Data Inrerchange (EDI) worden door
gegeven aan het DC. Hierdoor wordt er 
dagelijks automatisch en efficient be
steld , en is er een minimale kans dat de 
consumem wordt geconfronteerd met 
een leeg schap. 

Vanaf her DC wordt ook dagelijks aan 
de filialen geleverd. De toelevering 
wordt gesplim in een gekoeld transport 
en een transport voor droge kruide
nierswaren (dkw) . Hiermee zal het aan
ral vrach twagenbewegingen met 30 . tot 
40% worden teruggebracht. Door met 
een dagelijkse regelmaat te bestellen en 
toe re leveren, wordt verwachr dar men 
de voorraden in de keten cussen DC en 
filiaal rerug kan brengen van vijf naar 
twee dagen. De volgende srap is de kc:
ren cussen leverancier en DC aan re 
pakken . Hierroe diem her 'Co-maker
ship'-projecr, dat in samenwerking met 

T ii<lschri ft voor lnkoop & Lugisciek, jrg. I I, I <J'J'i/ -'1 
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leveranciers wordt uirgevoerd. Ook hier 
moer dezelfde regelmaar komen in be-

1srellen en roeleveren. 
; .. 
Hee WM-project verroonc qua aanpak 
en doelscelling veel overeenkomsc mer 
her projecc 'Efficienc Consumer Re
sponse' (ECR). In de Verenigde Scacen 
werkc een groep van recailers en leve
ranciers samen aan di c demonscracie
projecc, dac vorig jaar op de vakbeurs 
Food Markecin~ lnsciruce in Chicago 
werd aangekonctigd. Hee projecc moec 
de rocale efficiencv van de FooJ-kecen 
in°rijpend verbeceren . De :\meribnen 
hebben een hoge verwachcing van Jeze 
aanpak: volgens hec FM! kan ECR lei
Jen coc een rocale besparing van cien 
miljard dollar aan dkw-voorraden in de 
supermarkcbranche. Hee gaac hierbij 
niec om koscenreduccies alleen. maar 
om een fundamencele ver:rndering in de 

logisciek van de voedingsmiddelendis
cribucie, in 'che wav we do Food busi
ness. 

Momentconsument staat centraal 
.\1ec ECR komc de consumenc cencraal 
ce sraan . De kecen beginc bij de consu
menc en loopc cerug via supermarkc en 
DC's coc de leverancier. Hee ' response· 
van ECR wijsc dan ook op her hogere 
reaccievcrmogen Jae in de gehde kecen 
wordc bereikc door becer af ce seem men 
op de \'raag \'an die consumenc. Hee ·cf
ficienc· slaac op Je koscenverlaging die 
bereikbaar is Joor deze hecere afscem
ming: de voorrJ.den komen in de super
markr. in her DC en bij de leverancier 
incegrJ.al op een lager niveau. 
Hee hereiken vJn die consumenc wordc 
regenwoordig steeds moeilijker. Kon hij 
vroeger worden ingedeeld in een seg-

Tijdschrifr rnor I nkoop & l.ogisri..:k. jrg. I l. I ')'h/4 
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menc of een 'life-sryle' , cegenwoordig is 
zijn gedrag steeds meer onvoorspelbaar. 
De consumenc is een ·momencconsu
ment' geworden, die sceeds minder 
merkengecrouw, en zelfs winkelgecrouw 
is. Om deze consumenc re bereiken gaat 
her er vooral om dac her produkr be
schikbaar is op her beslissende moment 
van aankoop. Our-of-stocks worden 
onmiddellijk afgestraft, omdat de con
sumenc makkelijk naar een concurre
rend merk swicchc. Dar een srrategie 
van logiscieke beschikbaarheid zeer suc
cesvol kan zijn, wordt aangeroond door 
een produkt als ' Magnum' van 
Iglo/Ola. Hee verrassende hiervan is dar 
de logisciek wordt ingezet als marke
cinginscrumenc: de grens russen logis
riek en marketing, cussen produktie/ 
discributie en commercie, komc sceeds 
meer re vervagen. 

