
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Inzicht in de capaciteitsbezetting bij Mechanical Parts Production

de Vos, L.

Award date:
1997

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/79aa0da0-3e42-43f2-8605-2b2d3d3383bf


Inzicht in de capaciteitsbezetting bij 

Mechanical Parts Production 

Delft Instruments 

Mechanical Parts Production 

Rontgenweg 1 

2624 BD Delft 

Delft, juli 1995 

Loes de Vos 

id.nr. 311435 

Technische U niversitei t Eindhoven 

Faculteit Technische Bedrijfskunde 

V akgroep Logistieke Beheersingssystemen 

Begeleiders: 

H.J. Berbee (MPP) 

H.P.G. van Ooijen (TUE) 

R.J. Kusters (TUE) 

J.C. Fransoo (TUE) 



Voorwoord 

Ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven 

heb ik gedurende acht maanden onderzoek verricht bij Delft Instruments Mechanical Parts 

Production . De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit rapport. 

Ik wil graag een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben met de totstandkoming van 

dit rapport. Allereerst mijn begeleider Hubert Berbee die mij met zijn kritische (eigenwijze?) 

opmerkingen veelvuldig aan het denken heeft gezet. De heer Van Ooijen en de heer Kusters, 

respectievelijk eerste en tweede begeleider van de TUE, wil ik bedanken voor hun leerzame 

kritiek. Mijn kamergenoten Eric van der Stap, Hennie Lander en Emil Kunz zorgden ervoor dat 

mijn tijd bij MPP niet alleen leerzaam was, maar ook nog eens erg gezellig. Tenslotte gaat mijn 

dank uit naar alle andere personen die de afgelopen acht maanden tot een leerzame en 

aangename periode hebben gemaakt. 

Delft, juli 1995 

Loes de Vos 



Abstract 

In order to improve the delivery reliability of Delft Instruments Mechanical Parts Production a 

special method has been developed, which is outlined in this report. This method gives an 

insight in the future capacity load, so that decisions on capacity adaptation can be backed up 

more easily. Insight is provided on two levels of capacity management (Rough Cut Capacity 

Planning and Capacity Requirements Planning) for three hierarchical levels in the organisation 

(management, production manager and planning). 
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Summary 

Mechanical Parts Production (MPP) forms part of Delft Instruments NV Holding. MPP 

undertakes the production of mechanical parts which are assembled into finished products in the 

various Business Units. Besides, MPP also produces, to a limited extent, for customers who are 

not part of Delft Instruments. 

MPP holds the philosophy that it has an unlimited capacity. When some time, the capacity 

required threatens to exceed the available capacity, a decision on capacity increase is to be 

taken. Very often this decision is made too late or not made at all, because there is little insight 

in the future degrees of capacity load. This leads to a bad and ill-controlled delivery reliability. 

In view of this problem the assignment is put as follows: 

Develop, in order to improve the delivery reliability, a useful method that provides an 

insight in the degrees of capacity load, so that the decisions on capacity adaptations can 

be backed up, and through which the costs resulting from the (increased) delivery 

reliability can be kept to a minimum. 

The required as well as the available capacity can be enhanced or reduced in different ways and 

with different time horizons. One hierarchical level in the organisation will want to take 

decisions on capacity adaptation with a different time horizon than another hierarchical level. 

Before it is determined which hierarchical levels need to take decisions on capacity adaptation, 

attention is paid to the levels of capacity management that are distinguished in professional 

journals. 

In this literature four levels of capacity management are distinguished, viz. Resource 

Requirements Planning, Rough Cut Capacity Planning, Capacity Requirements Planning and 

Input/Output Control. Resource Requirements Planning determines if the capacity required for 

the Production Plan is available. In this plan it is indicated what, for instance, must be delivered 

per product unit every month in the next two years. With the help of a Master Production 

Schedule the Rough Cut Capacity Planning determines if the capacity required doesn't exceed 

the available capacity. Capacity Requirements Planning compares the capacity required resulting 

from the Material Requirements Planning to available capacity. Finally Input/Output Control 

checks the amount of work that enters an unit and comes out. 
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The highest priority is given to an improved insight in the capacity load on level 2 (Rough Cut 

Capacity Planning) and level 3 (Capacity Requirements Planning). On the basis of Capacity 

Requirements Planning decisions on capacity adaptation with a short time horizon can be taken. 

On the basis of the Rough Cut Capacity Planning (RCCP) decisions on capacity adaptation with 

a long, compared to the Capacity Requirements Planning (CRP), time horizon are taken. The 

management wants to take decisions on capacity adaptation, helped by insight in the capacity 

load on RCCP level. 

On the basis of surveys of capacity load from the RCCP the management wants to be able to 

take the following decisions on capacity adaptation: 

obtaining orders from internal or external clients (in case that the capacity required is 

smaller than the available capacity); 

decisions on capacity increase: 

* contacting other Business Units to exchange staff in a given period; 

* 

* 

contacting an employment agency to hire one or more temporary employees in a 

given period; 

making arrangements with contracting-out addresses on the number of hours 

expected to be offered in a coming period. 

The decision to put extra energy in the acquisition of orders can be taken when the management 

has an insight in the capacity load through month 5 from now. As products that are to be 

delivered in month 7 may require capacity in month 5, forecasts through month 7 are desired. 

The decisions on capacity increase require an insight in the capacity load through month 3. 

On the basis of the following capacity load surveys, in which the capacity degree is reflected 

per four-weekly period, the desired decisions on capacity adaptation can be taken. By capacity 

sort is understood a machine or a batch 9f machines. 

a capacity load survey for all combined capacity sorts; a distinction has been drawn for 

machine and human capacity, because some machines can operate without human 

attendance; 

a capacity load survey for one of the operating centers (Werner make) in view of the 

high hourly rate; 

a capacity load survey for the operating centers Wahli, Sigma and Makino combined (in 

view of a high hourly rate as well); 
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a capacity load survey for all capacity sorts related to milling operations (with a 

distinction for CNC and conventional milling); 

a capacity load survey for all capacity sorts related to turning (with a distinction for 

CNC and conventional turning); 

a capacity load survey for all remaining capacity sorts. 

On the level of Capacity Requirements Planning the production manager and the planning want 

to take the following decisions on capacity adaptation: 

redistribution decisions (by the planning): 

* 
* 
* 

adapting the starting date; 

using alternative routings; 

splitting up an order or forecast; 

decisions on capacity increase (by the production manager): 

* redistribution of staff for a longer period of time; 

* 
* 
* 
* 

working overtime for a longer period of time; 

hiring staff from other Business Units; 

hiring temporary employees; 

contracting out (by planning); 

decisions on capacity reduction (by the production manager): 

stimulating taking up days off. 

In order to be able to take redistribution decisions an insight in the capacity load is needed in 

the whole period until the products of an order are delivered. In order to be able to take 

decisions on capacity increase, except for contracting out, the production manager should have 

capacity load surveys at his disposal, indicating the capacity load for the coming five weeks. 

The time factor for contracting out depends on the product. It is expected that the times of 

delivery can be realised when contracting out is done in case of an excess in eight weeks. For 

this decision on capacity increase, as a consequence, an insight is needed in the capacity load in 

the coming eight weeks. The decision on capacity reduction requires an insight in the capacity 

load for the next few weeks. 
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On the basis of the following capacity load surveys, in which the degrees of capacity per week 

are reflected, these decisions on capacity adaptation can be made. 

a capacity load survey per Production Unit (with a distinction for machine and human 

capacity and for hours required for Werner, Wahli/Sigma/Makino, (CNC and 

conventional) milling, (CNC and conventional) turning and remaining capacity sorts); 

a capacity load survey per capacity sort. 

On judging the RCCP and CRP capacity load surveys the (un)reliability of information should 

be counted in. The further you look ahead in time, the more unreliable the information in the 

surveys (forecasts and orders) tends to become. The week of delivery and/or number of 

forecasts (and possibly orders) can be subject to change. On judging the capacity load surveys 

the number of hours coming in between the moment on which the decision on capacity 

adaptation can be taken and the moment before which this decision is actually taken, should also 

be taken into account. No particulars are available on the average variation of information, the 

standard deviation of this variation, the average number of hours coming on in the course of 

time and the standard deviation of this average number. Before being able to calculate these 

averages and standard deviations, the particulars required for this should be recorded. 

The developed capacity load surveys (with regard to machine capacity) can be generated with 

information from the current Enbics computer system. The four-weekly generating of capacity 

load surveys of the RCCP and the weekly generating of the capacity load surveys of the CRP 

can lead to a better capacity tuning. Also the obtaining of forecasts from other clients than 

Enraf and Nonius and consultation between planning and client (or order intake) about changes 

in forecasts/ orders can lead to better tuning of degrees of capacity. 

MPP wants to change over to a different computer system. Preference is given to a system that 

enables to quickly see effects (e.g. of a possible order) on the capacity load, that enables to 

distinguish between human and machine capacity and that enables to distribute the capacity 

required over the week in which the operations in fact take place. 
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Samenvatting 

Mechanical Parts Production (MPP) is onderdeel van de holding Delft Instruments NV. MPP 

verzorgt de produktie van mechanische onderdelen die geassembleerd worden tot eindprodukten 

bij de verschillende Business Units. Daamaast produceert MPP ook, zij het op beperkte schaal, 

voor afnemers die geen onderdeel zijn van Delft Instruments. 

MPP hanteert de filosofie dat zij de beschikking heeft over oneindige capaciteit. Wanneer de 

benodigde capaciteit de intern beschikbare capaciteit in een periode dreigt te overschrijden , dan 

dient er een capaciteitsvergrotingsbeslissing genomen te worden. Deze 

capaciteitsvergrotingsbeslissing wordt vaak niet of te laat genomen omdat men weinig inzicht 

heeft in de toekomstige bezetting van capaciteiten. Dit leidt tot een slechte en onbeheerste 

leverbetrouwbaarheid. Naar aanleiding van dit probleem is de opdracht als volgt geformuleerd: 

Ontwerp, ter verbetering van de leverbetrouwbaarheid, een handzame methode waarmee 

inzicht lean worden verschaft in de bezetting van capaciteiten zodat de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen ondersteund worden waardoor bij de behaalde (hogere) 

leverbetrouwbaarheid de kosten minimaal zijn. 

Zowel de benodigde als de beschikbare capaciteit lean, op verschillende manieren en met een 

verschillende tijdshorizon, vergroot of verkleind worden. Het ene hierarchische niveau in de 

organisatie zal capaciteitsaanpassingsbeslissingen met een andere tijdshorizon willen nemen dan 

een ander hierachisch niveau. Alvorens wordt bepaald welke hierarchische niveaus behoefte 

hebben aan het nemen van capaciteitsaanpassingsbeslissingen, wordt ingegaan op de niveaus van 

capaciteitsmanagement die in de literatuur onderscheiden worden. 

In de literatuur worden vier niveaus van capaciteitsmanagement onderscheiden namelijk 

Resource Requirements Planning, Rough Cut Capacity Planning, Capacity Requirements 

Planning en Input/Output Control. Resource Requirements Planning bepaalt of de voor het 

Production Plan noodzakelijke capaciteiten beschikbaar zijn. In het Production Plan wordt 

aangegeven wat er bijvoorbeeld per maand in de komende twee jaar moet worden afgeleverd 

per produktgroep. Met behulp van een Master Production Schedule bepaalt de Rough Cut 

Capacity Planning of de benodigde capaciteit de beschikbare capaciteit niet overschrijdt. 

Capacity Requirements Planning vergelijkt de benodigde capaciteit volgend uit de Material 

Requirements Planning met de beschikbare capaciteit. Tenslotte wordt bij Input/Output Control 

in de gaten gehouden hoeveel werk een unit ingaat en hoeveel eruit gaat. 
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De hoogste prioriteit werd gegeven aan een verbeterd inzicht in de capaciteitsbezetting op 

niveau 2 (Rough Cut Capacity Planning) en niveau 3 (Capacity Requirements Planning). Aan de 

hand van de Capacity Requirements Planning kunnen capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

genomen worden met een korte tijdshorizon. Aan de hand van de Rough Cut Capacity Planning 

(RCCP) worden capaciteitsaanpassingsbeslissingen met een, ten opzichte van de Capacity 

Requirements Planning (CRP), lange tijdshorizon genomen. Het management wil met behulp 

van inzicht in de capaciteitsbezetting op RCCP-niveau capaciteitsaanpassingsbeslissingen nemen. 

De planners en de produktiemanager hebben behoefte aan het nemen van 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen met een korter tijdsbestek (CRP). 

Op grond van de bezettingsoverzichten van de RCCP wil het management de volgende 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen kunnen nemen: 

het verkrijgen van orders van inteme of exteme klanten (in het geval dat de benodigde 

capaciteit kleiner is dan de beschikbare capaciteit); 

capaciteitsvergrotingsbeslissingen: 

* 

* 

* 

contact leggen met andere Business Units voor het uitwisselen van personeel in 

een bepaalde periode; 

contact leggen met een uitzendbureau voor het inhuren van een of meer 

uitzendkrachten in een bepaalde periode; 

afspraken maken met uitbesteedadressen over de hoeveelheid uren die men 

verwacht in een komende periode aan te bieden. 

De beslissing om extra energie te steken in het verkrijgen van orders lean genomen worden 

wanneer het management inzicht heeft in de capaciteitsbezetting tot en met maand 5 vanaf nu. 

Omdat produkten die moeten worden afgeleverd in maand 7 capaciteit kunnen vereisen in 

maand 5, zijn forecasts tot en met maand 7 gewenst. De capaciteitsvergrotingsbeslissingen 

vereisen inzicht in de capaciteitsbezetting tot en met maand 3. 

Op grond van onderstaande bezettingsoverzichten, waarin het capaciteitsbeslag per 

vierwekelijkse periode wordt weergegeven, kunnen de gewenste 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen genomen worden. Onder een capaciteitssoort wordt een 

machine of een groep machines verstaan. 

een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten gezamenlijk; er is een onderscheid 

gemaakt naar machine- en menscapaciteit omdat sommige machines onbemand 

bewerkingen uit kunnen voeren; 

Vlll 



een bezettingsoverzicht voor een van de bewerk.ingscentra (fabricaat Werner) in verband 

met het hoge uurtarief; 

een bezettingsoverzicht voor de bewerk.ingscentra Wahli, Sigma en Makino gezamenlijk 

(eveneens in verband met een hoog uurtariet); 

een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten die betrekking hebben op frezen (met 

een onderscheid naar CNC en conventioneel frezen); 

een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten die betrekking hebben op draaien 

(met een onderscheid naar CNC en conventioneel draaien); 

een bezettingsoverzicht voor alle overige capaciteitssoorten. 

Op het niveau van Capacity Requirements Planning willen de produktiemanager en de planning 

de volgende capaciteitsaanpassingsbeslissingen nemen: 

herverdelingsbeslissingen (door de planning): 

* 
* 

het aanpassen van de startdatum; 

het gebruiken van altematieve routings; 

* het opsplitsen van een order/forecast; 

capaciteitsvergrotingsbeslissingen (door de produktiemanager): 

* 

* 
* 
* 
* 

langdurig herverdelen van personeel; 

langdurig overwerken; 

het inhuren van personeel van ander Business Units; 

het inhuren van uitzendkrachten; 

uitbesteden (door de planning); 

capaciteitsverkleiningsbeslissing (door de produktiemanager): 

het stimuleren van het opnemen van snipperdagen. 

Voor het nemen van herverdelingsbeslissingen is inzicht in de capaciteitsbezetting nodig in de 

totale periode totdat de produkten van een order moeten worden afgeleverd. Voor het nemen 

van de capaciteitsvergrotingsbeslissingen, behalve uitbesteden, dient de produktiemanager de 

beschikking te hebben over bezettingsoverzichten met de capaciteitsbezetting voor de komende 

vijf weken. De tijd die uitbesteden kost is afhankelijk van het produkt. Er wordt verwacht dat 

de levertijden haalbaar zijn wanneer men gaat uitbesteden bij een overschrijding over acht 

weken. Voor deze capaciteitsvergrotingsbeslissing is daarom inzicht in de capaciteitsbezetting in 

de komende acht weken nodig. De capaciteitsverkleiningsbeslissing vereist inzicht in de 

capaciteitsbezetting in de eerstvolgende weken. 
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Op grond van onderstaande bezettingsoverzichten, waarin het capaciteitsbeslag per week wordt 

weergegeven, kunnen deze capaciteitsaanpassingsbeslissingen genomen worden . 

een bezettingsoverzicht per Produktie Unit (met een onderscheid naar machine- en 

menscapaciteit en naar uren benodigd voor de Werner, de Wahli/Sigma/Makino, (CNC 

en conventioneel) frezen, (CNC en conventioneel) draaien en overige capaciteitssoorten); 

een bezettingsoverzicht per capaciteitssoort. 

Bij het beoordelen van de bezettingsoverzichten van de RCCP en de CRP dient men rekening te 

houden met de (on)betrouwbaarheid van informatie. Hoe verder men in de tijd vooruit kijkt, 

hoe onbetrouwbaarder de informatie in de bezettingsoverzichten (forecasts en orders) wordt. 

Forecasts (en eventueel orders) kunnen wijzigen qua afleverweek en/of hoeveelheid. Bij de 

beoordeling van de bezettingsoverzichten dient eveneens rekening gehouden te worden met de 

hoeveelheid uren die nog binnenkomen tussen het moment waarop de 

capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen kan worden en het moment waarvoor de 

capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen wordt. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de 

gemiddelde afwijking van informatie, de standaarddeviatie van deze afwijking, de gemiddelde 

hoeveelheid uren die in de loop der tijd binnenkomen en de standaarddeviatie van deze 

gemiddelde hoeveelheid. Alvorens deze gemiddelden en standaarddeviaties berekend kunnen 

worden, dient men de benodigde gegevens te registreren. 

De ontworpen bezettingsoverzichten (met betrekking tot machinecapaciteit) kunnen gegenereerd 

worden met behulp van informatie uit het huidige computersysteem Enbics. Het vierwekelijks 

genereren van de bezettingsoverzichten van de RCCP en het wekelijks genereren van de 

bezettingsoverzichten van de CRP kan leiden tot een betere capaciteitsafstemming. Ook het 

verkrijgen van forecasts van andere klanten dan Enraf en Nonius en het voeren van overleg 

tussen planning en de klant (of orderintake) over wijzigingen van forecasts/orders kan leiden tot 

een betere afstemming van capaciteiten. 

MPP wil overgaan op een ander computersysteem. De voorkeur gaat uit naar een systeem dat 

de mogelijkheid biedt om snel effecten (bijvoorbeeld van een potentiele order) op de 

capaciteitsbezetting te kunnen zien, dat de mogelijkheid biedt mens- en machinecapaciteit te 

onderscheiden en dat de benodigde capaciteit verdeeld over de weken waarin de bewerkingen 

daadwerkelijk plaatsvinden. 
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Inleiding 

Dit rapport is geschreven in het leader van mijn onderzoek bij Delft Instruments Mechanical 

Parts Production te Delft. MPP produceert mechanische onderdelen voor de Business Units die 

binnen Delft Instruments worden onderscheiden. 

MPP heeft weinig inzicht in de toekomstige capaciteitsbezetting. Hierdoor wordt de beslissing 

om de beschikbare capaciteit en/of de benodigde capaciteit aan te passen (vergroten of 

verkleinen) vaak niet tijdig genomen. Dit leidt tot een lage leverbetrouwbaarheid. Ter 

verbetering van de leverbetrouwbaarheid werd gevraagd een methode te ontwerpen waarmee 

inzicht kan worden verschaft in de bezetting van capaciteiten zodat de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen ondersteund worden. 

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de organisatiestructuur van Delft Instruments en Delft 

Instruments Mechanical Parts Production (MPP). De probleem- en opdrachtformulering worden 

beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de geraadpleegde 

literatuur over capaciteitsmanagement. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe MPP 

invulling geeft aan de vier niveaus van capaciteitsmanagement die in de literatuur worden 

onderscheiden. Hiema kan de vraag beantwoord worden voor welke hierarchische niveaus in de 

organisatie inzicht moet worden verschaft in de capaciteitsbezetting op welke niveaus van 

capaciteitsmanagement (hoofdstuk 5). Het management van MPP wil, op basis van inzicht in de 

capaciteitsbezetting, capaciteitsaanpassingsbeslissingen kunnen nemen die thuishoren op niveau 2 

van capaciteitsmanagement (Rough Cut Capacity Planning). In hoofdstuk 6 wordt een methode 

ontworpen waarmee inzicht kan worden verschaft in de capaciteitsbezetting op het niveau van 

Rough Cut Capacity Planning. De produktiemanager en de planning willen 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen kunnen nemen met een kortere tijdshorizon. In hoofdstuk 7 

wordt daarom ingegaan op een lager niveau (niveau 3) van capaciteitsmanagement namelijk 

Capacity Requirements Planning. Hiema wordt in hoofdstuk 8 beschreven wat benodigd is en 

wat beschikbaar is voor het werken met de ontworpen Rough Cut Capacity Planning en 

Capacity Requirements Planning. Het rapport wordt afgesloten met een aantal conclusies en 

aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1. De organisatie 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de holding Delft Instruments NV 

(paragraaf 1.1) en van de divisie van Delft Instruments waar het onderzoek heeft 

plaatsgevonden namelijk Delft Instruments Mechanical Parts Production (paragraaf 1.2). 

1.1 Delft Instruments NV 

De holding Delft Instruments NV is ontstaan op 8 februari 1990 door een fusie van de Oldelft 

Groep NV en de NV Verenigde Instrumentenfabrieken Enraf Nonius. In deze holding zijn de 

aandelen van de BV's Delft Instruments Nederland, Delft Instruments International en Delft 

Instruments Defense samengebracht. Deze drie BV's hebben gezarnenlijk ongeveer 1700 

medewerkers in dienst (waarvan ongeveer 540 in het buitenland) en realiseerden in 1994 

gezamenlijk een omzet van 453 miljoen gulden. Binnen de BV's wordt een tiental Business 

Units onderscheiden. MPP wordt als cost center beschouwd en is ondergebracht bij Delft 

Instruments Nederland BV. De status van cost center houdt in dat aan MPP geen 

winstdoelstelling wordt opgelegd. Figuur 1. 1 geeft een overzicht van de beschreven structuur. 

De tien Business Units hebben zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en het produceren van 

instrumenten en systemen voor medische, militaire, industriele en wetenschappelijke 

toepassingen. De produktie betreft met name het assembleren van allerlei aangeleverde 

onderdelen en halffabrikaten. De Business Units zijn actief op uiteenlopende markten, zoa.ls 

medische rontgendiagnostiek, ultrageluiddiagnostiek, bestralingstherapie, fysiotherapie, 

warmtebeeldtechniek, helderheidsversterking, laserafstandsmeting, optische systemen, 

zonnestralingsmeting, inhoudsmeting oplagtanks, rontgendiffractometrie en recording. 

1.2 Delft Instruments Mechanical Parts Production (MPP) 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie MPP. Het organisatieschema wordt 

toegelicht in 1.2.1. In subparagraaf 1.2.2 wordt iets verteld over de produkten en de produktie. 

Tenslotte wordt in 1.2.3 het orderbehandelingsproces beschreven. 

1il Het on~aooeraro 
Delft Instruments Mechanical Parts Production, ofwel MPP, is onderdeel van de holding Delft 

Instruments NV. MPP is ontstaan op 1 januari 1992 door het samengaan van de mechanische 

werkplaatsen van de al eerder gefuseerde bedrijven Oldelft en Enraf Nonius. Beide werkplaatsen 
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waren in Delft gevestigd en zijn samengevoegd in de behuizing van de werkplaats van het 

"oude" Enraf Nonius. Bij MPP werken ongeveer 100 mensen, waarvan ongeveer 76 in de 

produktie. Figuur 1.2 geeft het organogram van MPP. 

Quality Assurance, Bedrijfsschool en Informatisering/ Automatisering zijn stafafdelingen van 

Delft Instruments Nederland BV waar MPP samen met de Business Units gebruik van maakt. 

Dinnen de stafafdeling Produktiebureau worden de volgende functies onderscheiden: 

orderintake; 

offertecalculatie; 

uitbesteding; 

inkoop; 

planning. 

De stafafdeling Controlling en Administratie verzorgt de financiele atbandeling en administratie. 

Binnen de subafdeling Production Engineering worden de volgende functies onderscheiden: 

werkvoorbereiding; 

CNC-programmering; 

gereedschapbeheer. 

De subafdeling Machine Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de machines. 

De subafdeling Quality Control ondersteunt bij het uitvoeren van keuringen door de Produktie 

Units en verwerkt de kwaliteitsregistraties. De subafdeling Materials Handling verzorgt de 

ontvangst en verzending van goederen, het intern transport en het picken van 

produktiebenodigdheden. De verschillende Produktie Units binnen de afdeling Produktie 

verzorgen de produktie van de onderdelen. Als gevolg van de groepsgewij:ze produktie bij MPP 

loopt slechts tien procent van alle artikelen over meer dan ~ Produktie Unit. 

1i2 De produkten en de produktie 
MPP verzorgt de produktie van klantspecifieke mechanische onderdelen voor de assemblage van 

eindprodukten bij de Business Units. Daamaast produceert MPP ook, zij het op beperkte schaal, 

voor derden, afnemers buiten Delft Instruments (ongeveer 79'). De vraag naar onderdelen is per 

type onderdeel sterk verschillend en varieert van enkele stuks tot enkele dui:zenden stuks per 

jaar. De seriegroottes per order varieren van een tot dui:zend stuks. De gemiddelde seriegrootte 

per order is vijftig stuks. Er worden gemiddeld tachtig orders per week afgeleverd. Er kunnen 

ongeveer zes dui:zend verschillende actieve onderdelen onderscheiden worden. Het grootste 
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gedeelte daarvan is enkelvoudig (geen samengestelde produkten). De mechanische onderdelen 

worden gemaakt uit verscheidene metaal- en kunststofsoorten in staf of uit plaatmateriaal. 

Daamaast kunnen gietstukken dienst doen als uitgangsmateriaal voor de produktie bij MPP. Er 

kunnen ongeveer vierduizend verschillende uitgangsmaterialen worden onderscheiden. 

Er zijn vier Produktie Units waar de kembewerkingen draaien en frezen worden uitgevoerd. Dit 

zijn Unit 2, 3, 4, 5. Er zijn in elke Produktie Unit meer machines dan mensen beschikbaar. Er 

wordt gebruik gemaakt van zowel conventionele als CNC-bestuurde machines. Unit 2 

onderscheidt zich van de andere Produktie Units door de aanwezigheid van twee Flexibele 

Fabricage Cellen ("de Wemers"). Produktie Unit 6, ofwel de Plaatwerk Unit, verzorgt las- en 

plaatbewerkingen. Unit l, ofwel de Prototype Unit, verzorgt de produktic van 'nul-serie'

onderdelen ten behoeve van de ontwikkelingsafdelingen van de Business Units. Een aantal 

mensen, organisatorisch behorend tot Produktie Unit 4, verzorgt het finishen en lakken van de 

in de Produktie Units gemaakte onderdelen. Andere oppervlaktebehandelingen, zoals 

vemikkelen en verchromen, vinden plaats op een vast uitbesteedadres buiten Delft Instruments. 

In totaal wordt ongeveer veertig procent van de in de Produktie Units en Plaatwerk Unit 

gemaakte ondcrdelen nabehandeld (tien procent in Produktic Unit 4 en dcrtig procent op het 

vaste uitbesteedadres). 

1il Het orderbehandelin&:iproces 
Er wordt bij MPP ondcrschcid gcmaakt naar orders die binncngekomen zijn bij orderintake 

(handmatige orders) en orders die men ontvangen heeft via het computersysteem Enbics 

(electronische orders). Electronische orders komen van de divisies die aangesloten zijn op 

Enbics namelijk Enraf en Nonius. Dit zijn altijd herhalingsopdrachten (orders voor produkten 
die al eens eerder door MPP gemaakt zijn; ongeveer 95% van allc orders is een 

herhalingsopdracht). Elk weekend draaien Enraf en Nonius een MRP-run. Er wordt dan bepaald 

hoeveel onderdelen van MPP benodigd zijn in de toekomstige weken. Na deze MRP-run worden 

de electronische orders (bij MPP) door Enbics uitgedraaid. Deze orders worden door de 

planners bevcstigd ("firmen" in het systeem). Handmatigc orders kunnen bestellingen zijn voor 

zowel nieuwe produkten als voor produkten die al eens eerder geproduceerd zijn. Een 

handmatige order wordt in geval van een herhalingsopdracht ingevoerd in Enbics (na controle 

van de prijs en de levertijd). Alvorens een order voor een nieuw produkt ingcvocrd kan worden 

in het systeem dient een aantal stappen doorlopen tc worden. De levertijd en de prijs worden 

gecontroleerd. Als de prijs niet ldopt clan wordt een nieuwe prijs gecalculeerd. Indien nodig 

wordt de leverdatum aangepast. Vervolgens wordt bij Production Engineering een routing in het 
systeem ingevoerd. Tevens wordt een werkinstructie geschreven. Production Engineering zorgt 

er ook voor dat de benodigde gereedschappen en CNC-programma's ontwikkeld of ingekocht 
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worden. Hiema kan de order worden ingevoerd in Enbics. Inkoop krijgt na deze invoering een 

materiaalsuggestie. De planning draait elke week een MRP-run. Hiema wordt voor elke order 

die deze week moet worden opgestart, een ordermap gemaakt. Materialen benodigd voor de 

fabricage van de produkten worden ingekocht op forecasts van de klant. Forecasts kunnen alleen 

afgegeven worden voor produkten die al eens eerder door MPP gemaakt zijn. Niet alle klanten 

geven echter forecasts af. Het komt voor dat het materiaal niet beschikbaar is wanneer de 

produktie opgestart zou moeten worden. Als het materiaal aanwezig is, dan wordt de ordermap 

in de "vrijgavekast" gezet. Wanneer het materiaal niet beschikbaar is dan komt de map in de 

least "wachten op materiaal" terecht. Zodra het materiaal is ontvangen, wordt de ordennap in de 

"vrijgavekast" gezet. De Produktie Unit-chefs geven wekelijks aan hoeveel uren zij de komende 

week kunnen accepteren (rekening houdend met het onderhanden werk en de beschikbare 

capaciteit). Na de acceptatie (het beladen) worden het materiaal, de gereedschappen en de 

programma's gepickt door Materials Handling (na initiatie door de PU-chef). De PU-chef plant 

de order in op zijn planbord met behulp van planlcaartjes (een kaartje per bewerking). De 

prioriteit van de orders bepaalt de volgorde waarop zij op de capaciteitssoorten behandeld 

worden. De prioriteit wordt door het informatiesysteem berekcnd volgens de "spcling per 

bewerking"-methode (speling per bewerking = (orderleverdatum - "nu" - resterende 

bewerkingstijd)/resterend aantal bewerkingen). Als de route van een produkt over meer dan een 

Produktie Unit loopt, dan gaan de produkten (met de ordennap) na bcwerking in de eerste 

Produktie Unit direct door naar de volgende Produktie Unit. De planners ontvangen een 

afleverkaart van Materials Handling wanneer de produkten alle bewerkingen hebben ondergaan. 

Materials Handling verwrgt het inpaldcen en verzenden van de produkten. 
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Hoofdstuk 2. Het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt de probleem- en opdrachtformulering (paragraaf 2.1) en de 

onderzoeksopzet (paragraaf 2.2) besproken. 

2.1 De probleem- en opdrachtformulering 

MPP houdt bij de acceptatie en de levertijdafgifte van een order weinig rekening met de reeds 

geaccepteerde hoeveelheid werk. MPP hanteert de filosofie dat zij de beschikking heeft over 

oneindige capaciteit. Wanneer de benodigde capaciteit de intern beschikbare capaciteit in een 

periode dreigt te overschrijden, dan dient er een capaciteitsvergrotingsbeslissing (bijvoorbeeld 

uitbesteden, overwerken, uitzendkrachten) genomen te worden. Vaak wordt deze beslissing niet 

of te laat genomen omdat men te weinig inzicht heeft in de toekomstige bezetting van capaci

teiten. De levertijden kunnen dan niet meer gehaald worden. Het probleem dat de aanleiding 

vormt voor het onderzoek wordt als volgt geformuleerd: 

Een slechte leverbetrouwbaarheid mede ten gevolge van weinig inzicht in de bezetting 

van capaciteiten waardoor niet effectief en efficient wordt bestuurd en beheerst. 

In bijlage 1 worden twee leverbetrouwbaarheidsmetingen beschreven. Bij de "te laat is te laat"

meting wordt elke order die ~n dag te laat wordt afgeleverd bij Materials Handling beschouwd 

als te laat. De leverbetrouwbaarheid van MPP was volgens deze meting voor een willekeurige 

periode 40,3 % . Bij de LBC-meting wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem. Een week te 

laat is bij deze meting minder erg dan vier weken te laat afleveren. De leverbctrouwbaarheid 

was volgens deze meting 68,8% in dezelfde periode. Middels een steekproef is aangetoond dat 

voor een willekeurige periode de werkelijke doorlooptijd in de verschillende Produktie Units 

korter was dan de geplande doorlooptijd [6]. De levertijdoverschrijding ontstaat dus in de 

meeste gevallen voordat er gestart wordt met produceren. Inzicht in de toekomstige 

capaciteitsbezetting kan leiden tot een reductie van het aantal orders dat de levertijd niet haalt 

ten gevolge van vertraging voordat er gestart wordt met produceren. 

Hoe kan de effectiviteit van besturing en beheersing gemeten worden? Er dient een indicator 

gevonden te worden om dit te meten. Als MPP een beter inzicht in de bezetting van capaciteiten 

heeft dan moet deze indicator een verbetering laten zien. Effectiviteit is de mate van afstemming 

die gerealisecrd wordt ( doeltreffend). Het gaat hier om de afstemming tussen de planning en 

datgene dat werkelijk gerealiseerd wordt. Men is effectief wanneer alles precies verloopt zoals 



gepland. Men probeert zo te plannen dat de levertijden gehaald worden. Als 

effectiviteitsindicator lean "het aantal orders in achterstand" gebruikt worden. Een beter inzicht 

in de capaciteitsbezetting z.al leiden tot minder orders in achterstand. De planners meten 

wekelijks het aantal orders in achterstand. In week 02 (1995) waren er 391 orders in 

achterstand. Deze 391 orders zouden al afgeleverd moeten zijn bij Materials Handling. 

Efficiency is een maat voor de offers die gepaard gaan met het verlaijgen van afstemming 

tussen datgene wat gepland is en datgene wat gerealiseerd is (doelmatig). Met offers worden 

bijvoorbeeld kosten bedoeld voor het in stand houden en gebruiken van de produktiemiddelen 

(mensen, machines, gereedschappen, ruimte, enzovoort). Minder orders in achterstand is 

eenvoudig te verlaijgen door veel orders uit te besteden. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Er 

dienen zoveel mogelijk orders intern gemaakt te worden. In bijlage 2 wordt uitgelegd dat inzicht 

in capaciteitsbezetting z.al leiden tot een hogere efficiency (hogere capaciteitsbenutting en lagere 

kosten). 

Naar aanleiding van het probleem is de opdracht als volgt gefonnuleerd: 

Ontwerp, ter verbetering van de leverbetrouwbaarheid, een handzame methode waannee 

inzicht lean worden verschaft in de bezetting van capaciteiten zodat de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen ondersteund worden waardoor bij de behaalde (hogere) 

leverbetrouwbaarheid de kosten minimaal zijn. 

Naar aanleiding van het verschafte inzicht moet men verschillende 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen kunnen nemen (zowel capaciteitsvergrotingsbeslissingen als 

capaciteitsverkleiningsbeslissingen). 

2.2 De onderzoeksopzet 

Zowel de benodigde als de beschikbare capaciteit kan, op verschillende manieren en met een 

verschillende tijdshorizon, vergroot of verkleind worden. Het enc hierarchische nivcau in de 

organisatie (bijvoorbeeld het management of produktie) z.al capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

met een andere tijdshorizon willen nemen dan een ander hierarchisch niveau. Alvorens 

begonnen lean worden met ontwerpen, dient de vraag gesteld te worden voor welke 

hierarchische niveaus inzicht in de capaciteitsbezetting verschaft dient te worden (tijdens het 

onderzoek). Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op 

literatuur over capaciteitsmanagement. Er worden vier niveaus van capaciteitsmanagement 

onderscheiden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe MPP invulling geeft aan deze 
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vier niveaus van capaciteitsmanagement. Hiema kan, in hoofdstuk 5, bepaald worden voor 

welke hierarchische niveaus in de organisatie inzicht moet worden verschaft op welke niveaus 

van capaciteitsmanagement. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens het plan van aanpak beschreven. 
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Hoofdstuk 3. Literatuur over capaciteitsmanagement 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op literatuur over capaciteitsmanagement van Oden c.s. [7]. 

Deze beschrijving maakt het mogelijk om in hoofdstuk 4 een gestructureerde beschrijving te 

geven van de huidige wijze van capaciteitsmanagement bij MPP. In de eerste paragraaf worden 

vier niveaus van capaciteitsmanagement onderscheiden. De volgende paragrafen gaan dieper in 

op elk van de vier niveaus. 

3.1 De vier niveaus van capaciteitsmana1ement 

Oden c.s [7] maken een onderscheid naar priority planning en capacity planning. Bij priority 

planning wordt bepaald welk materiaal benodigd is en wanneer dat nodig is. Bij capacity 

planning wordt de capaciteit bepaald die benodigd is voor het verkrijgen van de gewenste 

produkten. Elke priority planning activiteit is gekoppeld aan een capacity planning activiteit. 

Zoals weergegeven in figuur 3.1 worden er vier niveaus onderscheiden in priority planning en 

capacity planning: 

Production Planning en Resource Requirements Planning; 

Master Production Scheduling en Rough Cut Capacity Planning; 

Material Requirements Planning en Capacity Requirements Planning en 

Production Activity Control en Input/Output Control, Operations Sequencing. 

Capacity planning van Oden, Langenwaltcr en Lucier is iets anders dan capacitcitsplanning van 

Bertrand, Wortmann en Wijngaard (3). Bertrand, Wortmann en Wijngaard maken een 

onderscheid naar capaciteitsplanning en bezettingsplanning/werklastacceptatie. Onder 

capaciteitsplanning verstaan zij het verwerven en afstoten van capacitcit in relatie tot de 

orderstroom. Dit komt overeen met de Resource Requirements Planning en de Rough Cut 

Capacity Planning van Oden, Langenwalter en Lucier. De bezettingsplanning en de 

werklastacceptatie dienen om de bezetting van capaciteit in relatie tot de bcschikbarc capaciteit 

te beheersen. Capacity Requirements Planning is een vonn van bezettingsplanning. 

Werklastacceptatie komt overeen met Input/Output Control. Om spraakverwarring te voorkomen 

wordt in dit verslag gesproken over de vier niveaus van capaciteitsmanagement. In de volgende 

paragrafen wordt dieper ingegaan op deze vier niveaus. 
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Figuur 3.1 
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De vier niveaus in priority planning en capacity planning 

3.2 Production Plannin1 (PP) en Resource Requirements Plannin& (RRP) 

De Production Planning wordt gemaakt op het strategisch niveau in een organisatie. In de 

Production Planning wordt aangegeven wat de produktie w zijn wanneer men zo goed mogelijk 

aan de geplande vraag wil voldoen. Voor het maken van deze planning wordt gebruik gemaakt 

van prognoses. Men zou bijvoorbeeld voor de verschillende produktgroepen aan kuMen geven 

water per maand in de komende twee jaren geleverd dient te worden. Een voor een 

produktgroep typerend produkt wordt dan gebruikt om de vraag naar capaciteit te bepalen voor 

de hele produktgroep. Het Production Plan moet consistent zijn met het Business Plan. Hierin 

worden de doelstellingen van de organisatie beschreven en de strategic hoe deze doelstellingen 

in de volgende twee tot lien jaar bereikt zullen worden. Resource Requirements Planning 

bepaalt of de voor het Production Plan noodzakelijke capaciteiten zoals machines en 

arbeidskrachten beschikbaar zijn. Als de benodigde capaciteit niet gelijk is aan de beschikbare 

capaciteit dan dient het Production Plan aangepast te worden of moet de capacitcit worden 

uitgebreid. 
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3.3 Master Production Scheduling (MPS) en Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 

Het MPS geeft (op tactisch niveau). voor bepaalde perioden in de toekomst weer hoeveel van 

welk eindprodukt er geleverd moet worden. Het MPS gaat uit van de Production Planning. De 

Rough Cut Capacity Planning bepaalt of de benodigde capaciteit de beschikbare capaciteit niet 

overschrijdt. Voor het opstellen van de Rough Cut Capacity Planning kan een keuze gemaakt 

worden uit drie verschillende technieken: 

Capacity Planning Factors 

Met behulp van historische gegevens wordt bepaald hoeveel capaciteit een eindprodukt 

vraagt. Deze hoeveelheid capaciteit wordt dan middels percentages gealloceerd aan de 

verschillende groepen van produktiemiddelen. Deze procedure is alleen geschikt wanneer 

de produktmix en de historische verdeling van werk over de verschillende groepen 

produktiemiddelen constant is. 