ECR maakt dankbaar gebruik van de 
hedendaags_e stand van auromarisering 
om becer at ce scemmen op de vraag van 
de consumenc en een hoge beschikbaar
heid van her produkc re bereiken. Te
genwoordig wordt in de meesre super
markren al afgerekend via scannende 
kassa·s. ook bekend als ·roinc-of-sale·
svscemen (POS-svscemeni. In combina
c\e mer een geauromariseerd bescelsys
ceem maken zij her mogelijk om zeer 
snel ce reageren op ver:rnderingen in her 
afnameparroon . De bescellingen kun
nen al even snel ,~orden doorgegeven 
aan her DC. en zelts aan de leveranc1er. 
Hierdoor wordc her mogelijk om logis
rieke besruringsmechodes zoals ·Jusc-in
Time· in ce vo~eren in de hde keren cus
sen leverancier en supermarkc. Bij 
·_ruse-in-Time· gaac her a immers om 
de m:.ukrvraag nauwgezec ce volgen 
door re leveren mer hoge regelmaar ( in 
een vasce ·drumbeac'i en mer minimale ► 



£en strategie va11 logisrieke beschikbaarheid kan zeer rnccesvo! zijn, zoals !glo!Ola we/ heeft be
wezen met haar inmiddelr befaamde /14agnum-ijsje 

► voorraden. Als de leverancier ook der
gelijke besruringsmethodes toepast. on
dersreund door een inregraal svsreem 
,·oor logistieke en financi~le bescuring. 
wordr her mogelijk om mer een korte 
cyclus re plannen en re produceren. Her 
afnameparroon kan dan door de leve
rancier zeer nauwkeurig worden ge
volgd, en de rorale rijd \·an produkrie 
tor consumenr zal minimaal zijn. Be
langrijke eis hierbij is naruurlijk dat de 
supermarkr her afnameparroon aan de 
leverancier doorgeefr. Samenwerking 
russen leverancier en derailhandel is dus 
geboden. 
Hoe een en ander in zijn werk gaar, 
wordt duidelijk als we de gang van za
ken volgen vanaf her mom'enr ' van aan
koop tot her opnieuw aanvullen van her 
supermarkrschap . 

Snelle reactie supermarkt op moment
consument 
De consumenr rekenr zijn aankopen af 
bij de scannende POS-kassa. De aan
koopgegevens worden direct in her 
voorraad-. bescel- en informariesvsreem 
van de supermarkr opgeslagen . Dir svs
reem anal\'seerr dagelijks auromarisch 
alle verkopen. De g~gevens worden aan 
de supermarkcmanager gepresenreerd 
en kunnen aan her hoofdkanroor war
den doorgeseind. De manager verwerkc 
deze informarie van rijd tot rijd in een 
schappenplanningss~1sreem. om een ef
ficienre indeling van de schappen re be
reiken . De schappenplanning wordr 
daardoor door de werkelijke wensen 

van de consument bepaald en is niec 
langer onderwerp van onderhandeling. 
Blijkt her afnamepacroon mer een vasre 
regelmaac re veranderen, bijvoorbeeld 
door seizoensinvloeden of door een 
rrendmarige veranderin9 in her klan
renprofiel, dan kan snel worden mge
speeld op deze verandering. 

In de supermarkr wordc de winkelvoor
raad elekcronisch bijgehouden. De 
POS-kassa's geven aan her voorraad- en 
besrelsvsceem door hoeveel van ieder ar
rikel is afgezer. Periodiek wordr een 
voorraadopname uicgevoerd, met ge
bruik van draagbare barcodecerminals. 
Hierdoor blijfr de voorraadsrand in her 
sysreem kloppen mer de werkelijkheid. 
Her besrelsysreem maakr dagelijks au
tomarisch een besrellinp aan, aan de 
hand van de voorraadsrand op her 
schap en her afnameparroon. Deze be
srelling wordr elekrronisch (via EDI) 
doorg~geven aan her disrriburiecen
rrum~ Doordar deze besrelmerhode mer 
hoge regelmaar en nauwkeurigheid de 
schappenvoorraad bijwerkr. worden 
our-of-stocks reruggebrachc. De kans 
op nee-verkopen wordc geminimali
seerd. 