Bills of Capacity 

Deze procedure houdt wel rekening met een verschuiving in de produktmix. Men heeft 

voor deze techniek meer gegevens nodig dan bij de Capacity Planning Factors-techniek. 

Er wordt gebruik gemaakt van de Bill Of Materials en de routings voor de verschillende 

produkten om de benodigde capaciteit per (groep van) produktiemiddel(en) te berekenen. 

Time-phased Bills of Capacity 

Bij deze techniek wordt de benodigde capaciteit per (groep van) produktiemiddel(en) in 

de tijd gefaseerd. Hiervoor heeft men per produkt de Bill Of Materials en de routing met 

benodigde tijden nodig. 

3.4 Material Requirements Plannin& (MRP) en Capacity Requirements Plannin& (CRP) 

Op operationeel niveau wordt door de Material Requirements Planning aangegeven wat de 

geplande orders voor materialen en componenten zijn die benodigd zijn voor de uitvoering van 

het Master Production Schedule. MRP gaat ervan uit dat wat gepland wordt, gemaakt kan 

worden. Capacity Requirements Planning vergelijkt de benodigde capaciteit met de beschikbare 

capaciteit per work center per tijdseenheid. Een work center is een machine en/of werknemer of 

een combinatie van meer machines en/of werknemers die beschouwd kunnen worden als een 

geheel voor de planning. De tijdseenheid wordt bepaald door de planningshorizon en de 

gewenste nauwkeurigheid. CRP geeft aan in welke periode onder- of overcapaciteit is. In 

tegenstelling tot het niveau van Rough Cut Capacity Planning wordt bij Material- en Capacity 
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Requirements Planning wel rekening gehouden met de voorraden. Om een indruk te geven hoe 

het ontwerpen van een Capacity Requirements Planning in zijn werk kan gaan, volgt hieronder 

een vijf stappenplan om te komen tot een Capacity Requirements Planning. Elke stap wordt in 

een subparagraaf behandeld. 

~ De txpalini van de \xschikbare capaciteiten van work centers 

Alvorens de beschikbare capaciteit bepaald kan worden, moeten de work centers geidentificeerd 

worden. Een work center kan bijvoorbeeld bestaan uit een groep identieke machines, een groep 

van werknemers of een assemblagelijn. Het is vaa.k niet noodzakelijk om inzicht te verschaffen 

in de bezetting van de capaciteit van elke work center; een weergave van de bezetting van 

bottlenecks is voldoende. De beschikbare capaciteit (in de literatuur calculated capacity) kan 

worden bepaald met behulp van de volgende formule (in uren): 

Met: 

Beschikbare capaciteit = (aantal werknemers of machines)*(aantal uur per ploeg)*(aantal 

ploegen per dag)*(aantal dagen per periode)*bezettingsgraad*efficiency. 

Aantal werknemers of machines = minimum (aantal werknemers, aantal machines). 

Als een work center uit zowel mensen als machines bestaat dan moet bij de berekening van de 

beschikbare capaciteit in het geval van minder machines dan mensen uitgegaan worden van 

machines. In het geval van minder mensen dan machines dan moet men de beschikbare 

capaciteit berekenen met behulp van het aantal mensen dat beschikbaar is. 

Bezettingsgraad = (het aantal uren dat gewerkt wordt)/(het aantal beschikbare uren). 

Het aantal uren dat gewerkt wordt = (aantal werknemers of machines)*(aantal uur per 

ploeg)*(aantal ploegen per dag)*(aantal dagen per periode)-(de tijd dat een machine bijvoorbeeld 

ten gevolge van onderhoud heeft stilgestaan). 

Het aantal beschikbare uren = (aantal werknemers of machines)*(aantal uur per ploeg)*(aantal 

ploegen per dag)*(aantal dagen per periode). 

Efficiency = (het aantal uren geproduceerd)/(het aantal uren dat gewerkt wordt). 
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~ Het verzamelen van informatie over orders en routin&s 
Nadat de beschikbare cap citeit is bepaald, moet een lijst opgesteld worden met Planned Orders 

en Scheduled Receipts (beide gegenereerd door het MRP-systeem) met de hoeveelheid 

produkten en de geplande levertijd. Een Planned Order is een order die nog niet is vrijgegeven 

(het tijdstip van vrijgave staat wel vast). Een Scheduled Receipt is een order die reeds 

vrijgegeven is. Van alle Scheduled Receipts dient men te weten wat de huidige status is (het 

aantal afgeronde bewerkingen, het aantal resterende bewerkingen en de tijd die deze 

bewerkingen kosten). Deze statusinformatie krijgt CRP van het Production Activity niveau. 

Er zijn ook nog ongeplande orders (niet gegenereerd door het MRP-systeem) die beslag leggen 

op de capaciteit. Ongeplande orders ontstaan wanneer bijvoorbeeld afgekeurde produkten 

opnieuw geproduceerd moeten worden, prototypes gemaakt moeten worden of in geval van 

persoonlijk werk of het maken van produkten die snel geleverd moeten worden aan een 

belangrijke ldant. De hoeveelheid ongeplande orders dient geminimaliseerd tc worden. 

Na het opstellen van de lijst dient men een routing voor elk item van een order (eventueel ook 

een altematieve routing) te verkrijgen. Een routing geeft de manicr aan hoc een bepaald produkt 

geproduceerd moet worden; de bewerkingen die uitgcvoerd moeten worden, de volgorde van 

bewerkingen, de work centers en het gereedschap waar gebruik van wordt gemaakt, de 

bewerkingstijd en de insteltijd (tijd benodigd alvorens de bewerking lean worden uitgevoerd). 

~ Het berekenen van de benodi&de capaciteit 
De benodigde capaciteit is de capaciteit die benodigd is voor het realiseren van een 

produktieprogramma. De benodigde capaciteit per work center per periode (afhankelijk van de 

tijdshorizon en gewenste nauwkeurigheid wordt berekend door vermenigvuldiging van de 

hoeveelheid produkten met de tijd die de produktie van een item kost. Bij de berekening van de 

benodigde capaciteit moet niet alleen rekening gehouden worden met de bewerkingstijdcn maar 

ook met de insteltijden wannneer deze capaciteit vragen. Het is ook mogelijk dat men lean 

instellen terwijl de machine ander werk doet. In dat geval lean de insteltijd bij de berekening 

van het capaciteitsbeslag buiten beschouwing blijven. 

Er lean gebruik gemaakt worden van forward of backward scheduling. Bij forward scheduling 

(voorwaarts plannen) wordt gepland vanaf het huidige tijdstip. Voor elkc bewcrking wordt de 

vroegste startdatum berekend. Bij backward scheduling (achterwaarts plannen) wordt gepland 

vanaf het moment dat de laatste bewerking gereed moet zijn. Met behulp van de routing wordt 

voor elkc bewerking de laatstc startdatum berekend. Bij CRP wordt meestal gebruik gemaakt 

van backward scheduling. Wanneer backward scheduling echter leidt tot orders met startdata die 
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in bet verleden liggen, dan zou gebruik gemaakt moeten worden van forward scheduling. 

Bij bet weergeven van de werk.last per tijdseenheid van de verschillende work centers wordt 

geen rekening gehouden met de maximale capaciteit van dat workcenter. Dit noemt men infinite 

loading. Over- en ondercapaciteit van een work center wordt in een grafiek aangegeven. Bij 

finite loading wordt een work center tot zijn maximaal beschikbare capaciteit beladen. Het 

"overschot" aan benodigde capaciteit wordt met behulp van forward en backward scheduling 

verplaatst naar een periode waar voldoende capaciteit beschikbaar is. Bij finite loading wordt 

eveneens gebruik gemaakt van altematieve routings. Er wordt niet gekeken of tijdelijke 

uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. 

~ Het visualiseren van de resultaten 
Na de bepaling van de beschikbare en de benodigde capaciteit kunnen de resultaten 

weergegeven worden in een Capacity Requirements Plan (Work Center Load Report) waarin de 

benodigde capaciteit tegen de beschikbare capaciteit wordt uitgezet. 

~ Het ver~elijken van de benodi~de capaciteit met de beschikbare capaciteit en bet nemen 
van acties 

Wanneer er verschillen zijn tussen de benodigde capaciteit en de beschikbare capaciteit dan 

kunnen er verschillende (combinaties van) acties genomen worden. Bijvoorbeeld: 

Het herverdelen van de benodigde capaciteit: 

* het gebruiken van altematieve routings; 

* het aanpassen van de startdatum van de order; 

* het wijzigen van bet Master Production Schedule. 

Het vergroten van de beschikbare capaciteit: 

* overwerken, werken in bet weekend; 

* inschakelen van een extra ploeg; 

* inschakelen van meer machines/gereedschappen en/of mensen; 

* uitbesteden. 

Het verk.leinen van de beschikbare capaciteit: 

* het tijdelijk herverdelen van personeel (onderhoud plegen, opleiding); 

* werktijd verkorten of bet elimineren van een ploeg. 
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Het vergroten van de benodigde capaciteit: 

• het eerder vrijgeven van orders; 

• het vergroten van series; 

• produkten zelf maken in plaats van inkopen; 

• het verhogen van het MPS. 

Het verlagen van de benodigde capaciteit: 

• produkten inkopen in plaats van zelf maken; 

* het herzien van het MPS. 

3.5 Production Activity Control (PAC) en Input/Output Control & Operatiom 

Sequencing (1/0C&OS) 

Het laagste niveau dat onderscheiden wordt bij capaciteitsmanagement is Input/Output Control 

& Operations Sequencing. Bij Input/Output Control wordt in de gatcn gehoudcn hoeveel werk 

de work center in gaat en hoeveel eruit gaat. Geplande input wordt vcrgeleken met werkelijke 

input, geplande output wordt vergeleken met werkelijke output en de geplande wachtrij wordt 

vergeleken met de werkelijke wachtrij. De geplande input lean als volgt berekend worden: 

Geplande input (t) = geplande output (t) - werkelijk onderhanden werk (t-1) + gepland 

onderhanden werk (t) 

Er kunnen acties genomen worden wanneer de geplande hoeveelheden niet gelijk zijn aan de 

werkelijke hoeveelheden. Operations Sequencing is een simulatietechniek voor korte termijn 

planning. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van gegevens over de huidige capaciteit, 

prioriteiten en routings. 
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Hoofdstuk 4. Wijze van capaciteitsmanagement bij l\1PP 

In dit hoofdstuk zal MPP geprojecteerd worden op de vier niveaus van capaciteitsmanagement 

die beschreven zijn in het vorige hoofdstuk. Hiema kan, in hoofdstuk 5, bepaald worden voor 

welke hierarchische niveaus in de organisatie inzicht moet worden verschaft op welke niveaus 

van capaciteitsmanagement. In elke paragraaf wordt de invulling van een niveau van 

capaciteitsmanagement besproken. In de laatste paragraaf wordt tenslotte ingegaan op de 

bezettingsoverzichten waarvoor in een eerder onderzoek [6] een opzet is gemaakt. 

4.1 Production Planning (PP) en Resource Requirements Planning (RRP) 

De Production Planning geeft aan wat de produktie zal zijn wanneer men aan de geplande vraag 

wil voldoen. Met behulp van de Resource Requirements Planning bepaalt men of de, voor de 

uitvoering van de Production Planning, noodzakelijke capaciteiten beschikbaar zijn. 

Tabel 4.1 · Vraag en aanbod in de toekomst 

1993 1994 199S 1996 

Totaal werkaanbod 130.000 uur 120.000 uur 120.000 uur 125.000 uur 

Aandeel derden 3.000 uur 10.000 uur 20.000 uur 30.000 uur 

Uitbesteding 10.000 uur lS.000 uur 20.000 uur 25.000 uur 

lnterne capaciteit 120.000 uur l0S.000 uur 100.000 uur 100.000 uur 

In november 1993 is het Strategisch Plan (het Business Plan) [l] voor MPP gepubliceerd. 

Hierin staat vermeld wat het totale verwachte werkaanbod is (in uren) voor 1993, 1994, 1995 

en 1996 (zie tabel 4.1). Eens per jaar geeft een groot deel van de klanten aan hoeveel uren zij 

in het komende jaar waarschijnlijk gaan afnemen (prognoses). Voor de klanten die deaf te 

nemen hoeveelheid uren niet vermelden en voor de nog niet bekende klanten (derden) wordt een 

schatting gemaakt van deze hoeveelheid voor het komende jaar. V oor de jaren daarop wordt 

eveneens een schatting gemaakt voor de totale hoeveelheid uren. In tabel 4.1 wordt ook het 

aandeel van derden vermeld. Dit zijn de verwachte uren van het totale werkaanbod die 

afgenomen gaan worden van bedrijven die geen onderdeel zijn van Delft Instruments. Het totale 

werkaanbod wordt vergeleken met de inteme capaciteit. Het verschil tussen het totale 

werkaanbod en de inteme capaciteit wordt uitbesteed. De stijging van de produktiviteit de 

komende jaren wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal onbemande uren (machines 
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kunnen onbemand bewerken zodat een werknemer bijvoorbeeld twee machines tegelijk lean 

bedienen). 

4.2 Master Production Scheduling (MPS) en Rough Cut Capacity Plannin& (RCCP) 

Uitgaande van de Production Planning geeft het MPS voor bepaa.lde perioden in de toekomst 

weer hoeveel van welk eindprodukt er geleverd moet worden. De RCCP bepaalt of de 

benodigde capaciteit de beschikbare niet overschrijdt. 

MPP heeft geen specifiek Master Production Schedule. De forecasts die MPP van Enraf en 

Nonius ontvangt, kunnen opgevat worden als een gedeelte van een Master Production Schedule 

voor MPP. Een forecast is gespecificeerd naar produkt, leverweek, aantal en ldant (bijvoorbeeld 

een forecast voor vijftig produkten A die in week 30 geleverd moeten worden aan Enraf). Een 

forecast is dus gedetailleerder dan een prognose (zie paragraaf 4.1). Enbics berekent per 

kostengever hoeveel uren per week benodigd zijn voor de produktie van de produkten van de 

forecasts. Een kostengever (of capaciteitssoort) is een machine of een groep van machines. In 

Enbics wordt per kostengever weergegeven (in een be1.ettingsoverzicht) hoeveel uren de1.e 

forecasts vragen. Tevens wordt weergegeven hoeveel capaciteit er per kostengever beschikbaar 

is. Dit lijkt op de techniek Time-phased Bills of Capacity beschreven in paragraaf 3.3. 

4.3 Material Requirements Plannina (MRP) en Capacity Requirements Planning (CRP) 

De Material Requirements Planning geeft aan welke orders opgestart moeten worden voor de 

uitvoering van de Master Production Schedule. De Capacity Requirements Planning vergelijkt 

de benodigde capaciteit met de beschikbare capaciteit per work center per tijdseenheid. De 

Capacity Requirements Planning heeft, in vergelijking met de Rough Cut Capacity Planning 

(grofplanning), een kortere tijdshorizon en geeft gedetailleerder informatie. 

Bij MPP wordt geen onderscheid gemaakt naar be1.ettingsoverzichten voor RCCP en 

be1.ettingsoverzichten voor CRP. In de aanwezige be1.ettingsoverzichten in Enbics staan zowel 

de forecasturen van Enraf en Nonius als de uren van orders die reeds bevestigd zijn (harde 

orders). Op de horizontale as van de be1.ettingsoverzichten staan de weeknummers (een heel 

jaar). Per week worden de beschikbare hoeveelheid uren op die capaciteitssoort en de tot nu toe 

gevraagde hoeveelheid uren weergegeven. 
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4.4 Production Activity Control (PAC) en Input/Output Control & Operatiom 

Sequencing (1/0C&OS) 

Bij Input/Output Control wordt in de gaten gehouden hoeveel werk de work center in gaat en 

hoeveel eruit gaat. Geplande (gewenste) input wordt vergeleken met werkelijke input, geplande 

(gewenste) output wordt vergeleken met werkelijke output en de geplande wachtrij wordt 

vergeleken met de werkelijke wachtrij. 

Elke week vindt er een overleg plaats tussen de planning en de PU-chefs. Er worden dan 

afspraken gemaakt over de hoeveelheid uren die (per capaciteitssoort) de komende week 

geaccepteerd worden. Voorheen werd elke week voor elke Produktie Unit een Input/Output

rapport uitgedraaid (behalve voor Produktie Unit 1; de Prototype Unit). De planning gebruikte 

deze rapporten om een indruk te krijgen van de hoeveelheid uren die een Produktie Unit in een 

komende week kon accepteren. De planning is gestopt met het maken van deze rapporten 

vanwege een fout in het benodigde computerprogramma en vanwege de geringe toevoeging aan 

het produktie-planningsoverleg. Tabel 4.2 is een voorbeeld van zo'n Input/Output-rapport. In de 

eerste kolom onderaan staat bij "werkelijk OHW" het getal 413,5. Dit is de hoeveelheid 

onderhanden werk in Produktie Unit 2 vlak voor belading in week 40 (in uren). De werkelijke 

input en de werkelijke output wordt door de unitchefs ingevoerd. Het werkelijk onderhanden 

werk en de geplande input worden als volgt berekend: 

Werkelijk OHW (t) = werkelijk OHW (t-1) + werkelijke input (t) -

werkelijke output (t). 

Geplande input (t) = geplande output (t) - werkelijk OHW (t-1) + gepland OHW (t). 

Dit zijn overigens boekhoudkundige formules. Een fout in het verleden werkt altijd door. 
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Tabel 4.2 Een Input/Output-rapport voor Produktie Unit 2 

I ·r . --,--
I 7-11-9·!, 1.144 , t>U- 2 40 41 I •l2 I 4 3 ,'id 45 46 47 

- - ..J..._ 
Gep 1..,,-.l1e input ::i36 . 5 450 . 0 450.0 450 . 0 

We.-1,el ii ;<~ 1n1,,ut b26 . 2 171. 9 
I 

GeM. CUM , verschi l 89 . 7 1 -29.0 -52. 0 -J6. 8 

Geplande output 450 . 0 450.0 4:SO. 0 450.0 450. 0 ~ 450 . 0 450 . 0 450.0 

We,-kel i.ike l)Utl>Ut 409 . 2 470.7 'H4.2 426.7 

GeM. C:UM, verschi I - 40.8 -10.1 14 . 7 :L 2 ,,:. :·:· . . ' 

Gepland OHW soo.o 500.0 soo .o soo .o ~oo.o 500 . 0 500.0 500.0 

Werkel ijk 01-tM 4.13.5 630.5 331. 7 337 . 6 532.1 

Gewenste output geM, ': · 450. 0 Geuenste input 98M, : 521.7 
,, l·;· Markel ijke outPUt ge,,,. : 455.2 Merical Uk• input 99M, : ;484.~ 

,.f 

4.5 Een opzet voor bezettinpovenichten 

Er is reeds een opzet gemaakt voor bezettingsoverzichten voor MPP (6) (zie figuur 4.1). Er 

wordt, in tegenstelling tot in de bezettingsoverzichten in Enbics, rekening gehouden met de 

multi-inzetbaarheid van me:dewerkers. Er is een overzicht gemaakt per Produktie Unit voor ~n 

week en voor ~n, twee, drie en vier weken. De reden dat gekozen is voor 

bezettingsoverzichten met een tijdshorizon van twee, drie en vier weken is niet bekend. Op de 

horizontale as staan de capaciteitssoorten en verschillende combinaties van capaciteitssoorten 

voor een Produktie Unit. De combinaties van de capaciteitssoorten zijn bepaald met behulp van 

capaciteitsrestricties rekening houdend met de multi-inzetbaarheid van de werknemers. Per 

(combinatie van) capaciteitsoort(en) wordt onderscheid gemaakt naar "vrij te geven uren" (vraag 

naar capaciteit) en "mogelijke input in uren" (aanbod van capaciteit). De "vrij te geven uren" 

zijn de uren die voor de komende week gereedstaan om vrijgegeven te worden. Voor de 

bepaling van de "mogelijke input in uren" is gebruik gemaakt van werklastbeheersing. 

Mogelijke input = RWN - RW + geplande output. 

RWN staat hier voor Resterende Werklastnorm. RW staat voor Resterende Werklast. Deze 

23 



bezettingsoverzichten horen thuis op het laagste niveau van capaciteitsmanagement namelijk 

Input/Output Control. Er wordt gekeken hoeveel uren er daadwerkelijk vrijgegeven kunnen 

worden rekening houdend met de situatie op de vloer. Bij Input/Output Control wordt de 

geplande input berekend met behulp van de hoeveelheid onderhanden werk. Er wordt bij deze 

bezettingsoverzichten echter gebruik gemaakt van werklastbeheersing. Bij werklastbeheersing 

wordt rekening gehouden met de hoeveelheid werk in de pijplijn. Als er voor een machine werk 

ligt dat ook nog op een andere machine bewerkt moet worden, dan wordt bij de bepaling van de 

resterende werklast van de tweede machine rekening gehouden met het werk dat bij de eerste 

machine ligt. Bij de bepaling van de hoeveelheid onderhanden werk {Input/Output Control) van 

de tweede machine wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid werk van de eerste 

machine. 

Deze bezettingsoverzichten geven informatie op een niveau van capaciteitsmanagement 

waarvoor geen extra informatie benodigd is. De overzichten voegen weinig toe aan het 

produktie-planningsoverleg. Omdat het invoeren van alle gegevens ook nog eens erg 

arbeidsintensief is, worden deze bezettingsoverzichten niet gebruikt. 

Nu een beschrijving is gegeven van de wijze van capaciteitsmanagement bij MPP kan bepaald 

worden op welke niveaus van capaciteitsmanagement inzicht moet worden verschaft in de 

toekomstige capaciteitsbezetting. Hierop wordt ingegaan in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 5. De capaciteitsaanpassingsbeslissingen en bet plan van 
aanpak 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 dient er inzicht verschaft te worden in de toekomstige 

capaciteitsbezetting zodat men tijdig capaciteitsaanpassingsbeslissingen kan nemen. In de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de capaciteitsaanpassingsbeslissingen die 

men wenst te kunnen nemen aan de hand van de te ontwerpen bezettingsoverzichten. In deze 

paragraaf zal de vraag beantwoord worden welke hierarchische niveaus in de organisatie 

behoefte hebben aan het kunnen nemen van capaciteitsaanpassingsbeslissingen op welke niveaus 

van capaciteitsmanagement. Bij de beoordeling van de bezettingsoverzichten dient men rekening 

te houden met een aantal zaken. Hierop wordt ingegaan in paragraaf twee. Tenslotte wordt in 

de derde paragraaf het plan van aanpak beschreven. 

5.1 De capaciteitsaan~ingsbesl~ingen 

Welke hierarchische niveaus hebben behoefte aan het kunnen nemen van 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen op welke niveaus van capaciteitsmanagement? De voorkeur 

gaat uit naar het zo laat mogelijk nemen van capaciteitsaanpassingsbeslissingen op een zo laag 

mogelijk hierarchisch niveau in de organisatie. Bepaalde maatregelen kunnen, in verband met 

kostenconsequenties en een lange incubatietijd ( =de tijd tussen het moment van beslissen en het 

moment dat het effect van de beslissing zichtbaar wordt), niet op een laag hierarchisch niveau in 

de organisatie genomen worden. MPP lean de benodigde en beschikbare capaciteit op elkaar 

afstemmen met behulp van (combinaties van) onderstaande maatregelen. De te nemen 

maatregelen zijn atbankelijk van het verloop van het capaciteitsbeslag in de 

bezettingsoverzichten. 

I. In geval van "verwacht benodigd < verwacht beschikbaar" (overcapaciteit): 

l. Het verkrijgen van orders om stilstand van produktiemiddelen te voorkomen. 
Wanneer men signaleert dat MPP in een bepaalde periode overcapaciteit 

( =onderbezetting) heeft, dan lean men besluiten om extra energie te gaan steken 

in het verkrijgen van orders van inteme en/of exteme ldanten voor die periode 

(ondanks het feit dat zij misschien forecasts hebben afgegeven). Exteme ldanten 

zijn bedrijven die geen onderdeel zijn van Delft Instruments. De verkoop aan 

exteme (bestaande of nieuwe) ldanten wordt bij MPP inbesteden genoemd. Het 

management lean beslissen om in de onderbezette periode tijdelijk een prijzenactie 
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te gaan voeren. MPP wil extra energie gaan steken in orderverwerving wanneer 

men in minimaal een maand overcapaciteit signaleert. 

2. Her stimuleren van her opnemen van snipperdagen 

(capaciteitsverkleiningsbeslissing). 
Bij het signaleren van onderbezetting gedurende een paar weken lean het 

personeel gestimuleerd worden snipperdagen op te nemen. 

II. In geval van "verwacht benodigd > verwacht beschikbaar" (ondercapaciteit): 

Herverdelingsbeslissingen: 

3. Her aanpassen van de standatum (eerder produceren). 

Men lean ~n of meerdere forecasts naar voren schuiven. Met orders mag in 

principe niet worden geschoven. 
4. Her gebruiken van alternaJieve rowings. 
5. Her opsplitsen van een order/forecast in twee of meer produktieorders. 

Men lean bijvoorbeeld een order van 1.000 stuks opsplitsen in een produktieorder 

van 600 en een produktieorder vari 400 stuks. 

6. Her aanpassen van de standalum (later produceren). 
Men lean ~n of meerdere forecasts naar achteren schuiven. Hier gaat de voorkeur 

niet naar uit omdat deze actie de klant een negatief beeld lean geven van MPP. 

Wanneer de pick niet in zijn geheel is weg te werken door herverdelingsbeslissingen dan 

zal de beschikbare capaciteit moeten worden vergroot. 

Inteme capaciteitsvergroting: 

7. Langdurig herverdelen van personeel. 

8. Langdurig overwerken. 
9. Personeel van andere Business Units inzetten. 
10. Uitzendkrachlen inhuren. 

Exteme capaciteitsvergroting: 

11. Uitbesteden. 

Ter vergroting van de beschikbare capaciteit heeft MPP onder andere de mogelijkheid 

om personeel van andere Business Units in te zetten, om uitzendkrachten in te huren en 

om werk uit te besteden. De Business Units van Delft Instruments hebben afgesproken 
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dater eerst een beroep gedaan moet worden op de andere Business Units wanneer 

personeel nodig is. Wanneer blijkt dat een Business Unit personeel beschikbaar heeft dat 

aan de gestelde eisen voldoet, dan wordt geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Een 

werknemer van een Business Unit is in de meeste gevallen duurder dan een 

uitzendkracht (voor de Business Unit die de man inleent). Op holdingniveau is men 

echter goedkoper uit omdat er geen exteme kracht nodig is. Omdat de Business Units 

beoordeeld worden op hun eigen financiele resultaat dient er wel met de Business Units 

afgesproken te worden dat het uitlenen van mensen tegen marktconforme prijzen 

plaatsvindt. Wanneer de overbezetting niet (in zijn geheel) is op te lossen met inteme 

capaciteitsvergrotingen, dan dient de beschikbare capaciteit vergroot te worden middels 

uitbesteding. 

Voordat extra mensen nodig zijn en/of uitbesteden nodig is, wil men al contact leggen 

met andere Business Units, met uitzendbureaus en/of uitbesteedadressen. In dat geval 

zijn op het moment dat men daadwerkelijk behoefte heeft aan extra mensen en/of aan 

uitbesteden de Business Units, de uitzendbureaus en/of de uitbesteedadressen al op de 

hoogte gesteld. Daarom worden de onderstaande capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

onderscheiden. 

12. Contact leggen met andere Business Units voor het uitwisselen van persoru!el in 
een bepaauk periode. 

13. Contact leggen met een uitzendbureau voor het inhuren van lln of meer 

uitzendkrachlen in een bepaauk periode. 
14. Contact leggen met uitbesteedadressen om afspraken te malcen over de 

hoeveelheid uren die men verwachl in een komende periode aan te bieden. 

Bij ondercapaciteit in bijvoorbeeld een week wil MPP niet direct 

capaciteitsvergrotingsmaatregelen nemen. Een (combinatie van) 

capaciteitsvergrotingsbeslissing(en) wordt genomen bij het signalercn van ondercapaciteit 

gedurende minimaal een maand (vier weken). Dit is een keuze van het management. Er 

dient regelmatig gecontroleerd te worden of de waarde van deze parameter (een maand) 

nog correct is. 

Tevens kunnen bij het signaleren van trends in de bezettingsoverzichten structurele 

capaciteitsvergrotingsbeslissingen of capaciteitsverkleiningsbeslissingen genomen worden. 

Voorbeelden van structurele capaciteitsvergrotingsbeslissingen zijn het opleiden van mensen, de 

aanschaf van produktiemiddelen (machines en/of mensen) en het inzetten van een extra ploeg. 
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Het afstoten van machines en het uit de ploeg halen van machines zijn voorbeelden van 

capaciteitsverkleiningsbeslissingen. 

Op welke niveaus van capaciteitsmanagement horen deze capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

thuis? Op strategisch niveau in de organisatie kan men capaciteiten op elkaar afstemmen met 

behulp van de Resource Requirements Planning. De onderscheiden 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen horen niet thuis op het niveau van Resource Requirements 

Planning. Zij horen thuis op een lager niveau van capaciteitsmanagement waarop klanten hun 

wensen specifieker kenbaar hebben gemaakt. 

Capaciteitsaanpassingsbeslissing l, 12, 13 en 14 kunnen worden genomen aan de hand van de 

bezettingsoverzichten van de Rough Cut Capacity Planning. Het zijn beslissingen die op basis 

van minder gedetailleerde informatie genomen kunnen worden dan de overige beslissingen. 

Bovendien hebben deze beslissingen een langere incubatietijd en bepaalde kostenconsequenties. 

Het managementteam ( =de plant manager, de produktiemanager, de logistiek manager en het 

hoofd administratie) wil deze capaciteitsaanpassingsbeslissingen kuMen nemen omdat de:ze op 

een lager hierarchisch niveau in de organisatie niet tijdig genomen kunnen worden vanwege de 

lange incubatietijd en de kostcnconsequenties van de capaciteitsaanpassing. De overige 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen horen thuis op CRP-niveau. Ten opzichte van de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen die genomen kunnen worden aan de hand van de RCCP, 

hebben deze capaciteitsaanpassingsbeslissingen een kortc incubatietijd. De planners (3 tot en met 

6 en 11) en de produktiemanager (2 en 7 tot en met 10) willen de:ze 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen kunnen nemen. De huidige bezettingsoverzichten geven te 

weinig informatie om de RCCP- en CRP-beslissingen te kunnen nemen. Daarom i.a1 voor 

niveau 2 en niveau 3 een methode worden ontworpen waarmee inzicht kan worden verschaft in 

de capaciteitsbezetting. Het laagste niveau van capaciteitsmanagement (Production Activity 

Control en Input/Output Control) blijft in dit onderzoek buitcn beschouwing. 

Capaciteitsaanpassingsbeslissingen op dit niveau (bijvoorbeeld het tijdelijk (!) uitwisselen van 

personeel, het herverdelen van werk, tijdelijk overwerken, ondcrhoud plegen, het eerder 

vrijgeven van orders aan produktie) resulteren slechts in een geringe capaciteitsvergroting of 

capaciteitsverldeining. 
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5.2 De beoordelin1 van de bezettingsoverzichten 

Het inzicht in de capaciteitsbezetting lean worden verschaft middels bezettingsoverzichten met 

daarin het capaciteitsbeslag van zowel forecasts als orders. Bij het beoordelen van de 

bezettingsoverzichten van de RCCP en de CRP dient men rekening te houden met de 

(on)betrouwbaarheid van informatie. Hoe verder men in de tijd vooruit kijkt, hoe 

onbetrouwbaarder de informatie in de bezettingsoverzichten wordt. Forecasts (en eventueel 

orders) kunnen wijzigen qua afleverweek en/of hoeveelheid. Er zijn op dit moment geen 

gegevens beschikbaar over de betrouwbaarheid van de informatie. Men dient de beschikbare 

informatie te registreren op elk (beslis)moment dat er een capaciteitsaanpassingsbeslissing 

genomen lean worden. Na de periode, waarvoor een capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen 

lean worden, lean berekend worden wat de gemiddelde afwijking (x.,.,) is geweest van de 

forecasts/orders die op het beslismoment bekend waren. Ook de standaarddeviatie van de 

afwijking lean dan berekend worden (sduw)- Bij de beoordeling van de bezettingsoverzichten 

dient eveneens rekening gehouden te worden met de hoeveelheid uren die nog binnenkomen 

tussen het moment waarop een capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen kan worden en het 

moment waarvoor de capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen wordt. Hierover zijn op dit 

moment eveneens geen gegevens beschikbaar. De gemiddelde hocveelheid uren die men in de 

betreffende periode nog verwacht (xv_) en de standaarddeviatie (sdv_) dienen berekend te 

worden op elk beslismoment. Op het moment dat men moet beslissen om een 

capaciteitsaanpassingsbeslissing te nemen of niet, dient men rekening te houden met de 

verwachte bezetting in de periode waarvoor de capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen lean 

worden (x~ en de standaarddeviatie van de verwachte bezetting (sd.a....). Er geldt: 

Er wordt aangenomen dat deze twee grootheden (sd.,., en sdv-) onderling onathankelijk zijn. 

Hoe hoger de standaarddeviatie (sdtoiuJ hoe voorzichtiger men moet zijn met het nemen van 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen op basis van de bezettingsoverzichten. Er zijn een aantal 

manieren om de standaarddeviatie te verlagen: 

30 



MPP lean met de klanten gaan overleggen of zij eerder en betrouwbaarder informatie 

kunnen toeleveren. 

MPP lean proberen de incubatietijd van de capaciteitsaanpassingsbeslissingen te 

verkorten. In dat geval hoeft men minder ver vooruit te kijken zodat op basis van 

betrouwbaarder informatie beslissingen genomen kunnen worden. Men lean natuurlijk 

ook nieuwe capaciteitsaanpassingsbeslissingen bedenken met een kortere incubatietijd en 

een groot effect. 

Wanneer het niet mogelijk is om de standaarddeviatie op ~n van deu manieren te verlagen, 

dan i.al men moeten leren leven met het feit dat het niet mogelijk is om de capaciteiten optimaal 

op elkaar af te stemmen. Bij het nemen van capaciteitsaanpassingsbeslissingen dient men 

tenslotte ook rekening te houden met de kosten en opbrengsten van een beslissing, met het feit 

of men op een later tijdstip alsnog een capaciteitsaanpassingsbeslissing lean nemen en of men de 

mogelijkheid heeft om een beslissing (ten dele) te herzien. Het is niet mogelijk om aan de hand 

van de beuttingsoverzichten geprogrammeerde beslissingen te nemen. Men dient te spelen met 

de op het beslismoment beschikbare informatie. 

5.3 Het plan van aanpak 

In hoofdstuk 6 wordt een methode ontworpen waarmee inzicht lean worden verschaft in de 

beutting van capaciteiten op RCCP-niveau. Er dient een keuu gemaakt te worden uit de drie 

verschillende technieken voor het opstellen van de Rough Cut Capacity Planning (zie hoofdstuk 

3) namelijk Capacity Planning Factors, Bills of Capacity of Time-phased Bills of Capacity. Het 

gebruiken van Capacity Planning Factors is alleen geoorloofd wanneer de produktmix en de 

historische verdeling van werk over de verschillendc groepen produkticmiddelcn constant is. Dit 

is bij MPP niet het geval. De techniek Bills of Capacity houdt wcl rekening met een 

verschuiving in de produktmix. Bij deu techniek wordt de benodigde capaciteit per work center 

echter niet in de tijd gefaseerd. Time-phased Bills of Capacity is de enige techniek waarbij de 

benodigde capaciteit per work center in de tijd gefaseerd wordt. Dcu technick is het meest 

geschikt voor het opstellen van de Rough Cut Capacity Planning bij MPP. In hoofdstuk 6 zal 

achtereenvolgens ingegaan worden op: 

de tijdshorizon van de RCCP (6.1); 

de benodigde informatie (6.2); 

de bepaling van de beschikbare capaciteit van work centers (6.3) en 

de methode (6.4). 

31 



In hoofdstuk 7 wordt een methode ontworpen waarmee inzicht lean worden verschaft in de 

bezetting van capaciteiten op CRP-niveau. Er za1 achtereenvolgens ingegaan worden op: 

de tijdshorizon van de CRP (7.1); 

de benodigde informatie (7.1); 

de bepaling van de beschikbare capaciteit van work centers (7.2) en 

de methode (7. 3). 

In hoofdstuk 8 wordt vervolgens beschreven wat benodigd en beschikbaar is voor Rough Cut 

Capacity Planning en Capacity Requirements Planning. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

het benodigde voor RCCP en CRP (8.1); 

het beschikbare voor RCCP en CRP (8.2); 

aanbevolen maatregelen en wensen met betrekking tot een nieuw computersysteem (8.3). 

Het rapport wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 9). 
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Hoof dstuk 6. De Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de Rough Cut Capacity Planning. In de eerste paragraaf 

wordt bepaald voor welke toekomstige perioden er inzicht moet worden verschaft in de 

capaciteitsbezetting zodat het management tijdig capaciteitsaanpassingsbeslissingen lean nemen. 

Paragraaf twee geeft een beschrijving van de benodigde informatie van de ldanten van MPP. 

Hiema worden in de derde paragraaf de bezettingsoverzichten ontworpen. In paragraaf vier 

wordt tenslotte de manier van werken met de Rough Cut Capacity Planning beschreven. 

6.1 De tijdshorizon van de RCCP 

De tijdshorizon van de RCCP lean bepaald worden nadat in paragraaf 5.1 is bepaald welke 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen men wil nemen aan de hand van de RCCP. 

Jnbesteden of het verkrijgen van orders van interM klanJen 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden naar structurcel en incidenteel inbestedcn. 

MPP wil in de toekomst steeds meer orders van exteme ldanten binnenhalen. Om dit te 

realiseren is het nood:zalcelijk dat MPP zich voortdurend inspant om de klantenkring uit 

te breiden. Dit wordt structureel inbesteden genoemd. Er wordt van incidenteel 

inbesteden gesproken bij het steken van extra energie in het verkrijgen van orders van 

exteme klanten gedurende een periode van tijdelijk onderbezetting. Bij incidenteel 

inbesteden zal men vaalc een beroep doen op bestaande ldanten. Orders van bestaande 

klanten zijn immers mcestal sneller binnen te halen dan orders van niet bestaande 

klanten. Er wordt verwacht dat men binnen een maand (parameter) c!en of meerdere 

orders van extemc en/of inteme klanten kan verkrijgcn. Het grootste gedeelte van de 

benodigde materialcn wordt binnen twee maanden geleverd (zie bijlage 3). Als men c!en 

maand nodig heeft voor het binnenhalcn van een order en twee maandcn voor het 

inkopcn van materiaal, dan moet men kunnen signaleren dater in maand 4 een 

onderbezetting is. Vanwegc de gemiddelde produktiedoorlooptijd van twee maanden (zie 

bijlage 3) wenst men ook inzicht te hebben in de capaciteitsbezetting in maand 5. 

Wanneer men immcrs besluit om extra orders te gaan verwerven voor maand 4 dan kan 

dat ook invloed hebben op het capaciteitsbeslag in maand 5. 
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Capaciteitsvergrotingsbeslissingen (contact leggen met andere Business Units, met 

uitzendbureaus en/of met uitbesteedadressen) 

MPP wil minstens twee maanden (parameter, zie paragraaf 5. 1) voor een piek contact 

opnemen met een of meerdere uitbesteedadressen, uitzendbureaus of Business Units. Dit 

betekent dat men inzicht moet hebben in de capaciteitsbezetting in maand 3. 

Om te kunnen beslissen dat men extra energie moet steken in het verwerven van orders moet 

men inzicht hebben in het verwachte capaciteitsbeslag tot en met maand 5. Voor het kunnen 

nemen van capaciteitsvergrotingsbeslissingen is inzicht in de capaciteitsbezetting tot en met 

maand 3 nodig. Er lean eigenlijk niet gesproken worden over d~ tijdhorizon van de RCCP. De 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen vereisen een verschillende tijdshorizon. 