Minimale voorraadniveaus in DC 
Aan de hand van de EDl-besrellingen 
worden dagelijks orderverzamel'op
drachcen voor ieder filiaal uirgedraaid . 
Die berrefr dan alle arrikelen die in her 
DC op voorraad worden gehouden. 
Een aanral leveranciers is immers in 

sraar om op zeer korre rermijn aan her 
DC cc- leveren. De berreffende orders. 
per filiaal een order. worden aan dezc: 
leverancier, doorgeseind via EDI. Dt· 
b·erancier srelr 'zijn zending samen 
door per filiaal de orders voor' re sone
ren en re voorzien van elekcronische 
barcode-idemific:nie. De onrvangsren 
van de leveranciers worden in her' DC 
auromarisch uirgesorteerd mer behulp 
van de barcodes op de pallets en rolcon
rainers. Hee is duidelijk dar hoe meer 
leveranciers in sraac zijn om op deze 
manier re leveren. des re lager de DC
voorraad zal worden. De zending aan 
ieder filiaal wordc compleet gemaakr 
door de verzamelde orders uir her DC 
er aan toe re voegen. De filialen worcl~n 
vervolgens bevoorraad mer de samenge
srelde 1evering. Hierdoor kan vanaf her 
DC worden 'geleverd mer een mini
mum aan vra~hrwagenbc:wegingen. In 
her filiaal worden de zendingen elekrro
nisch onrvangen, door middel van de 
barcode-informarie op de rolcontainers 
en op de begeleidende do,:umenten. 

Reactievermogen en flex ibiliteit bij de 
producent 
De afnamegegevens van de filialen wor
den door her hoofdkanroor bewerkr en 
doorpegeven aan de leveranciers door 
midctel van EDI. Iedere leverancier 
krijgr inzichr in her afnamepatroon van 
haar arrikelen over de afgelopen perio
de, mer een verwachring van de afname 
over de komende periode. De leveran
cier bewerkr de afname- en voorspel
lingsgegevens van de verschillende afne
mers in een eigen voorspellingssysreem. 
Deze gegevens zijn de basis voor de 
produkrieplanning op middellange rer
mijn. De gegevens uir her voorspel
lingssysreem worden automarisch aan 
de planningsmodule van her integrale 
logisrieke besruringssysreem doorgege
ven , waarin de grove produkrie- en ca
pacireirsplanning wordr bijgewerkt. 
Deze planning is bedoeld om 'ruse· re 
brengen in de produkrie, om de kaders 
aan re geven waarbinnen de vraag maxi
maal kan fluccueren. Deze planning 
sraar of vale nacuurlijk bij de kwaliteir 
van de voorspelling, en dus van de ge
gevens die de supermarkren doorgeven. 
Op middellange rermijn wordr de pro
dukriecapacireir dus uirgebalanceerd en 
srabiel. Op korre rermijn wordr mer 
een grore flexibiliceir ingespeeld op ver
anderingen in her vraagparroon. maar 
dan binnen de kaders van de middel
lange cermijnplanning. De leverbe
rrouwbaarheid van de producent staar 
daardoor in direct verband mer de 1e
verberrouwbaarheid en nauwkeurigheid 
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van de afnamcgegevens afkomsrig van 
Je supermarkr. Er onrsraar een weder
kerige eis van leverberrouwbaarheid. 
Dir ondersrreepr nogmaals de noodzaak 
van samenwerking russen leverancier en 
derailhandel in de V&G-branche. 