6.2 De benodigde inf onnatie 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de informatie die benodigd is van de ldanten van MPP 

alvorens de capaciteitsaanpassingsbeslissingen genomen lrunnen worden. In 6.2.1 wordt 

beschreven voor welke termijn forecasts bekend dienen te zijn. Vervolgens wordt in 6.2.2 

beschreven of MPP met forecasts per maand toekan of clat forecasts gespecificeerd naar week 

noodwelijk zijn. In de derde subparagraaf wordt ingegaan op de frequentie van aanvullen van 

forecasts. Als laatste wordt in 6.2.4 onderzocht of forecasts per produktgroep in plaats van per 

produkt mogelijk zijn. 

~ Pe tennijn 
MPP wil op basis van forecasts van klanten niet alleen bovenstaande 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen nemen maar ook materiaal inkopen. Afbankelijk van de tijd 

die het aanpassen van de capaciteit en het inkopen van materiaal kost, lean de periode bepaald 

worden waarvoor forecasts bekend moeten zijn. 

Inbesteden of het verkrijgen van orders van interne klanten 
Men wil kunnen signaleren clat er in maand 4 overcapaciteit is. Tevens wil men inzicht 

in de capaciteitsbezetting in maand 5. Omdat de gemiddelde produktiedoorlooptijd twee 

maanden is, zijn forecasts tot en met maand 7 wenselijk. De orders voor produkten die 

in maand 7 geleverd moeten worden, kunnen immers in maand 5 opgestart worden. 
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Capaciteitsvergrotingsbes/issingen 

Voor het nemen van de beschreven capaciteitsvergrotingsbeslissingen moet men kunnen 

signaleren dat er in maand 3 een capaciteitsoverschrijding ontstaat. Dit is mogelijk 

wanneer de klanten forecasts tot en met maand 5 kunnen geven. 

Ma1eriaal inkopen 

Als een forecast niet omgezet wordt in een harde order, dan loopt MPP het risico dat het 

op forecast ingekochte materiaal "op de plank beland". Ondanks dit risico koopt MPP 

materialen in op basis van forecasts van klanten. De klanten hechten namelijk niet alleen 

waarde aan de leverbetrouwbaarheid maar ook aan de levertijden van hun 

toeleveranciers. F.en levertijd bestaande uit de produktiedoorlooptijd van MPP 

opgehoogd met de tijd benodigd voor het inkopen van materiaal wordt (in de meeste 

gevallen) niet geaccepteerd. Het afgeven van forecasts biedt uitkomst. Er moeten met de 

klant afspraken gemaakt worden over het dragen van de kosten voor het ingekochte niet 

benodigde materiaal, wanneer een forecast wordt omgezet in een order voor minder 

produkten (of wanneer de forecast in zijn geheel niet omgezet wordt in een order). 

Bestellingen van materialen die men vaker nodig heeft, kunnen gecombineerd worden 

wanneer men inzicht heeft in de toekomstige afname van klanten. Dit kan leiden tot 

kostenverlaging en eventueel tot prijsverlaging. Het inkopen van materialen op basis van 

afgegeven forecasts betekent dat de klanten hun forecasts minstens moeten afgeven voor 

de tijd benodigd voor de inkoop van materiaal plus de produktiedoorlooptijd van MPP. 

Het grootste gedeelte van de materialen wordt binnen twee maanden geleverd. De 

produktiedoorlooptijd van MPP is in de meeste gevallen niet langer dan twee maanden. 

Dit betekent dat het materiaal, benodigd voor produkten die aan het begin van maand 5 

afgeleverd moeten worden, de komende maand moet worden besteld. Wat dit betreft is 

het dus voldoende dat de klanten hun forecasts tot en met maand S bekend maken. Er 

zijn echter produkten waarvoor materiaal benodigd is met een erg lange levertijd 

(ongeveer vijf maanden in geval van gietwerk). Voor deze produkten zijn forecasts tot en 

met maand 8 noodzakelijk. MPP lean de klant echter ook verzoeken om zelf de 

benodigde materialen in te kopen. Om de klanten te attenderen op de lange levertijd lean 

MPP een aparte levertijdlijst uitgeven voor deze produkten. 
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Samengevat: 

Om te kunnen beslissen dat men extra energie moet gaan steken in het verwerven van 

orders zijn forecasts tot en met maand 7 wenselijk. 

Voor het kunnen nemen van capaciteitsvergrotingsbeslissingen zijn forecasts tot en met 

maand 5 wenselijk. 

Voor het inkopen van materiaal zijn eveneens forecasts tot en met maand 5 wenselijk. 

~ Forecasts Kespecificeerd naar tijdseenheid 
Kan MPP met forecasts per maand toe of zijn forecasts gespecificeerd naar week nodig voor het 

nemen van de capaciteitsaanpassingsbeslissingen en het inkopen van materiaal? In plaats van 

forecasts gespecificeerd naar maand lean overigens beter gesproken worden over forecasts voor 

een vierwekelijkse periode. Bij MPP spreekt men namelijk in weken en niet in maanden. Het 

lean voor de klant moeilijker zijn om de forecasts naar week te specificeren dan naar een 

vierwekelijkse periode. De RCCP dient om het management een globaal beeld te geven van de 

capaciteitsbezetting in de komende periode. Het lijkt daarom niet noodz.akelijk om de 

capaciteitsbezetting voor alle weken afzonderlijk zichtbaar te maken. Forecasts gespecificeerd 

naar een vierwekelijkse periode lijken voldoende. De klant lean de uiteindelijke order in een van 

de vier weken van de vierwekelijkse periode plaatsen. Er wordt ervan uitgegaan dat de klant de 

produkten in de eerste week van de vierwekelijkse periode wil hebben. Het materiaal is dan 

tijdig beschikbaar. Het materiaal lean echter langer op voorraad liggen wanneer de klant de 

produkten in de laatste week van de vierwekelijkse periode wil hebben. Omdat de forecasts voor 

een vierwekelijkse periode allemaal in de eerste week worden gepland, zijn de resulterende 

bezettingsoverzichten niet helemaal reeel. Het lean zijn dat een deel van de benodigde capaciteit, 

na het omzetten van de forecasts in orders, naar achteren verschuift (later in de tijd). De 

bezettingsoverzichten die men lean maken na ontvangst van forecasts gespecificeerd naar week 

zijn wat dat betreft reeler. Verwacht wordt echter dat zulke bezettingsoverzichten niet zullen 

leiden tot totaal verschillende capaciteitsaanpassingsbeslissingen. 

-6...U De freguentie van aanvullen van forecasts 
Eens in de zoveel tijd moeten de reeds afgegeven forecasts aangevuld worden met nieuwe 

forecasts. De klant lean dan tevens eventuele wijzigingen van reeds afgegeven forecasts 

doorgeven en forecasts omzetten in orders (de forecast lean uiterlijk de levertijd volgens de 

prijslijst v66rdat de klant de produkten wil hebben, omgezet worden in een order). De 

frequentie van aanvullen lean overgelaten worden aan de klant. Het maakt niet uit of de 

forecasts wekelijks of bijvoorbeeld achtwekelijks aangevuld worden zolang MPP, elke 

vierwekelijkse periode, maar de beschikking heeft over forecasts tot en met maand 7 (periode 
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7). Om tijd te sparen kunnen bij MPP eens in een vierwekelijkse periode alle forecasts 

batchgewijs verwerkt worden. 

~ Forecasts per produkt of produkt~roep 
Wanneer een klant een forecast voor een produktgroep afgeeft, dan lean hij op het moment dat 

de forecast omgezet moet worden in een of meerdere orders pas beslissen hoe de verdeling over 

de verschillende produkten van de produktgroep is. MPP is in dat geval flexibeler dan in het 

geval dat de klanten om forecasts per produkt wordt gevraagd. 

Produkten die hetzelfde materiaal (eventueel met dezelfde afmetingen) vereisen, kunnen 

samengevoegd worden tot een produktgroep. Men lean echter ook produkten die gebruik maken 

van dezelfde capaciteitssoorten samenvoegen tot produktgroep. Voor deze produkten lean echter 

ander materiaal benodigd zijn. Een derde mogelijkheid is het combineren van produkten die 

hetzelf de materiaal vereisen en die gebruik maken van dezelfde capaciteitssoorten. Aangezien 

MPP op basis van forecasts capaciteitsaanpassingsbeslissingen wil nemen, gaat de voorkeur niet 

uit naar een combinatie op basis van het benodigde materiaal. Omdat men op basis van forecasts 

ook het benodigde materiaal wil inkopen, gaat de voorkeur uit naar een combinatie op basis van 

de benodigde capaciteitssoorten en het benodigd materiaal. Zijn er produkten die gebruik maken 

van dezelfde capaciteitssoorten en die hetzelfde materiaal vereisen? En: worden deze produkten 

ook door dezelfde ldanten afgenomen, zijn het varianten? De1.e vragen worden ontkennend 

beantwoord. Het is op basis van de1.e twee selectiecriteria niet mogelijk om produktgroepen te 

onderscheiden. Om deze reden hebben klanten niet de mogelijkheid forecasts per produktgroep 

af te geven. 

6.3 De bepalin& van de beschikbare capaciteit van work centers 

In de1.e paragraaf wordt ingegaan op de bepaling van de beschikbare capaciteit van elk work 

center. Alvorens de beschikbare capaciteit berekend lean worden, moct worden bepaald voor 

welke (groep van) produktiemiddelen (work center) een bc1.ettingsoverzicht moct worden 

opgesteld. Welke bezettingsoverzichten heeft het management nodig om de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen, die vermeld staan in paragraaf S.l, te kunnen nemen? De 

bezettingsoverzichten van de Rough Cut Capacity Planning hoeven geen inzicht te verschaffen 

in het capaciteitsbeslag van elke capaciteitssoort. Dit is voor het management te gedetailleerde 

informatie. Vaak is een weergave van het capaciteitsbeslag op bottlenecks voldoende. Omdat het 

werkaanbod bij MPP nogal varieert, zijn structurele bottlenecks echter moeilijk te 

onderscheiden. Met behulp van be1.ettingsoverzichten voor combinaties van capaciteitssoorten 

lean het management de besproken capaciteitsaanpassingsbcslissingen nemen. De 
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capaciteitssoorten die onderscheiden worden bij MPP, kunnen op een aantal manieren 

gegroepeerd worden. De voorkeur gaat hier uit naar onderstaande combinaties. 

Een bezettingsovenichl voor a/le capaciteitssoonen gezamenlijk 
Een bezettingsoverzicht waarin de benodigde en beschikbare hoeveelheid uren van alle 

capaciteitssoorten gecumuleerd worden, geeft een beeld van het totale capaciteitsbeslag 

in de komende periode. De vraag is echter of het management op basis van zo'n 

bezettingsoverzicht de onderscheiden capaciteitsaanpassingsbeslissingen kan nemen. 

Alvorens de inbesteedbeslissing of de capaciteitsvergrotingsbeslissing genomen kan 

worden, moet men weten wat voor soort werk inbesteed moet worden of voor welk soort 

werk de beschikbare capaciteit moet worden vergroot. Deze informatie geeft zo'n 

bezettingsoverzicht niet. Er is gedetailleerder informatie nodig voor het nemen van de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen. Desondanks wil het management de beschildcing 

hebben over dit bezettingsoverzicht om inzicht te hebben in het totale capaciteitsbeslag in 

de toekomst. 

Een bezettingsoverzichl voor capaciteitssoonen met een hoog uurtarief 
Machines met een hoog uurtarief verdienen in het bijzonder de aandacht. Deze machines 

mogen niet stil komen te staan ten gevolgde van een tekort aan werk. (Hierbij wordt 

ervan uitgegaan dat er niet meer verdiend wordt aan het uitvoeren van bewerkingen op 

machines met een laag uurtarief.) Het uurtarief van de machines varieert rond dejl.100,. 

In Produktie Unit 2 staan echter machines met een hoger uurtarief (twee Werner TC500; 

capaciteitssoort 02849). Het capaciteitsbeslag van "de Werners" dient, vanwege het hoge 

uurtarief, weergegeven te worden in een apart bezettingsoverzicht. Ook de Wahli W5 l 

{capaciteitssoort 01242), de Sigma VClOOO {capaciteitssoort 01244), de Makino MC65 

(capaciteitssoort 01641) en de Micron WF31C (capaciteitssoort 01521) in dezelfde 

Produktie Unit hebben een hoger uurtarief. Voor "de Wahli", "de Sigma" en "de 

Makino" gei.amenlijk wordt eveneens een apart bezettingsoverzicht gecreeerd. "De 

Micron" blijft in dit bezettingsoverzicht buiten beschouwing. Dez.e machine heeft 

hetzelfde uurtarief als de Wahli, de Sigma en de Makino maar het is in tegenstelling tot 

dez.e machines geen bewerkingscentrum (freesmachine met een automatische 

gereedschapwissel). Toevoeging van deze machine aan dit bezettingsoverzicht kan leiden 

tot verkeerde capaciteitsaanpassingsbeslissingen. 
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Een bezettingsovenicht per bewerking 
Bij MPP worden twee belangrijke bewerkingen onderscheiden narnelijk draaien en 

frezen. Men zou voor elk van deze bewerkingen een bezettingsoverzicht kunnen maken. 

Deze twee bezettingsoverzichten verschaffen het management inzicht in de hoeveelheid 

draai- en freeswerk die er in de toekomst aankomt. Op basis van deze infonnatie kan het 

management bijvoorbeeld signaleren dater in een bepaalde periode draaiwerk nodig is 

om stilstand van produktiemiddelen te voorkomen. Tevens kan men aan de hand hiervan 

contact gaan leggen met andere Business Units, uitzendbureaus of uitbesteedadressen 

voor capaciteitsvergroting. In zo'n bezettingsoverzicht kan een onderscheid gemaakt 

worden naar beschikbare en benodigde capaciteit van conventionele machines en CNC

machines zodat specifieker beslissingen mogelijk zijn. 

In tabel 6.1 staan alle onderscheiden capaciteitssoorten venneld. In bijlage 4 wordt de 

beschikbare capaciteit berekend van work centers bestaande uit: 

alle capaciteitssoorten ge:zamenlijk; 

"de Wemers" (capaciteitssoort 02849); 

"de Wahli" (capaciteitssoort 01242), "de Sigma" (capaciteitssoort 01244) en "de 

Makino" (capaciteitssoort 01641) gezamenlijk; 

alle capaciteitssoorten die betrekking hebben op frezen; 

alle capaciteitssoorten die betrekking hebben op draaien; 

alle capaciteitssoorten uit de kolom "Overige" (voor de volledigheid). 

In figuur 6.1 staan de resultcrende bezettingsoverzichtcn. De horizontale lijnen in deze 

overzichten geven de beschikbare capaciteit voor een vierwekelijkse periode aan. Er is 

onderscheid gemaakt naar beschikbare machinecapaciteit en beschikbare menscapaciteit. De 

beschikbare machinecapacitcit van een work center is de hoeveelheid uren per tijdseenheid dat 

er bewerkingcn op dat work center uitgevoerd kunnen worden. De beschikbare mcnscapaciteit 

van een work center is de hocveelheid uren per tijdseenheid die de werknemers op dat work 

center kunnen verzetten. Wanneer een work center bestaat uit meer machines dan mensen, dan 

is de beschikbare machinecapaciteit groter dan de beschikbare menscapaciteit. De staafjes in de 

bezettingsoverzichten geven weer hoeveel uren benodigd zijn per vierwekelijkse periode. 
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Tabet 6.1 De onderscheiden capaciteitssoorten 

Produttic Unit CNC-frezen Convelllioneel frezen CNC~naien Convelllioneel dnaien Bcwertiq1ee111n Overi1e T<>1aal machine• 

2 (IS) 0IS21 (Ip) 01641 (/) 06239 (lp) 
01242 (Ip) 06260 (Ip) 
012.U (lp) 17 
02849 (Zp) 01428 

12226 
06212 
062SI 

3 (IS) 14S21 (6) 14427 (I) 14SI0 (2) 14202 (I) 14S43 (I) 
14424 (I) 14S4S (I) 14303 (2) 
14222 (2) 1440S (2) 14232 (I) 

14333 (2) 
144JS (I) 24 
14131 (I) 

14428 
12326 
06312 
063SI 

4 (14) I IS21 (4-lp) 11222 (I) JJ254 (/) 11202 (3) I 13S4 (I) 
11424 (I) 11206 (I) I IIS2 (I) 

l 12S3 (I) 
12414 (3) 
07261 (3) 21 

11428 
12426 
06412 
064SI 

S (14) 13S21 (I) 13120 (I) JJJJ0 (I) 13202 (S) 133S4 (I) 
JJJJ0 (Ip) 13306 (I) 13440 (3) 
13254 (I) 23 
JJ529 (J-2p) 13428 
13206 (2) 12S26 

06Sl2 
06SS1 

Totaal machinea 14 7 16 14 9 2S BS 



Alie capaciteitssoorten 
(machinecapaciteit) 1 ____________ 1J.~_2_ 

., -!:; 
:::, 

4week 

Werner 

1 ., -3 
760 --------------- · 

4week 

Frezen 

1 -3 3.192 

4week 

1 -

1 -

Alie capaciteitssoorten 
(menscapaciteit) 

8.818 

4week 

Wahli/Sigma/Makino 

760 

4week 

Oraaien 

4.560 3 --------------- · 

4week 

Overige 

1 - 4.560 3 --------------- · 

4week 

Figuur 6.1 De beuttingsoverzichten van de Rough Cut Capacity Planning 
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6.4 De methode 

Bij ontvangst van forecasts (en orders) controleert verkoop of de routings bekend zijn, of de 

benodigde gereedschappen en CNC-programma's aanwezig zijn en of de levertijd, de aantallen 

(in geval van een minimale seriegrootte) en de prijs in overeenstemming zijn met de prijslijst of 

de offerte. De routing, het gereedschap en de CNC-programma's benodigd voor produkten van 

de prijslijst zijn meestal beschikbaar. Het grootste gedeelte van deze produkten is al een keer 

geproduceerd. Er is echter een aantal produkten die venneld staan in de prijslijst terwijl ze nog 

niet bij Production Engineering zijn geweest voor het ma.ken van een routing en het bepalen van 

de benodigde gereedschappen en CNC-programmatuur. Voor deze produkten is alleen een 

offerte afgegeven. Deze forecasts/orders gaan eerst naar Production Engineering. Production 

Engineering bepaalt eveneens de benodigde machine- en menscapaciteit. (Subparagraaf 3.4.2; 

het verzamelen van infonnatie over orders en routings.) 

Als de routing bekend is, wordt de forecast/order door de planning in het systeem ingevoerd. 

De planning voert het produkt, het aantal produkten en de leverweek in. Het systeem kent de 

routing en weet hoeveel tijd er per capaciteitssoort voor dat produkt benodigd is. Er wordt 

gepland vanaf het moment dat de laatste bewerking gereed moet zijn (backward scheduling). 

Voor elke capaciteitssoort in de routing wordt de benodigde machine- en menscapaciteit 

opgehoogd met de door die forecast/order gevraagde hoeveelheid tijd op die capaciteitssoort. 

(Subparagraaf 3.4.3; het berekenen van de benodigde capaciteit.) 

Het management verkrijgt eens in de vier weken de bezettingsoverzichten met zowel het 

capaciteitsbeslag van orders als van forecasts (zie figuur 6.1). Bij het weergeven van het 

capaciteitsbeslag per tijdseenheid van de verschillende work centers wordt geen rekening 

gehouden met de maximale capaciteit van dat workcenter. Ofwel: er wordt gebruik gemaakt van 

infinite loading. (Subparagraaf 3.4.4; het visualiseren van de resultaten.) MPP verwacht voor de 

periodes waarvoor capaciteitsaanpassingsbeslissingen genomen lrunnen worden, ook nog orders 

waarvan geen forecasts zijn ontvangen. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de 

beoordeling van het capaciteitsbeslag. Ook met de (on)betrouwbaarheid van de infonnatie in de 

bezettingsoverzichten en met de kosten en opbrengsten van een capaciteitsaanpassingsbeslissing 

dient rekening te worden gehouden (zie paragraaf 5.2). 

Aan de hand van de infonnatie die de bezettingsoverzichten geven, kan het management tal van 

beslissingen nemen. Bij onderbezetting in maand 4 kan besloten worden om extra energie te 

gaan steken in orderverwerving. Overbezetting in maand 3 kan leiden tot het leggen van 

contacten met uitbesteedadressen, uitzendbureaus of andere Business Units. Het management 
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kan overigens ook beslissen tot capaciteitsvergroting en extra orderverwerving. Dit kan 

gebeuren wanneer er bijvoorbeeld een hoge bezetting is op "de Werners" terwijl er maar een 

kleine hoeveelheid totale menscapaciteit benodigd is. Overigens moet men zich bij een groot 

capaciteitsbeslag op "de Wemers" en/of "de Wahli/Sigma/Makino" afvragen of uitbesteden wel 

mogelijk is. Op deze machines wordt vaak specialistisch werk verricht. Als uitbesteden niet 

mogelijk is, kan orderintake ingelicht worden. Bij de binnenkomst van orders dient dan 

rekening gehouden te worden met een langere levertijd (wanneer de produkten op de betreffende 

capaciteitssoort(en) bewerkt moeten worden). Een andere manier om om te gaan met deze 

overbezetting is om een derde ploeg in te schakelen (structurele beslissing). Het inhuren van 

extra mensen tijdens de nonnale werkuren is zinvol wanneer de machinecapaciteit niet 

overschreden wordt. (Subparagraaf 3.4.5; het vergelijken van de benodigde capaciteit met de 

beschikbare capaciteit en het nemen van acties.) 
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Hoof dstuk 7. De Capacity Requirements Planning (CRP) 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de Capacity Requirements Planning. In de eerste paragraaf 

wordt bepaald hoever men in de tijd vooruit moet kijken zodat tijdig gereageerd lean worden op 

pieken en dalen in de bezettingsoverzichten. In paragraaf twee worden de bezettingsoverzichten 

ontworpen. Tenslotte wordt in de derde paragraaf de methode beschreven. 

7.1 De tijdshorizon van de CRP en de benodi&de infonnatie 

In paragraaf 5 .1 is ingegaan op de capaciteitsaanpassingsbeslissingen die men zou willen kunnen 

nemen aan de hand van de bezettingsoverzichten van de CRP. Deze 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen bepalen de tijdshorizon van de CRP. 

Herverdelingsbeslissingen (her aanpassen van de startdatum, her gebruiken van 
alternatieve routings, her opsplitsen van een order/forecast) 

Na de invoering van orders/forecasts dient het effect van deze orders/forecasts op de 

capaciteitsbezetting zichtbaar gemaakt te kunnen worden. De planners kunnen dan 

signaleren dat herverdelingsmaatregelen noodi.alcelijk zijn omdat er in een periode 

ondercapaciteit is. Zij moeten inzicht hebben in de capaciteitsbezetting in de totale 

periode totdat de produkten van een order/forecast moeten worden afgeleverd. Wanneer 

de pick door aanpassing van de startdatum (eerder produceren) van forecasts niet is weg 

te werken (alleen mogelijk wanneer er in een andere periode overcapaciteit is), dan zal 

men de benodigdc capaciteit op een andere manier moeten herverdelen. Wanneer ook dat 

niet leidt tot het beoogde resultaat, dan zal men de capaciteit in de betreffende periode 

moeten vergroten. 

Capaciteitsvergrotingsbeslissingen (langdurig herverdelen van personeel, langdurig 

overwerken, personeel van andere Business Units inzetten, uitzendkrachlen inhuren, 

uitbesteden) 

Men dient tijdig te kunnen signaleren dat een capaciteitsvergroting gewenst is. Tevens 

dient men dan te kunnen bepalen voor welke periode capaciteitsvergroting nodig is. 

Wanneer er langdurig moet worden overgewerkt (ongeveer vier weken achtereen) dan 

moet er toestemming gevraagd worden aan de Ondememingsraad. Voor langdurige 

herverdeling van personeel, langdurig overwerken, het inhuren van personeel van andere 

Business Units en het inhuren van uitzendkrachten wenst men een "incubatietijd" van een 

week. Men wil kunnen signaleren dat het in minstens vier weken noodi.alcelijk is de 
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capaciteit te vergroten. Om capaciteitsvergrotingsbeslissingen te kunnen nemen, dient de 

produktiemanager daarom de beschikking te hebben over bezettingsoverzichten met de 

capaciteitsbezetting voor de komende vijf weken. Omdat er bij de Capacity Requirements 

Planning minder ver vooruit wordt gekeken dan bij de Rough Cut Capacity Planning, za1 

de benodigde capaciteit in deze bezettingsoverzichten uit meer uren voor 6rders dan uren 

voor forecasts zijn opgebouwd. 

De tijd die uitbesteden (ten gevolge van een tekort aan capaciteit) kost is afhankelijk van 

het produkt. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar waarmee de gemiddelde 

tijd die uitbesteden kost, bepaald kan worden. Men verwacht dat de levertijden haalbaar 

zijn wanneer men gaat uitbesteden bij een overschrijding over acht weken. Voor deze 

capaciteitsvergrotingsbeslissing is daarom inzicht in de capaciteitsbezetting voor acht 

weken nodig. 

Capaciteitsverkleiningsbeslissing (het stimuleren van het opnemen van snipperdagen) 

Wanneer er gesignaleerd wordt dat in de komende weken de beschikbare capaciteit 

groter is dan de benodigde capaciteit dan kan men het opnemen van snipperdagen 

stimuleren. Er dient inzicht te zijn in de capaciteitsbezetting in de eerstvolgende weken. 

Samengevat: Net zo als bij de Rough Cut Capacity Planning vereisen de verschillende 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen een verschillende tijdshorizon. Voor het nemen van 

herverdelingsbeslissingen (door de planners) is inzicht nodig in de capaciteitsbezetting in de 

totale periode totdat de produkten van een order moeten worden afgeleverd. De 

uitbesteedbeslissing (door de planners) kan genomen worden nadat men inzicht heeft verkregen 

in de capaciteitsbezetting in week 8. De overige capaciteitsvergrotingsbeslissingen (door de 

produktiemanager) vereisen inzicht tot en met week 5. Bij het signaleren van een grotere 

beschikbare dan benodigde capaciteit in de komende weken lean men het opnemen van 

snipperdagen stimuleren. 

7 .2 De bepaling van de beschikbare capaciteit van work centen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bepaling van de beschikbare capaciteit van elk work 

center (zie 3.4.1). Welke bezettingsoverzichten zijn nodig voor het kunnen nemen van de 

gewenste capaciteitsaanpassingsbeslissingen? 
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Een bezettingsovenicht per Produktie Unit 

De planning kan bij het signaleren van een of meerdere overschrijdingen in deze figuren 

verschillende herverdelings- of capaciteitsvergrotingsmaatregelen treffen. De 

produktiemanager kan met behulp van bezettingsoverzichten per Produktie Unit besluiten 

de intern beschikbare capaciteit te gaan vergroten. Hij kan ook op grond van informatie 

uit de bezettingsoverzichten het opnemen van snipperdagen stimuleren. Voor de 

berekening van de beschikbare capaciteit van de Produktie Units (zie bijlage 5) wordt 

gebruik gemaakt van tabel 6.1. De benodigde machine- en menscapaciteit kan worden 

gespecificeerd naar gevraagde uren voor CNC-frezen, conventioneel frezen, CNC

draaien, conventioneel draaien, bewerkingscentra (Werner en Wahli/Sigma/Makino) en 

overige. Deze informatie maakt nauwkeuriger beslissingen mogelijk. 

Een bezettingsovenicht per capaciteitssoort 

Wanneer de bezettingsoverzichten van de Produktie Units geen overschrijding laten zien, 

dan kan er evengoed een overschrijding op een of meerdere capaciteitssoorten zijn. Voor 

het nemen van herverdelingsbeslissingen en capaciteitsvergrotingsbeslissingen heeft de 

planning inzicht in de capaciteitsbezetting van elke capaciteitssoort nodig. Als 

capaciteitsvergrotingsbeslissingen nodig zijn dan kan de produktiemanager gebruik 

maken van deze specifieker informatie. Het is echter, op dit niveau van 

capaciteitsmanagement, niet noodzakelijk om deze bezettingsoverzichten wekelijks aan de 

produktiemanager te verschaffen. In figuur 7.1 staan de resulterende 

bezettingsoverzichten. Er is, net zo als bij de RCCP, onderscheid gemaakt naar 

machinecapaciteit en menscapaciteit. De horizontale lijnen in deze overzichten geven de 

beschikbare capaciteit per week aan. De staafjes in de bezettingsoverzichten geven weer 

hoeveel uren benodigd zijn per week (de hoogte van elk staafje is willekeurig gekozen). 

7 .3 De methode 

Capaciteitsaanpassingsbeslissingen voor een periode kunnen worden genomen wanneer het 

capaciteitsbeslag van rowel orders als forecasts in die periode bekend is. Het capaciteitsbeslag 

van forecasts en orders wordt daarom in dezelfde bezettingsoverzichten gezet. 

Na de invoering van orders/forecasts dient het computersysteem de planning te attenderen op 

een overschrijding van de beschikbare capaciteit van een capaciteitssoort of van een Produktie 

Unit. Er dient bekeken te worden of de piek is weg te werken door het aanpassen van de 

startdatum van forecasts. Er kan geprobeerd worden een of meerdere forecasts naar voren te 

schuiven (eerder produceren). Naar voren plaatsen van een forecast is mogelijk wanneer er 
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Figuur 7.1 
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capaciteit voor die forecast beschikbaar is en wanneer het benodigde materiaal, de 

gereedschappen en de CNC-programma's tijdig beschikbaar zijn. Eerder produceren heeft tot 

gevolg dat de produkten tot de afleverweek bij Materials Handling worden opgeslagen. Om 

voorraadkosten te voorkomen kan de klant gevraagd worden (bij het omzetten van de forecast in 

een order die qua afleverweek niet afwijkt van de forecast) of de produkten eerder mogen 

worden afgeleverd. (Er dient dan ook een afspraak gemaakt te worden over het tijdstip waarop 

de factuur verzonden wordt.) Wanneer het niet mogelijk is om een of meerdere forecasts naar 

voren te schuiven, kan bekeken worden of het gebruiken van een alternatieve routing uitkomst 

biedt (gebruik maken van de Prototype Unit is ook een alternatiet). Hieraan zijn hogere kosten 

verbonden. Men moet de mogelijkheid hebben inzicht te krijgen in de bezetting van capaciteiten 

bij het gebruiken van een alternatieve routing. Als ook dit geen uitkomst biedt dan heeft men de 

mogelijkheid om orders/forecasts in twee of meer produktieorders op te splitsen. Ook dit leidt 

tot hogere kosten (bijvoorbeeld twee keer instellen, twee keer verwerking door de planning). 

Wanneer de overschrijding op deze manieren niet kan worden weggenomen, kan men een of 

meerdere forecasts, na instemming van de klant(en), naar achteren plaatsen. Hier gaat de 

voorkeur niet naar uit omdat deze actie de klant een negatief beeld kan geven van MPP. 

Als herverdeling niet leidt tot de gewenste capaciteitsafvlakking, dan zal in de betreffende 

tijdseenheid de beschikbare capaciteit moeten worden vergroot. Men heeft de keuze om de 

intern beschikbare capaciteit te vergroten of om een of meerdere orders/forecasts uit te besteden 

(aan een extern bedrijf of aan de bedrijfsschool). De produktiemanager krijgt wekelijks de 

bezettingsoverzichten per Produktie Unit (eventueel aangevuld met informatie over een aantal 

capaciteitssoorten). Aan de hand van deze bezettingsoverzichten kan hij in overleg met de 

Produktie Unit-chef besluiten om een werknemer voor een aantal weken op een andere 

Produktie Unit te laten werken {capaciteitsverschuiving). Bij langdurige herverdeling van 

personeel dient rekening gehouden te worden met een lagere beschikbare capaciteit voor de 

afstaande Produktie Unit. Extra capaciteit verkrijgt men door het produktiepersoneel te laten · 

overwerken. Als een grotere capaciteitsvergroting nodig is, kan men personeel inhuren. 

Wanneer de Business Units marktconforme prijzen hanteren bij uitwisseling van personeel, dan 

verkiest men het inhuren van personeel van andere Business Units, vanwege een financieel en 

sociaal aspect, boven het inhuren van uitzendkrachten. Uitbesteden kan wanneer de 

produktcomplexiteit dit toelaat. Bij het signaleren van een piek over acht weken dient overlegd 

te worden met de produktiemanager. Wanneer verwacht wordt dat de piek door interne 

capaciteitsvergrotingen niet is weg te werken, dan dient men te gaan uitbesteden. Men kan 

beslissen om een order of een forecast uit te besteden. De voorkeur gaat uit naar het uitbesteden 

van orders. Uitbesteden op basis van forecast is alleen toegestaan wanneer de kans dat de 

forecast omgezet wordt in een order groot is (forecasts van "betrouwbare klanten"). Forecasts 
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dienen uiterlijk voor aanvang van de produktiedoorlooptijd van MPP ( = de levertijd volgens de 

prijslijst) omgezet te worden in orders. Wanneer men wacht met uitbesteden tot de order binnen 

is, dan is men te laat in het geval dat de produktiedoorlooptijd van MPP kleiner is dan de tijd 

die uitbesteden kost . In dat geval is uitbesteden op basis van forecasts noodzakelijk. 

Bij het signaleren van een overschot aan beschikbare capaciteit in de komende weken kunnen de 

werknemers gestimuleerd worden om snipperdagen op te nemen (verkleinen beschikbare 

capaciteit). 
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Hoof dstuk 8. Het benodigde en beschikbare voor RCCP en CRP 

In hoofdstuk 6 is een opzet gemaakt voor Rough Cut Capacity Planning bij MPP. In hoofdstuk 

7 is ingegaan op Capacity Requirements Planning. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk z.al 

ingegaan worden op hetgeen benodigd is voor het werken met de ontworpen RCCP en CRP. 

Vervolgens wordt in de tweede paragraaf beschreven wat op dit moment beschikbaar is voor 

capaciteitsafstemming op RCCP-niveau en CRP-niveau. In de derde paragraaf wordt tenslotte 

een aantal maatregelen aanbevolen die een betere capaciteitsafstemming mogelijk maken. Er 

wordt tevens ingegaan op wensen met betrekking tot een nieuw computersysteem. 

8.1 Het benodigde voor RCCP en CRP 

In deze paragraaf wordt hetgeen benodigd is voor de ontworpen RCCP en CRP opgesomd. 

De informatie van de klant: 

1. Orders en forecasts 

De beschikbare en benodigde capaciteit kunnen op elkaar worden afgestemd wannneer 

men de beschikking heeft over orders en over forecasts. Bij invoering in het systeem 

moet men kunnen aangeven of het om een order of om een forecast gaat. V oor het 

kunnen nemen van alle onderscheiden capaciteitsaanpassingsbeslissingen zijn forecasts tot 

en met maand 7 wenselijk. Men lean toe met forecasts gespecificeerd naar vierwekelijkse 

periode. Specificatie naar wekelijkse periode lean leiden tot reelere bezettingsoverzichten. 

2. Potentii!le orders en wijzigingen van orders/forecasts 
De planning moet de mogelijkheid hebben om snel inzicht te krijgen in het effect op het 

capaciteitsbeslag wanneer de klant zijn forecasts en eventueel zijn orders (qua 

hoeveelheid en/of afleverweek) wil wijzigen. Ook het effect van potentiele orders moet 

zichtbaar gemaakt kunnen worden. Na het verschaffen van inzicht moet het mogelijk zijn 

om de potentiele order of de wijziging te annuleren. 

De bezettin~soverzichten: 

3. De onderscheiden bezettingsoverzichten 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden naar machinecapaciteit en menscapaciteit. 

Voor het kunnen nemen van capaciteitsaanpassingsbeslissingen op RCCP-niveau is het 
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visualiseren van de benodigde machinecapaciteit in een aantal bezettingsoverzichten 

nodig (een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten gezamenlijk, voor de Werner, 

voor de Wahli/Sigma/Makino, voor frezen, voor draaien en voor overige 

capaciteitssoorten). Om nauwkeuriger beslissingen te kunnen nemen, is het wenselijk de 

benodigde capaciteit in het bezettingsoverzicht voor frezen te onderscheiden in CNC

frezen en conventioneel frezen. Dit geldt eveneens voor het bezettingsoverzicht voor 

draaien. De benodigde menscapaciteit wordt weergegeven in een bezettingsoverzicht 

voor alle capaciteitssoorten gezamenlijk. In de bezettingsoverzichten van de RCCP 

dienen de beschikbare en benodigde capaciteit per vierwekelijkse periode gevisualiseerd 

te worden. Met behulp van een bezettingsoverzicht voor elke capaciteitssoort en een 

bezettingsoverzicht per Produktie Unit kunnen capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

genomen worden op CRP-niveau. De benodigde capaciteit in de bezettingsoverzichten 

per Produktie Unit moet gespecificeerd kunnen worden naar benodigde uren voor de 

Werner, de Wahli/Sigma/Makino, CNC-frezen, conventioneel frezen, CNC-draaien, 

conventioneel draaien en overige capaciteitssoorten. In de bezettingsoverzichten van de 

CRP worden de beschikbare en benodigde capaciteit naar week gespecificeerd. De 

beschikbare capaciteit moet aangegeven worden in de bezettingsoverzichten. Het moet 

mogelijk zijn om de beschikbare menscapaciteit per tijdseenheid te varieren (in de 

zomermaanden kan de beschikbare menscapaciteit bijvoorbeeld lager zijn dan in andere 

maanden). 

De capaciteitsaanpassin&sbeslissin&en: 

4. Overschrijding van de beschikbare capaciteit 

Het computersysteem dient de planning te attenderen op overschrijdingen van de 

beschikbare capaciteit. 

5. Inzichl in de benodigde capacireit 
De planning moet voor elke week voor elke capaciteitssoort een lijst op kunnen vragen 

met daarop de forecasts en orders met bijbehorende benodigde machinecapaciteit en 

menscapaciteit. Met behulp van deze lijst kan een of meerdere orders/forecasts 

geselecteerd worden voor herverdeling of uitbesteding (CRP). 

6. Effect van capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

Het effect van het herverdelen van orders/forecasts (het verschuiven van de afleverweek, 

het gebruiken van alternatieve routings, het opsplitsen van een order/forecast in twee of 

meer produktieorders) moet snel zichtbaar gemaakt kunnen worden. De voorgestelde 
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wijzigingen moeten na het verkregen inzicht gemakkelijk te annuleren zijn. Bij 

langdurige herverdeling van personeel dient de planning rekening te houden met een 

lagere beschikbare menscapaciteit van de afstaande Produktie Unit. Dit zou in het 

computersysteem aangegeven kunnen worden . De gevolgen van het uitbesteden van een 

order/forecast moeten zichtbaar gemaakt kunnen worden. Bij uitbesteding dient het 

systeem de uren die worden uitbesteed in de bezettingsoverzichten te markeren of uit de 

bezettingsoverzichten te verwijderen (CRP). 

7. (On)betrouwbaarheid van informatie 

Men dient de beschikking te hebben over gegevens met betrekking tot de 

(on)betrouwbaarheid van informatie in de bezettingsoverzichten (forecasts en orders) en 

de gemiddelde hoeveelheid uren die binnenkomen zonder voorafgaande forecasts. 

Hiennee moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van de 

bezettingsoverzichten. 

8.2 Het beschikbare voor RCCP en CRP 

In deze paragraaf wordt ingegaan op hetgeen beschikbaar is voor capaciteitsafstemming bij 

MPP. De punten die besproken zijn in de vorige paragraaf worden afzonderlijk besproken. 

De infonnatie van de klant: 

1. Orders en forecasts 
MPP ontvangt via het computersysteem Enbics forecasts (geplande orders) van Enraf en 

van Nonius. Forecasts van Enraf die betrekking hebben op het bewerken van gietstukken 

staan echter niet in het systeem. Enraf en Nonius specificeren de forecasts naar week. 

Zij geven forecasts voor ongeveer zes maanden af. Er staan zelfs, een beperkt aantal, 

forecasts voor maand 10 in het systeem. MPP ontving via het oude computersysteem 

(Logis) forecasts van Oldelft en EO. Met het verdwijnen van dit systeem zijn ook de 

forecasts van Oldelft en EO niet meer bekend bij MPP. Forecasts kunnen op dit moment 

niet handmatig worden ingevoerd. 

2. Potentii!le orders en wijzigingen van orders/forecasts 

Enraf en Nonius kunnen (electronisch) een forecast wijzigen zonder dat de planning van 

MPP dat merkt. De afleverweek en de hoeveelheid van de uiteindelijke order kunnen 

afwijken van de forecast. Ook van deze wijziging wordt de planning niet op de hoogte 

gesteld. Het effect van wijzigingen of potentiele orders op het capaciteitsbeslag is niet 
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direct te zien. De wekelijkse MRP-run moet elke verandering doorrekenen. In het ergste 

geval lean de planning dus pas een week later het effect zien. Het effect van het 

annuleren van deze wijziging lean dan pas de week daarop zichtbaar worden gemaakt. 