De flexibilireir wordr bereikr door op 
de korre rermijn re plannen op een 
combinarie van de onn1angen orders en 
van voorraadsranden van her eindpro
dukr. Doordar de ordergegevens elek
rr.onisch (via EDI) worden onrvangen, 
kunnen zij snel worden verwerkr om de 
produkrie op korre rermijn aan re sru
ren. Dir korr-cyclisch planningsproces 
wordr ondersreund door een derailplan
ning- en schedulingsysreem. Nauwkeu
rig plannen op deze manier is alleen 
mogelijk als de adminisrrarieve door
looprijd - van onrvangen order rot ge
reed plan - korr is. Daarnaasr moer her 
produkrie-apparaar ook in sraar zijn om 
in korre cycli re produceren. Kleine, op 
de korre rermijn-vraag afgesremde se
ries die mer korre produkriedoorloop
rijden worden geproduceerd. Om der
mare flexibel ee produceren zal de 
produkriecapacireic in een korre ri jd 
om moeren kunnen worden gesreld van 
her ene naar her andere produkr. Her 
reaccieverrnogen op kordopende veran-

deringen in her \'raagparroon wordr 
hierdoor geopcimaliseerd. cerwijl \'0Or
raadsranden van her eindprodukr mini
maal blijven en de planningshorizon zo 
korr mogeli jk wordr gehouden . De 
prognose \·an de vraag heefr hierdoor 
immers een hoge realireirswaarde. 

De orders worden \·ervolgens per super
markrfiliaal samengesreld . Her order
verzamelen per filiaal wordr elekrro
nisch ondersreund. De orders worden 
verzendgereed ~emaakr door ze re voor
zien van elekrronische idenrificarie 
(barcodes) . De begeleidende documen
ren worden eveneens voorzien van elek
eronische idencificaeie. De zending 
wordr in een vase leverschema naar her 
DC gerransporreerd om ook hier de 
vrachrwagenbewegingen re minimalise
ren. De financiele rransacries worden 
na levering via elekrronisch beralings
verkeer uiegevoerd. 

Kostenreductie door gericht investeren 
Alleen die leveranciers die inveseeringen 
plegen in een becere logiscieke besru
ring en prescarie. zullen kunnen vol
doen aan de eisen van hoge flexibiliceic 
en reaccievermogen. Hierdoor kunnen 
voorraadscanden laag blijven bij be-

Wij geven u graag de ruimte .. . 

houd of verbecering van flexibilireic. 
Her blijfr naruurli jk~ mogelijk om snel 
en flexibel filiaalorders re leveren \·anuir 
een grore rnorraad eindprodukren. Op 
de lange rermijn is die echeer geen haal
bare kaan. vanwege de koscen van die 
eindvoorraad. In feire accepceerr zo·n 
leverancier Jae de voorraden van de su
permarkcschappen via her DC naar zijn 
eigen eindvoorraad zijn verplaacsc. en 
hij beraalr daar clan voor. Om concurre
rend re blijven zal hee noodzakelijk zijn 
om de uirdaging aan re gaan, om her 
produkrie-apparaar weg re halen van 
achrer de ·bescherming' van hoge voor
raadsranden en bloor re srellen aan de 
eisen van de markr. 

Her is onze ervaring dar een leverancier 
effecrieve en duurzame presrarieverbe
ceringen kan realiseren door de invesre
ringen re concenrreren. Hee gaar erom 
die krirische punren in her rorale pro
dukrieproces aan re pakken waar de op
brengsr - in kosrenreducrie. flexibilireir 
en reacrievermogen - her groorsr zal 
zijn. Door gerichc re invesreren zal een 
inregrale kosrenverlaging bereikbaar 
zijn. zowel in operarionele kosren als in 
voorraadkosren. ■ 

Het lijkt handig: uw drukwerkvoorraad opgeslagen in f drukwerk. Via ·printing on demand' kunnen voorraden 

eigen huis. altijd bii de hand wanneer u het nodig (J'J"'' bovendien steeds _rijdig worden aangevuld. Wie 

heett. Maar heeft u zich weleens afgevraagd hoe- 1• k1est voor CDP Log1st1ek bespaart z1ch niet alleen 

veel ruimte. tiid en moeite deze 'bedrijfsvreem- een hoop tiid en kosten . het levert ook een flinke 

de activiteiten' uw organisatie kosten? CDP CDP GRAFISCHE BEDRIIVEN e.v. ruimtebesparing op. En ruimte. dat geven we 