De bezettin~soverzichten: 

3. De onderscheiden bezettingsovenichten 

Enbics heeft de beschikk.ing over twee soorten bezettingsoverzichten namelijk 

bezettingsoverzichten per capaciteitssoort en per kostenplaats. Een kostenplaats is een 

verzameling capaciteitssoorten waarvan de eerste twee cijfers hetzelfde zijn. De voorkeur 

gaat uit naar bezettingsoverzichten per Produktie Unit in plaats van bezettingsoverzichten 

per kostenplaats in verband met de bepaling van de beschikbare menscapaciteit. In de 

bezettingsoverzichten in Enbics wordt de benodigde capaciteit per week weergegeven 

(voor 52 weken). De beschikbare machinecapaciteit in de bezettingsoverzichten per 

capaciteitssoort komt niet overeen met de huidige beschikbare capaciteit. De gewenste 

bezettingsoverzichten voor RCCP en CRP (machinecapaciteit) lrunnen met behulp van 

gegevens uit Enbics (benodigde machinecapaciteit per capaciteitssoort per week) 

handmatig gemaakt worden. In bijlage 6 staan de bezettingsoverzichten die in week 25 

gegenereerd zijn met behulp van gegevens uit Enbics. Het spaart de planning echter tijd 

wanneer de bezettingsoverzichten automatisch gegenereerd worden. De benodigde 

freescapaciteit en de benodigde draaicapaciteit kunnen gespecificeerd worden naar 

respectievelijk CNC en conventioneel frezen en CNC en conventioneel draaien. De uren 

in de bezettingsoverzichten van de CRP kunnen gespecificeerd worden naar benodigde 

uren voor de Werner, voor de Wahli/Sigma/Makino, voor (CNC en conventioneel) 

frezen, (CNC en conventioneel) draaien en overige capaciteitssoorten. In Enbics wordt 

geen onderscheid gemaakt naar machine- en menscapaciteit. De benodigde uren in het 

systeem zijn machine-uren. Om een indruk te krijgen van de bezetting van de 

werknemers lean in de "mensbezettingsoverzichten" (het bezettingsoverzicht voor alle 

capaciteitssoorten gezamenlijk (RCCP) en het bezettingsoverzicht van elke Produktie 

Unit (CRP)) de benodigde menscapaciteit voorstellen door de benodigde 

machinecapaciteit plus de benodigde uren op de capaciteitssoorten die alleen 

menscapaciteit vergen. Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat, in 

verband met onbemand werk, de benodigde machinecapaciteit lean afwijken van de 

benodigde menscapaciteit. 
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De capacitei tsaanpassin&sbeslissinien: 

4. Overschrijding van de beschikbare capaciteit 

Enbics attendeert de planning op overschrijdingen van de beschikbare capaciteit. 

5. Inzicht in de benodigde capaciteit 

In Enbics wordt onderscheid gemaakt naar orders en geplande orders. Geplande orders 

zijn niet alleen forecasts maar ook orders waarvan de ordermap nog niet hoeft worden 

aangemaakt. De klant geeft in dat geval "te vroeg" een order af. Enbics biedt de 

mogelijkheid om voor elke week per capaciteitssoort een lijst te genereren met daarop de 

orders en geplande orders met bijbehorende benodigde machinecapaciteit. Er dient 

rekening mee gehouden te worden dat de benodigde uren per order/forecast op een 

capaciteitssoort niet over de weken verdeeld worden waarin de bewerkingen 

plaatsvinden. De uren van een order/forecast waar men )anger dan een week mee bezig 

is, worden volledig in de startweek geplaatst. Het kan zijn dat een gedeelte van de 

benodigde capaciteit in een bepaalde week eigenlijk in de week daarop thuishoort. 

6. Effect van capaciteitsaanpassingsbeslissingen 

Elke verandering moet door het systeem doorgerekend worden in de wekelijk.se MRP

run. Effecten van veranderingen zijn niet snel zichtbaar te maken. Het computersysteem 

kent geen alternatieve routings. Enbics kan hier ook niet mee omgaan. Op de 

produktievloer kent men wel alternatieve routings. Bij uitbesteding worden de 

bezettingsoverzichten in Enbics niet aanpast. 

7. (On)betrouwbaarheid van infonnatie 

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de gemiddelde afwijking van forecasts/orders, de 

gemiddelde hoeveelheid uren die in een bepaalde periode binnenkomen zonder 

voorafgaande forecasts en de bijbehorende standaarddeviaties. 

8.3 Aanbevolen maatregelen en wensen met betrekking tot een nieuw computersysteem 

Uit paragraaf 8.1 en 8.2 volgt dat MPP niet de beschikking heeft over alles wat benodigd is 

voor capaciteitsafstemming op RCCP-niveau en CRP-niveau. De onderstaande maatregelen 

maken, met de huidige mogelijkheden, een betere capaciteitsafstemming bij MPP mogelijk. 
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Meer (betrouwbare) forecasts 

Wanneer MPP de beschikking heeft over forecasts voor het bewerken van gietstukken 

van Enraf en over forecasts van andere klanten dan Enraf en Nonius, dan i.al men in 

staat zijn de capaciteiten beter op elkaar af te stemmen. De benodigde hoeveelheid uren 

per capaciteitssoort per forecast moet men aan het systeem kenbaar kunnen maken 

(handmatig invoeren van forecasts of een electronische koppeling met de klanten). 

Registratie 

Op het moment dat een capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen lean worden, dient de 

capaciteitsbezetting, in de periode waarvoor de capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen 

wordt, geregistreerd te worden . Met behulp van deze gegevens kunnen de gemiddelde 

afwijking van het capaciteitsbeslag, de gemiddelde hoeveelheid uren die binnenkomen 

zonder voorafgaande forecasts en de standaarddeviaties berekend worden. Hiermee dient 

men vervolgens rekening te houden bij het beoordelen van de bezettingsoverzichten. Er 

wordt eveneens geadviseerd om te beginnen met het registreren van de benodigde 

menscapaciteit per forecast/order per (cursief gedrukte) capaciteitssoort. 

Overleg over wijzigingen van forecasts 

Wanneer klanten hun forecasts (en eventueel hun orders) willen wijzigen, dan zouden ze 

dat in overleg met de planning moeten doen zodat de planners niet voor problemen 

komen te staan. Het huidige systeem biedt geen mogelijkheid om snel het effect van een 

wijziging te laten zien . De planners kunnen echter de effecten proberen in te schatten. 

Genereren van de omworpen bezettingsoverzichten 
MPP lean beter inspelen op pieken en dalen in de capaciteitsbezetting wanneer eens in de 

vier weken de bezettingsoverzichten van de RCCP en eens in de week de 

bezettingsoverzichten van de CRP gegenereerd worden (automatisch of handmatig) . De 

beschikbare capaciteit in de bezettingsoverzichten per capaciteitssoort moet worden 

aangepast. 

MPP wil overgaan op een ander computersysteem. Uit de ontwerpen volgt een aantal wensen 

met betrekking tot capaciteitsmanagement. 

55 



lnz.icht in het effect van maatregelen op de capaciteitsbezetting 

Het systeem moet de mogelijkheid bieden om snel het effect op de capaciteitsbezetting te 

zien van (CRP): 

* 
* 
* 

* 
* 

een wijziging van een order/forecast (qua afleverweek en/of hoeveelheid); 

een potentiele order; 

het gebruiken van een alternatieve routing (alternatieve routings moeten dan wel 

beschikbaar zijn); 

het opsplitsen van een order/forecast in twee of meer produktieorders; 

het uitbesteden van een order/forecast. 

Wijzigingen dienen, na het verkregen inzicht, gemakkelijk te annuleren zijn. 

Onderscheid naar machine- en menscapaciteit 

Het systeem moet de mogelijkheid bieden om machine- en menscapaciteit te 

onderscheiden. De beschikbare menscapaciteit moet men kunnen varieren. 

Verdeling van de benodigde capaciteit over de betreffende weken 

Het systeem dient de benodigde capaciteit te verdelen over de weken waarin de 

bewerkingen daadwerkelijk plaatsvinden. In Enbics worden alle uren in de startweek van 

de forecast/order geplaatst. 
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Hoofdstuk 9. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk komen de conclusies aan de orde die uit het onderzoek getrokken kunnen 

worden (paragraaf 9.1). Er worden aanbevelingen gedaan die rechtstreeks uit het onderzoek 

volgen en er worden aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek (paragraaf 9.2). 

9.1 Conclusies 

Ter verbetering van de leverbetrouwbaarheid van MPP is in dit onderzoek inzicht verschaft in 

de capaciteitsbezetting op twee niveaus van capaciteitsmanagement (Rough Cut Capacity 

Planning en Capacity Requirements Planning). Op basis van de ontworpen bezettingsoverzichten 

van de Rough Cut Capacity Planning kan het management bepaalde 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen nemen die op een lager hierarchisch niveau in de organisatie 

niet tijdig genomen kunnen worden vanwege een lange incubatietijd ( =de tijd tussen het 

moment van beslissen en het moment dat het effect van de beslissing zichtbaar wordt) en 

vanwege kostenconsequenties van de capaciteitsaanpassing. De planners en de produktiemanager 

kunnen, met behulp van gedeta.illeerder informatie van de bezettingsoverzichten van de Capacity 

Requirements Planning, bepaalde _capaciteitsaanpassingsbeslissingen nemen met een kortere 

incubatietijd. Wanneer MPP alle ooderscheiden capac~passingsbeslissingen wil kunnen 

nemen, dan zijn forecasts tot en met maand 7 wenseliJk. Bij de beoordeling van de 

bezettingsoverzichten dient men ~g te houden met de kosten en opbrengsten van de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen.,..:.de (on)betrouwbaarheid van informatie in de 

bezettingsoverzichten en met de hoeveelheid uren die nog binnenkomen tussen het moment 

waarop een capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen kan worden en het moment waarvoor de 

capaciteitsaanpassingsbeslissing genomen wordt. Wanneer men een aantal maatregelen treft, is 

een betere capaciteitsafstemming bij MPP mogelijk. Bij de keuze van een nieuw 

computersysteem dient rekening gehouden te worden met een aantal wensen met betrekking tot 

capaciteitsmanagement. 

9.2 Aanbevelingen 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar aanbevelingen die uit het onderzoek volgen en 

aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Aanbevelin&en die uit het onderzoek voI2en: 

Naast de aanbevelingen gedaan in paragraaf 8.3 volgt hier nog een tweetal andere aanbevelingen 

die volgen uit het onderzoek. 

Meten leverbetrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency 

Het effect van het voorstel kan pas bepaald worden wanneer er gedurende enige tijd mee 

gewerkt wordt. Omdat het huidige computersysteem een aantal beperkingen heeft, zal het 
. . . 

uiteindelijke effect pas ge~Ja'.frinen worden wan1a~ -~ ~•erkt met een nieuw 

systeem dat deze beperkingon°niet heeft. Geadviseerd ~t fie leverbetrouwbaarheid, de 

effectiviteit (het aantal orders in achterstand) en de efficieney'{de kosten van extra 

capaciteit versus de leverbetroowbaarheid) voorduren~efen.· 

Opvatting "oneindige capaciteit" :-- ~ -·!I .... . _ ~.. · ~·~~ .; .-~~ 
"t-,- .. ~ '':. ~ . - . . . _;a,. -. 

De filosofie "oneindige capaciteit" moet~~~-•~tterlijk worden ~!J>!~~~t_. Het is niet 

mogelijk om produkten morgen af te leveren terwijl de order pas vandaag is 

geaccepteerd. Het komt regelmatig voor dat de planning een order in handen krijgt die 

bijvoorbeeld volgende week moet worden afgeleverd. Een intensiever contact tussen de 

klant, orderintake en planning is op zijn plaats. 

Aanbevelin&en voor verder onderzoek: 

Doorlooptijdverkorting 

In een vervolgonderzoek kan aandacht geschonken worden aan verkorting van de 

incubatietijd van de onderscheiden capaciteitsaanpassingsbeslissingen. Bij de 

capaciteitsaanpassingsbeslissing "inbesteden of het verkrijgen van orders van inteme 

klanten" komt dit neer op verkorting van de tijd benodigd voor het inkopen van 

materiaal en de tijd benodigd voor produktie. Hoe korter de incubatietijd van de 

capaciteitsaanpassingsbeslissingen is, hoe minder ver vooruit gekeken hoeft te worden. 

De kans op het nemen van juiste capaciteitsaanpassingsbeslissingen wordt hierdoor 

groter. 

Niveau 1 en niveau 4 

In dit onderzoek is ingegaan op Rough Cut Capacity Planning en Capacity Requirements 

Planning. In een vervolgonderzoek zou onderzocht kunnen worden of alles naar wens 

gaat op het niveau van Resource Requirements Planning (niveau 1) en Input/Output 

Control (niveau 4). 
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Ojfenes 

Bij de beoordeling van de bezettingsoverzichten zou men rekening kunnen houden met 

de uitstaande offertes (en met orders die de planning nog niet hebben bereikt). Er dient 

onderzocht te worden hoe men hiermee kan omgaan. 

Uitbesteden 

Men zou kunnen onderzoeken welke order(s)/forecast(s) er moet(en) worden uitbesteed 

als er meer orders/forecasts zijn die in aanmerking komen voor uitbesteding in een 

bepaalde periode. 
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Bijlage 1. De bepaling van de leverbetrouwbaarheid 

Voor het bepalen van de leverbetrouwbaarheid is gebruik gemaakt van een lijst (gegenereerd 

door Enbics) waarop alle orders vermeld staan die volgens planning in week 44, 45, 46, 47 of 

48 (1994) afgeleverd zouden moeten worden bij Materials Handling. Een order lean gevonnd 

worden door meer dan een regel van de lijst. Een regel hoort bij een order. In figuur Bl. I 

wordt een deel van deze lijst weergegeven. 

10/01/95 19 :08:12 PAGINA 5 

RELNR Artlkel SERGT LWI< Ld Id em aj dg lld jr HUTHOC 

16981342 0156453 30 94/46 5 12 10 94 6 12 94 '•ti.., 31 , 00 
16981398 0156467 100 94/44 5 12 10 94 16 11 94 't {l 100,00 
16981426 0156488 45 94/44 5 12 10 94 8 11 94 i,c;h 46,00 
~69~~4!1 l 30....2&u»"--5.-..12-..l0 !illl ] :i ll !14 120 00 
16981454 0156491 30 94/44 5 12 10 94 16 ,, 94 4b/J 30,00 
~4j4~6l19 l 30 1111,lllll !, l2 JO 91& 16 ll Ph 120,00-
16981489 0156500 25 94/44 5 12 10 94 20 12 94 :; 1/L 26,00 
16981517 0156520 90 94/44 5 12 10 94 15 12 94 50/'f 90,00 
16981545 0156521 30 94/44 5 12 10 94 28 10 94 4 3/5 30 ,00 
16981573 0156524 30 94/46 5 12 10 94 2 11 94 ,,1.,/l 31,00 
16981615 0156904 ;"ff 550 94/47 5 12 10 94 22 11 94 '17/t393,00 
16981615 0156904 * 550 94/47 5 12 10 94 25 11 94 ld/5 157 ,00 
16981657 0157032 95 94/44 5 12 10 94 16 11 94 ,,U} 100 ,00 
16981685 0157033 30 94/44 5 12 10 94 9 12 94 ,, q/5 30,00 
16981713 0157543 60 94/45 5 12 10 94 17 11 94 i, /,/', 60,00 
16981755 0157576 30 94/44 5 12 10 94 25 10 94 4~ i 1., 31,00 
16981783 0157726 45 94/45 5 12 10 94 5 12 94 1,q / l 44,00 
16981818 0158328 30 94/411 5 12 10 911 15 12 911 ,c-/1. 31,0C, 
16981846 0158334 45 94/47 5 12 10 94 14 11 911 41,1 45 ,oc, 
16981944 0158995 100 94/44 5 12 10 94 1 11 94 t1<,ll 113 , OCl 
16982014 0163070 13 94/411 5 12 10 94 24 10 94 11 ' IL 13,0C 
16982042 0163198 14 94/44 5 12 10 94 27 10 911 •d/4 15,00 
16982070 0163244 9 94/47 5 12 10 94 111 11 94 ,~r 10.00 
16982112 0163783 13 94/45 5 12 10 94 2 12 94 ,,; 15,00 
16982154 0163788 12 94/47 5 12 10 911 2 11 94 11'1/J 13 ,00 
16982189 0163817 26 94/44 5 12 10 911 16 11 911 4U!, 27 ,00 
16982217 0163825 11 94/47 5 12 10 94 7 11 94 '15/ 1 12 ,00 
16982280 0185090 380 94/44 5 12 10 94 25 11 94 'fl" 387 ,00 
16982308 0185253 70 94/44 5 12 10 94 22 11 94 4~/1.. 70,00 
16982336 0185720 550 94/46 5 12 10 94 14 12 94 50/) 554 ,00 
16982378 0185850 30 94/44 5 12 10 94 6 12 94 •1Q/J.. 30,00 
16982434 0185851 35 94/44 5 12 10 94 6 12 94 'f7/l. 36,00 
16982490 0185853 35 94/44 5 12 10 94 7 12 94 ,.q/J 36,00 
16982546 0185912 1188 94/46 5 12 10 94 24 11 94 "'IJ1 .200,00 
16982602 0185926 10 94/44 5 12 10 94 14 11 94 'r • L 10,00 
16982630 0186016 10 94/44 5 12 10 94 27 10 94 ,·, ,,., 12 ,00 
16982658 0186017 100 94/44 5 12 10 94 25 10 94 1• ': t 100,00 
16982686 0186018 15 94/45 5 12 10 94 14 11 94 't~f I 15,00 
16982728 0186091 414 94/46 5 12 10 94 14 11 94 ,,,,! 416,00 
16982784 0186137 10 94/44 5 12 10 94 8 11 94 1tS/l. 10,00 
16982812 0186217 110 94/45 5 12 10 94 15 11 94 i,,11.110,00 
16982854 0186218 35 94/44 5 12 10 94 10 11 94 : .• ~/4 35 ,00 
16982889 0186219 35 94/44 5 12 10 94 2 11 94 "'.{13 37 , 00 
16982924 0186220 35 94/45 5 12 10 94 2 12 94 •, · / ~ 35,00 
16982973 0186221 # 35 94/44 5 12 10 94 14 11 94 '-j~/l 35,0C 
16983029 0186223 35 94/46 5 12 10 94 21 12 94 ~l/J 33 ,00 
16983078 0186225 . 35 94/47 5 12 10 94 1 12 94 '1Uil 36,00 
16983099 0186227 35 94/47 5 12 10 94 13 12 94 so/ 35,00 
16983120 0186229 35 94/45 5 12 10 94 16 12 94 ', 0/> 34 ,00 

•••• enbics •••• 

Figuur Bl .1 Een deel van de gebruikte lijst bij de leverbetrouwbaarheidsmeting 



Met: 

RELNR: 

Artikel: 

SERGT: 

LWK Ld: 

dit is een recordidentifier (uniek); 

het artikelnummer van het produkt; 

de seriegrootte; 

de geplande ontvangstdatum van Materials Handling (dit komt overeen 

met de geplande leverweek die staat vermeld op het routeblad in de 

ordermap); 

ad am aj: de datum dat het computersysteem een opdracht tot aanmaken van de 

ordermap heeft gekregen; 

dg md jr: de datum dat de produkten door Materials Handling zijn bijgeboekt in het 

computersysteem (erachter staan dezelfde data maar clan op dezelfde 

manier geschreven als bij LWK Ld); 

MUTHOE: de hoeveelheid die Materials Handling heeft bijgeboekt. 