Logistiek verzorgt ops lag I fysiek en/of digi- Kapitein Gran,maa, 1 onze klanten maar al te graag ... 
taal 1. beheer en distributie van organisatie- 7821 AP Emmen Bel nu voor de logistieke keuze: 05910 - 83121. 
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BIJLAGE XIII UITVOERIGE BESCHRIJVING DEFINITIEF ONTWERP 

JAARPLANNING MRP: nee 

Funktie: 
A. het afstemmen en stabiliseren van het (kritische) capaciteitsgebruik op de afzet op lange 

tennijn; 
B. het vaststellen van de behoefte aan (kritische) grondstoffen en emballage voor de langere 

tennijn. 

Proces: 
I. Op basis van de jaarvoorspelling wordt de periodieke behoefte aan (kritische) capaciteiten 

bepaald. Kritische capaciteiten zijn de hoog bezette lijnen en het personeel. 
2. De beschikbare capaciteit wordt vervolgens afgestemd op de capaciteitsbehoefte door: 

het plannen van capaciteitsvoorraad (bv de vakantieopbouw); 
het verschuiven van preventief onderhoud; 
het vergroten van de produktieseries, zodat de benodigde omsteltijd afneemt; 
het plannen van overwerk en/of ploegendienst. 

3. Het verwachte voorraadverloop per lijn wordt afgeleid. Het voorraadverloop bestaat uit een 
aantal componenten: 

de benodigde veiligheidsvoorraad volgt uit de verwachte fout in de verkoopprognose; 
de seriegroottevoorraad wordt afgeleid uit de geplande omsteltijd; 
de capaciteitsvoorraad. 

4. Uit de geplande capaciteit wordt de behoefte aan kritische ingangsmaterialen per periode 
afgeleid. Deze behoeften worden verwerkt in de inkoopcontracten. Voor grondstoffen en 
emballage met een lange levertijd worden bestellingen direct afgeleid uit het jaarplan. 

5. De financiele gevolgen van bet bovenstaande logistieke jaarplan worden vastgelegd in 
budgetten (=het financieel jaarplan). De budgetten moeten worden goedgekeurd door de 
directie. 

N.B. 
In het jaarplan worden normen verder de normen vastgesteld voor de seriegroottes en de 
veiligheidsvoorraden. 
De bovenstaande stappen worden iteratief uitgevoerd. Zo kan een te hoge voorraad 
(geconstateerd in stap 3.) aanleiding geven om de beschikbare capaciteit uit te breiden (in stap 
2.). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het logistieke en het financiele jaarplan. Het logistieke 
jaarplan wordt periodiek gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Het financiele jaarplan omvat de 
budgettering en wordt niet gewijzigd gedurende het jaar. 
Aile stappen zijn handmatig of licht geautomatiseerd. 
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PRODUKTIEPLANNING MRP: nee 

Funktie: 

A. Het uitbalanceren van 

a. het capaciteitsgebruik op hoog bezette lijnen en 

b. de personele capaciteit, door het geplande capaciteitsgebruik per produktgroep te bepalen. 
Het geplande capaciteitsgebruik per produktgroep is de basis voor de funktie 

detailplanning. 
B. Het aansturen van de materiaalvoorziening, door het geplande capaciteitsgebruik per 

produktgroep te vertalen naar artikelen. Deze produktieplanning op artikelniveau is de basis 

voor de funktie materiaal behoefte planning. 

Proces: 

I. In het jaarplan zijn per tijdvak gegeven: 

de beschikbare capaciteiten van hoog bezette machines en 

de beschikbare personele capaciteit. 

Deze waarden worden vertaald naar beschikbare capaciteiten per produktgroep per week. 

Hiermee staan dus ook de beschikbare capaciteiten van de niet hoog bezette machines vast. 

Bij het verdelen van de beschikbare capaciteiten wordt getracht bet aantal weken voorraad van 

de produktgroepen aan elkaar gelijk te bouden. Randvoorwaarden bij de verdeling van de 

eindprodukten zijn: 

men dient altijd aan de minimale produktie uit het HPP te voldoen. Deze minimale 

produktie is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de voorspelde afuames. Ats de 

minimale produktie groter is dan bescbikbare capaciteit wordt: 

de beschikbare capaciteit worden aangepast door bet logistieke jaarplan te wijzigen of 

de minimale produktie worden aangepast door de maandvoorspelling aan te passen. 

men dient de seriegroottes te handbaven, die zijn vastgelegd in de jaarplanning. 
2. De bescbikbare capaciteit per produktgroep wordt verdeeld over de verschillende artikelen: 

eerst wordt per artikel de minimale produktie ingepland, die volgt uit bet HPP; 

N.B. 

de resterende bescbikbare capaciteit (= de vrije capaciteit) wordt verdeeld over de 

verscbillende produkten uit een produktgroep. Het criterium bierbij is: gelijke run-out 

tijden per artikel. 

een produktgroep bestaat uit alle eindprodukten, die gebruik maken van een 

gemeenscbappelijke omstelling (bijvoorbeeld een set-wissel) en gemaakt worden uit hetzelfde 

balffabrikaat; 
bet capaciteitsgebruik in de kookafdeling blijft bij de produktieplanning buiten bescbouwing. 

Men kan immers op lagere planniveaus zo schuiven met de bezettingen binnen de week, dat 

een passende planning voor de kookafdeling ontstaat. 
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LEVERTIJDAFGIFTE EN ORDERACCEPTATIE MRP: nee 

Funktie van de levertijdafgifte: 

A. het vaststellen van de vroegst mogelijke leverdatum of -week van een potentiele klantenorder. 
De vroegst mogelijke leverdatum of -week wordt bepaald door 

de vrije voorraad van het artikel, 

de vrije capaciteit van de betreffende produktgroep, 

de vrije voorraad aan emballage. 
Voor de eerstvolgende week kan een exacte leverdatum worden bepaald. Voor de 
daaropvolgende weken wordt een leverweek vastgesteld. 

Proces: 
Het proces is schematisch weergegeven in figuur X. l. 
1. De funktie orderacceptatie gaat eerst na of het gevraagde aantal artikelen binnen de gevraagde 

levertijd uit de vrije voorraad leverbaar is. De vrije voorraad is de fysieke voorraad minus de 
reeds geaccepteerde, maar nog niet uitgeleverde orders. (Er wordt dus geen rekening gehouden 

met vrije capaciteit). 
Ats het gevraagde artikel direct uit voorraad leverbaar is, wordt de klantenorder geaccepteerd 

en wordt het gevraagde aantal artikelen van de vrije voorraad afgetrokken. 
2. Indien de vrije voorraad niet toereikend is, bepaalt de funktie leverdatumafgifte de vroegst 

mogelijke leverdatum of -week bepaald voor het betreffende artikelnummer. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen een gevraagde levertijd korter dan een week en een levertijd langer 

dan een week: 
Ats de gevraagde levertijd kleiner is dan een week, wordt nagegaan of: 
binnen de detailplanning voldoende vrije capaciteit beschikbaar is en 

voldoende emballage aanwezig is. 
Indien aan beide voorwaarden is voldaan, wordt de vrije capaciteit toegewezen en de emballage 
gereserveerd. De order wordt geaccepteerd door de leverdatum af te spreken met de klant. 

Ats de gevraagde levertijd langer is dan een week, wordt nagegaan of de betreffende 
produktgroep voor de gevraagde leverdatum is ingepland in de produktieplanning. Ats 
hieraan is voldaan, wordt de order verwerkt in de maandvoorspelling en wordt de order 
geaccepteerd, door de leverweek met de klant af te spreken. 

3. Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde leverdatum, neemt de verkoopafdeling 

contact op met de logistiek manager. De logistiek manager gaat na of 

N.B. 

produktgroepen eerder kunnen worden geproduceerd dan opgenomen in de planning; 

emballage met spoed kan worden besteld. 

De leverdatumafgifte is een logistieke verantwoordelijkheid, terwijl de orderacceptatie de 

verantwoordelijkheid is van de verkoopafdeling. 
De orderacceptatie moet direct (met de klant aan de telefoon) de uitslag krijgen van de 
bovenstaande procedure. Voor de levertijdafgifte is dan ook een on-line, geautomatiseerd 
systeem gewenst, waarin de orderacceptatie een potentiele klantenorder in kan geven en direct 
de uitslag krijgt van de bovenstaande procedure. 
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DETAILPLANNING MRP: nee 

Funktie: 

A. Het vaststellen van de te produceren hoeveelheden per artikel per dag. Hierbij wordt de 

beschikbaarheid van grondstoffen en ernballage gecontroleerd. 

Proces: 

1. De beschikbare capaciteit per produktgroep voor de eerstkornende week wordt overgenornen uit 
de produktieplanning. 

2. De geplande produktgroepen worden toegewezen aan de verschillende dagen. Hierbij wordt 
gebruik gernaakt van de regel: de produktgroep met de kleinste run-out tijd eerst. 

3. Gedurende de week wordt de capaciteit per produktgroep opgevuld met de minimaal te 

produceren artikelen, die volgen uit de leverdatumafgifte. (De beschikbaarheid aan emballage 
wordt niet gecontroleerd in de detailplanning. Dit is imrners al gedaan bij de 
leverdatumafgifte ). 

4. Vlak voor de start van de produktie van een produktgroep wordt de resterende capaciteit 
opgevuld. Het criteriurn hierbij is gelijke run-out tijden en een randvoorwaarde is de 
beschikbaarheid van emballage. 

N.B. 
Orn stap 2. in de detailplanning ook geschikt te maken voor de kookafdeling, moeten: 

de gevolgen voor de kookafdeling eenvoudig zichtbaar worden gemaakt 6f 

de bottlenecks in de kook als randvoorwaarde in de planning worden rneegenornen. Op 
deze wijze is dus een vorm van optimalisatie mogelijk. 

Zoals ook in de huidige situatie, worden de eerste twee stappen uit de detailplanning op 
woensdag opgesteld voor de daaropvolgende week. 

- 85 -



PROCESSCHEMA LEVERTIJDAFGIFTE EN ORDERACCEPTATIE 

--- ---·---------

Potentil!le klantenorder 
met gevraagde leverdatum 

Kan de orderacceptatie leveren 
uit de vrije voorraad 

Nee 

Gevraagde leverdatum groter of 
kleiner dan 1 week? 

< 1 week ·,. > 1 week 

Kan de leverdatumafgifte het artikel 
in de komende week lnplannen : 

Is er voldoende vrijecapaciteit van 
de betreffande produktgroep beschikbaar? 
Is voldoende emballage van het artikel 
beschikbaar? 

Ja . Nee 
/ 

Is de betreffende produktgroep voor 
de gevraagde leverdatum ingepland? 

/ Nee Ja 

Order accepteren en 
vrije capaciteit toewljzen en I 

I 
I Order accepteren en voorspelling aanpassen 

• embaliage reserveren . 

/ 

\ 
/ 

I 

Kan logistiek Manager de 
order inplannen : 
- Kan de betreffende produktgroep 

eerder worden geproduceerd? 
- Kan embaliage met speed worden 

besteld? 

/ 

/ Nee 

Onderhandeien met de klant 
over nieuwe ieverdalum 

Order accepteren en 
planningen aanpassen 

- -------- ------·-----· .... ·----

Figuur X. I 
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BIJLAGE XIV SPECIFICATIE VAN DE INPUT- EN OUTPUT PER DEELSYSTEEM VAN BET DEFINITIEF ONTWERP 

FUNK.TIE OUTPUT INPUT TIJDVAKKEN, BETROK-
HORIZON EN KENEN 

Omschrijving Eenheid FREQUENTIE 

Jaarplanning Beschikbare capaciteit van: V raagvoorspelling dozen/periode/ Tijdvak: Verkoop 

- hoog bezette lijnen art.nr periode 

- personeel uren/periode/lijn Logistiek 

uren/periode Onderhoudsplan uren/periode/lijn Horizon: 

Gepland voorraadverloop per Jaar TD/Bedrijfsbu 

lijn Bedrijfstijden uren/periode reau 

uren/lijn Frequentie: 

Seriegrootte Nonnen machines dozen/uur/lijn 1/periode Inkoop 

Jaarcontracten inkoop uren/produktgroep Leveringsbetrouwbaar- percentage Financien 
heidsinterval 

#/periode/grond-stof Geaccordeerd 
door directie 

Hoofd Produktie Minimale, voor verkoop dozen/week/art.or Verwachte afname dozen/week/art.or Tijdvak: Verkoop 

Planning benodigde, produktie week 

Aanwezige voorraad dozen/art.or Logistiek 

eindprodukten Horizon: 
2 perioden 

Veiligheidsvoorraad dozen/art.or 
Frequentie: 

Doorlooptijd weken I/week 
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FUNK.TIE OUTPUT INPUT TIJDV AKKEN, BETROK-
HORIZON EN KENEN 

Omschrijving Eenheid FREQUENTIE 

Produktie- Gepland capaciteits-gebruik uren/week/produkt- Beschikbare capaciteit van: Tijdvak: Logistiek 

planning per produktgroep groep - hoog bezette lijnen week 

- personeel uren/periode/lijn 
Gepland capaciteits-gebruik uren/periode Horizon: 

per artikel dozen/week/art.nr Minimale, voor verkoop 2 perioden 
benodigde, produktie dozen/week/art.nr 

Frequentie: 

Normen Machines I/week 

dozen/uur/lijn 
Seriegrootte 

uren/produktgroep 

Detail-planning Geplande produktie per dozen/dag/art.nr Gepland capaciteits-gebruik uren/week/produkt- Tijdvak: Logistiek 

artikel per produktgroep groep dag 

uren/dag/produkt-

Capaciteitsgebruik per groep Geaccepteerde orders voor Horizon: 

produktgroep per dag lopende week uren/dag/art.nr 1 week 

Normen Machines Frequentie: 

dozen/uur/lijn 1/dag 
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FUNKTIE OUTPUT INPUT TIJDV AK.KEN, BETROK-
HORIZON EN KENEN 

Omschrijving Eenheid FREQUENTIE 

Materiaal Bestellingen #/week/grondstof Behoefte per artikel #/artikel/week of Tijdvak: Logistiek 
Behoefte periode week 

Planning Inkoop 

Horizon: 

enkele 

perioden 

Frequentie: 

1/week 
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FUNKTIE OUTPUT INPUT TIJDV AKKEN, BETROK-
HORIZON EN KENEN 

Omschrijving Eenheid FREQUENTIE 

Order-acceptatie Geaccepteerde klantenorders uren/art.nr/dag of Aanwezige voorraad #/art.nr/dag Tijdvak: Verkoop 
en levertijd- week emballage dag en 
afgifte Levertijdstip week Logistiek 

Normen Machines dozen/uur/lijn 

Gereserveerde emballage datum Horizon: 
Gevraagde klantenorders dozen/art.or/ klant enkele 

#/grondstof/dag weken 

Gepland capaciteitgebruik per 

produktgroep uren/week/produkt- Frequentie: 

groep 1/dag 
Geplande produktie per artikel 
dozen/dag/art.nr dozen/dag/art.nr 

Werkorder- Produktie-order eindlijn dozen/dag/art.nr. Geplande produktie per artikel dozen/dag/art.nr Tijdvak: Logistiek 
vrijgave dag 

Produktie-order Produktie 
kook #/ dag/half-fabrikaat Horizon: 

dag 

Frequentie: 

1/dag 
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