Materials Handling maakt af en toe een fout bij het invoeren in het systeem. In figuur Bl .1 ziet 

men dater in plaats van 30 produkten bijvoorbeeld 120 produkten zijn gemuteerd. Deze fout 

wordt op bovenstaande manier gecorrigeerd. Voor de meting van de leverbetrouwbaarheid is de 

datum vermeld bij LWK Ld vergeleken met de datum vermeld in de kolom dg md jr. Hieruit 

blijkt dater 15 orders op tijd zijn afgeleverd, 164 orders te vroeg en 265 orders te laat. Ofwel: 

59, 7 % wordt te laat afgeleverd bij Materials Handling en dus 40,3 % op tijd of te vroeg. Er 

dienen een aantal kanttekeningen geplaatst te worden bij deze meting: 

Een order die te laat wordt afgeleverd bij Materials Handling zou evengoed op tijd 

afgeleverd kunnen worden bij de klant. Tussen de geplande leverdatum en de leverdatum 

voor de klant zit namelijk nog een week voor afhandeling en vervoer naar de klant. De 

klanten kunnen daarom een hogere leverbetrouwbaarheid meten. 

Bij de sterretjes (*) in de figuur is sprake van een nalevering. Op 94/47/2 zijn 393 van 

de 550 produkten afgeleverd, op 94/47/5 volgde de rest. Bij de meting wordt de datum 

in beschouwing genomen waarop alle produkten van de order zijn afgeleverd. Deze 

order (twee regels) is dus op tijd. 

Het komt voor dat de hoeveelheid die in de kolom MUTHOE staat groter of kleiner is 

clan de hoeveelheid vermeld bij SERGT. Als er te weinig produkten zijn afgeleverd en er 

komen geen naleveringen meer dan wordt ervan uitgegaan dat deze hoeveelheden 

gewijzigd zijn in overleg met de klant (het betreft vaak gietstukken die toegeleverd 

worden door de klant). Wanneer bijvoorbeeld de order vermeld bij # als werkelijke 

leverdatum 94/45/5 zou hebben, dan zou hij bij deze meting beschouwd worden als te 

vroeg, onclanks het feit dat er minder produkten zijn afgeleverd. 



Er is geen gebruik gemaakt van de kolom ad am aj uit figuur Bl .1. Deze kolom wordt 

gebruikt in bijlage 3. 

Als alle orders ~n dag te laat word en af geleverd dan is volgens deze manier van meten de 

leverbetrouwbaarheid van MPP 0% (de "te laat is te laat"-meting). Als 10% van het aantal 

orders op tijd worden afgeleverd en 90% zes weken te laat dan is de leverbetrouwbaarheid 

10%. Een leverbetrouwbaarheid van 10% is in deze situatie niet te verkiezen boven die van 

0%. Het is van belang om te weten hoeveel te laat de 265 te late orders zijn (tabel Bl.I). 

Tabel B 1. 1 Een onderscheid in het aantal orders te laat 

Tijd te laat Aantal orders 

1 dag 26 (9,8") 

2 dagen 14 (5,3") 

3 dagen 19 (7,1 ") 

4 da&en 11 (4,2") 

5 dagen (1 week) 13 (4,9") 

> 1 week en < • 2 weken 61 (23,0") 

> 2 weken en < •3 weken 44 (16,6") 

> 3 weken en < -=4 weken 32 (12,1 ") 

>4 weken en < •5 weken 34 (12,8") 

> S weken en < =6 welcen 9 (3,4") 

>6 weken 2 (0,8") 

Enraf ( de grootste klant van MPP) meet de leverbetrouwbaarheid van haar toeleveranciers als 

volgt. Per order wordt cen puntenaantal gegeven volgens onderstaande kwalificatie: 

Order op tijd 

Order 1 week te laat 

Order 2-4 weken te laat 

100 punten 

70 punten 

50 punten 

Order meer dan 4 weken te laat O punten 

(Enraf bekijkt alleen de leverweken niet de leverdagen.) 



Vervolgens wordt voor de te beoordelen periode per leverancier een leverbetrouwbaarheidscijfer 

(LBC in % ) bepaald volgens de fonnule: 

LBC = (punten van order 1 + punten van order 2 + ... )/aantal orders 

Ofwel: 

LBC =(179*100+(26+ 14+ 19+ 11 + 13)*70+(61 +44+32)*50+(34+9+2)*0)/444=68,8%. 

Wat is de gemiddelde levertijdoverschrijding zoals Enraf die zou meten (een dag te laat wordt 

gerekend als een week te laat)? 

Gemiddelde levertijdoverschrijding = 

(9,8% +5,3% +7, 1 % +4,2% +4,9%)*1 +23,0%*2+ 16,6%*3+ 12, 1 %*4+ 12,8%*5 

+3,4%*6+0,8%*7=2,66 weken. 

Er is opgemerkt dat de klant een hogere leverbetrouwbaarheid kan meten omdat Materials 

Handling de produkten op tijd kan afleveren ondanks dat zij de produkten te laat binnen hebben 

gekregen. Aangezien de gemiddelde levertijdoverschrijding 2,66 weken is, z.al de 

leverbetrouwbaarheid gemeten door de klant niet veel hoger zijn omdat Materials Handling een 

week de tijd heeft voor aflevering en zodoende nooit 2,66 weken goed kan maken. 

Enraf kwam voor de maand november op een leverbetrouwbaarheidscijfer van 67%. Hiertoe 

heeft men een steekproef genomen van orders waarvoor Enraf het materiaal niet toeleverde aan 

MPP. Voor het vierde kwartaal van 1994 werd een leverbetrouwbaarheidscijfer van 66% 

berekend. Dei.e percentages benaderen de 68,8%, welke berekend is met behulp van gegevens 

over alle geleverde orders in de maand november (dus niet alleen orders van Enrat). 

Sinds korte tijd wordt de leverbetrouwbaarheid wekelijks door de planners gemeten. Zij doen 

zowel de "te laat is te laat"-meting als de "LBC"-meting. De planners ontvangen een 

afleverkaart (met daarop de geplande leverweek) van Materials Handling wanneer dei.e de 

produkten heeft ingeboekt in het computersysteem. Op maandagmorgen wordt het aantal 

afleverkaarten, dat de week ervoor is binnengekomen, gesorteerd naar klant. Per klant wordt 

het aantal orders geteld dat te laat (gespecificeerd naar het aantal weken te laat), te vroeg en op 

tijd is (zie bijvoorbeeld tabel B 1.2). Ook hier wordt in geval van naleveringen alleen de 

eindaflevering beschouwd. Een afwijking kan ontstaan doordat de afleverkaarten op vrijdag 
' 

ingeboekt worden en op maandag naar de planners worden gebracht. In figuur Bl.2 wordt het 

verloop van de leverbetrouwbaarheid in de tijd gevisualiseerd (niet gespecificeerd naar klant) . 



Tabel Bl .2 Een van de tabellen die wekelijks ingevuld wordt ten behoeve van de 

leverbetrouwbaarheidsmeting 

Meting leverbetrouwbaarheid orders Enraf 

Order Weck 17 Weck 18 Weck 19 

Tc vrocg I I 

Op tijd 26 30 

I week le laat 0 I 

2, 3, 4 wckcn le laat 7 3 

> 4 wckcn le laal 2 0 

Totaal 36 35 

LBC (in ") 84,7 94,9 

•tc laat is te laat• (in ") 75,0 88,6 

• Bcrckcncn van hct lcvcrbctrouwbaarhcidscijfcr (=LBC): 

LBC • (4)/(3) 

• Bcrckcncn van de lcvcrbctrouwbaarhcid •tc laat is le laa1": 

90 

80 

70 

60 

~ so 
ls 
0. 40 

30 

20 

IO 

Levcrbctrouwbaarhcid .. [(1)+(2))/(3) • 100" 

2 

9 

7 

0 

0 

18 

88,3 

61,1 

Weck 20 

' ' ' ' 

0 +--t-----+---+--+--+--t-----+--+---+---+-----+----1 

week 

Totaal TotaaJ•punlcn 

(I) •100 = 

(2) ·100 = 

• 70 = 

• 50 = 

• 0 = 0 

(3) (4) 

xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

---LBC 

-------- Tc laat is tc laat 

Figuur B1.2 De leverbetrouwbaarheid volgens de "LBC"-meting en de "te laat is te laat"

meting 



Bijlage 2. Efficiencyverhoging door inzicht in capaciteitsbezetting 

Om te laten zien dat de efficiency zal toenemen wanneer er meer inzicht komt in de 

capaciteitsbezetting wordt gebruik gemaakt van een voorbeeld [6]. In figuur B2.1 wordt 

aangegeven wat de vraag naar capaciteit is voor vier weken afzonderlijk. 

Cepeciteits
vreeg 

f 150 uur --,,----, 

100 uur -

50 uur 

Week 1 Week 2 Week 3 

Figuur B2.1 De vraag naar capaciteit 

Overbezetti ng 

_____ _l_ 

Week 4 

In dit voorbeeld wordt verondersteld dat de bewerkingstijd van elke order een uur is. Tevens 

wordt aangenomen dat de inzet van extra capaciteit onbeperkt mogelijk is en dat het 

uitgangsmateriaal ruim van tevoren aanwezig is. Wat gebeurt er wanneer er geen gebruik wordt 

gemaakt van extra capaciteit (bijvoorbeeld overwerken, het inhuren van uitzendkrachten, 

uitbesteden) en wanneer men geen inzicht heeft in de capaciteitsbezetting? Dit wordt 

weergegeven in figuur B2.2. 



Capaci tei ts
benut ting 

i 

50 uur 

Figuur 82.2 

Overbezet ting 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 

Capaciteitsbenutting in geval van geen inzicht in capaciteitbezetting en 

geen inzet van extra capaciteit. 

In week 1 worden honderd orders afgeleverd. Vijftig orders die in week 1 afgeleverd zouden 

moeten worden, zijn pas in week 2 klaar. Van de 425 orders (425 uur) worden 

50+25 +50+25 = 150 orders te laat afgeleverd. De leverbetrouwbaarheid is dus: 

((425-150)/425) * 100% = 64,7% . 

De capaciteitsbenutting is 100% (voor vier weken). De kosten voor capaciteitsuitbreiding zijn 

nihil. 

Wat gebeurt er wanneer er wel gebruik wordt gemaakt van extra capaciteit en wanneer men 

geen inzicht heeft in de capaciteitsbezetting? Er wordt dan in week 1 respectievelijke week 3 

extra capaciteit ingezet om 50 respectievelijk 25 orders te verwerken. De capaciteitsbenutting 

over deze vier weken bedraagt (100+75+ 100+75)/4=87,5%. De leverbetrouwbaarheid is 

100%. De kosten voor uitbreiding van capaciteit bedragen (50+25)*x waarbij x de kosten zijn 

voor een uur extra capaciteit. 



Als laatste wordt bekeken wat er gebeurt bij inzicht in de capaciteitsbezetting en bij gebruik 

maken van extra capaciteit. Dit wordt weergegeven in figuur B2.3. 

Cepecitei ts
benutt ing 

SO uur 

Uitbesteed 

Q . 
. 

. 
. 

Week 1 

Overbezet ting 

Herplend 

Week 2 Week 3 Week 4 

Figuur B2.3 Capaciteitsbenutting in geval van inzicht in capaciteitsbezetting en inzet 

van extra capaciteit 

In dat geval is de leverbetrouwbaarheid 100%. De benuttingsgraad is 

(100+ 100+ 100+75)/4=93,75%. De kosten voor uitbreiding van capaciteit bedragen 50*x. De 

drie situaties worden samengevat in tabel B2.1 . 

Tabel B2.1 De drie situaties 

situatie in.ticht in inz.et extra koaten beoutting leverbetrouw-

cap. bezetting? capaciteit? extra cap. capaciteit baarheid 

1 nee nee 0 100% 65% 

2 nee ja (S0+2S)*x 87,5% 100% 

3 ja ja so•x 93,8% 100% 



Er worden regelmatig overuren gemaakt bij MPP. Tevens wordt er gebruik gemaakt van 

uitzendkrachten. Er is de laatste maanden weinig uitbesteed ten gevolge van een tekort aan 

capaciteit. De beslissing tot capaciteitsvergroting wordt echter vaak te laat genomen waardoor 

de effecten van situatie 1 optreden. Dit voorbeeld laat zien dat, gegeven een bepaalde 

leverbetrouwbaarheid, een methode waarmee inzicht verschaft kan worden in de bezetting van 

capaciteiten leidt tot een hogere efficiency (lagere kosten en een betere benutting van de 

capaciteit). Een hogere leverbetrouwbaarheid kost geld . Het is echter zaak om bij een bepaalde 

leverbetrouwbaarheid de kosten zo laag mogelijk te houden. 



Bijlage 3. De bepaling van de gemiddelde produktiedoorlooptijd en 

de gemiddelde tijd benodigd voor de inkoop van materiaal 

In deze bijlage worden twee metingen beschreven. In de eerste paragraaf staat een beschrijving 

van een meting van de gemiddelde produktiedoorlooptijd. De gemiddelde tijd die benodigd is 

voor de inkoop van materiaal wordt in paragraaf twee bepaald. 

B3. l De gemiddelde produktiedoorlooptijd 

Voor het meten van de leverbetrouwbaarheid is gebruik gemaakt van een lijst waarop alle 

orders vermeld staan die volgens planning in week 44; 45, 46, 47 of 48 (1994) afgeleverd 

zouden moeten worden bij Materials Handling (zie bijlage 1). Voor het meten van de 

gemiddelde produktiedoorlooptijd wordt gebruik gemaakt van twee kolommen uit deze lijst: 

ad am aj: 

dg md jr: 

de datum dat het computersysteem een opdracht tot aanmaken van de 

ordermap heeft gekregen en 

de datum dat de produkten door Materials Handling zijn bijgeboekt in het 

computersysteem. 

De gemiddelde produktiedoorlooptijd is de gemiddelde tijd tussen het moment van 

orderontvangst en het moment van afgifte van de produkten aan de klant. Na de orderontvangst 

duurt het ongeveer een week voordat het computersysteem een opdracht tot aanmaken van de 

ordermap genereert. Tussen het moment van bijboeking in het systeem en afgifte van de 

produkten aan de klant zit hoogstens een paar dagen. Bij het gemiddelde verschil tussen ad am 

aj en dg md jr moet dus ongeveer anderhalve week worden opgeteld om de gemiddelde 

produktiedoorlooptijd te verkrijgen. In tabel B3.1 wordt weergegeven wat het verschil is tussen 

ad am aj en dg md jr met daarbij het aantal orders. Uit deze tabel is af te lezen dat er 

bijvoorbeeld voor 43 orders geldt dat er twee weken of minder ( > 1 week) tussen de twee data 

zit. 



Tabel B3.1 Het verschil tussen ad am aj en dg md jr met het aantal orders 

Verschil tussen data Aantal orders 

> 1 week en < =2 weken 43 (9,7%) 

> 2 weken en < = 3 weken 47 (10,6%) 

>3 weken en < =4 weken 59 (13,3%) 

>4 weken en < =5 weken 63 (14,2%) 

> 5 weken en < = 6 welten 52 (11,7%) 

>6 welten en < =7 welten 56 (12,6%) 

> 7 weken en < = 8 welten 32 (7,2%) 

> 8 welten en < = 9 welten 39 (8,8%) 

>9 weken en < = 10 welcen 26 (5,9%) 

> 10 welcen en < = 11 welcen 13 (2,9%) 

> 11 weken en < = 12 weken 10 (2,2%) 

> 12 weken en < = 13 weken 1 (0,2%) 

> 13 weken en < = 14 weken 3 (0,7%) 

Het gemiddelde verschil tussen ad am aj en dg md jr is: 

(43*2+47*3+59*4+63*5+52*6+56*7+32*8+39*9+26*10+ 13*1 l + 10*12+ 

1 *13+3*14)/444=2.667/444=6,01 weken. 

De standaarddeviatie is 2, 72 weken. Uit dit alles volgt dat de gemiddelde produktiedoorlooptijd 

7 ,5 week is. In dit verslag wordt voor de eenvoud uitgegaan van acht weken (twee 

vierwekelij kse periodes). 



BJ.2 De &emiddelde tijd benodi&d voor de inkoop van materiaal 

Voor het meten van de gemiddelde tijd benodigd voor de inkoop van materiaal is gebruik 
gemaakt van een lijst waarvan een deel afgedrukt staat in figuur 83.1. 
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Nadat de inkoper een materiaalsuggestie van bet systeem heeft gekregen, gaat er (niet altijd) een 

inkooporder de deur uit. Op dat moment wordt er aan een combinatie van een inkoopnummer 

(Inkoopnr) en artikelnummer (Artikelnr) een 8-status toegekend. Deze lijst geeft de 

inkooporders die in week 2, 3, 4, 5, 6 of 7 (1995) een 8-status hebben gekregen. Voor het 

bepalen van de gemiddelde tijd benodigd voor de inkoop van materiaal wordt de dag dat de 

inkooporder een 8-status krijgt, vergeleken met de dag dat deze een M-status krijgt. Deze status 

wordt toegekend na ontvangst van de produkten in het magazijn (na (goed)keuring). Hieronder 

volgt een toelichting op de records vermeld bij a, b, c en d (zie figuur 83; 1). 

a. Op 17 februari 1995 heeft de inkoper zeventig artikelen met het artikelnummer 9196611 

besteld. Op 24 maart 1995 heeft Materials Handling deze inkooporder een M-status 

gegeven. Er ziJn echter 113 artikelen ingemeld. De inkoper heeft, om het verschil in 

aantal op te heffen, een 8-record toegevoegd voor 43 produkten. Tussen de dag waarop 

de 8-status is toegekend en de dag waarop de inkooporder de M-status heeft verkregen, 

zitten 35 dagen ofwel vijf weken. 

b. In de kolom Herl Stat staat een H. Dit betekent dat de tien bestelde produkten, na 

afkeur, opnieuw zijn besteld (herlevering). Voor de bepaling van de gemiddelde tijd 

benodigd voor de inkoop van materiaal wordt gebruik gemaakt van de datum waarop de 

inkooporder voor het eerst is aangemaakt (17 februari). 

c. Deze order is nog niet afgesloten. Op 16 maart zijn 63 van de 500 produkten geleverd. 

De rest van de produkten volgt nog. Deze order wordt buiten beschouwing gelaten bij de 

bepaling van de gemiddelde inkooptijd. 

d. 8ij dit 8-record hoort geen M-record. De produkten moeten nog afgeleverd worden of er 

is "iets vreemds" aan de hand. Ook deze order blijft buiten beschouwing. 

In tabel 83. 2 wordt bet verschil tussen de datum waarop de 8-status en de M-status is 

toegekend met het aantal orders vermeld. 

Uit deze meting volgt dat de gemiddelde tijd benodigd voor de inkoop van materiaal 5.227/232 

= 22,5 dag is. Dit komt overeen met 3,2 weken. De standaarddeviatie is 3, 1 weken (de 

inkooptijd varieert enorm!). Van de 232 inkooporders is 72,9% biMen vier weken geleverd. 

90,6% is binnen acht weken geleverd. In dit verslag wordt uitgegaan van een inkooptijd van 

acht weken (twee vierwekelijkse periodes) . In ongeveer 70% van de gevallen heeft men een 

speling van ongeveer vier weken omdat bet materiaal binnen vier weken geleverd lean worden . 



Tabel B3.2 Het verschil tussen datum B-status en datum M-status met het aantal orders 

Verschil tussen data Aantal orders 

< =l week 61 (26,39(,) 

> 1 weken en < = 2 weken 54 (23,39(,) 

> 2 weken en < = 3 welten 31 (13,49(,) 

>3 weken en < =4 welcen 23 (9,9%) 

>4 welcen en < =S welcen 21 (9,1 %) 

>S welcen en < •6 welcen 9 (3,9%) 

> 6 welcen en < = 7 welcen 7 (3,0%) 

> 7 welcen en < = 8 welcen 4 (1,7%) 

> 8 weken en < =9 welcen 3 (1,3%) 

> 9 welcen en < = 10 welten 7 (3,0%) 

> 10 welcen en < = 11 welcen 3 (1,3%) 

> 11 welcen en < • 12 welcen 4 (1,7%) 

> 12 welcen en < • 13 weken 1 (0,4%) 

> 13 welcen en < = 14 welcen 3 (1,3%) 

> 14 weken en < = 1S weken 1 (0,4%) 



Bijlage 4. De berekening van de beschikbare capaciteit van work 

centers (RCCP) 

De capaciteitssoorten in tabel 6.1 zijn geordend naar Produktie Unit. Produktie Unit 1, de 

Prototype Unit, is buiten beschouwing gebleven. Deze Produktie Unit krijgt normaal gesproken 

geen werk van de planning aangeboden. Om deze reden wordt er op zowel niveau 2 (RCCP) als 

niveau 3 (CRP) geen rekening met deze Produktie Unit gehouden. Produktie Unit 6 is eveneens 

buiten beschouwing gebleven in verband met de verzelfstandiging van deze Produktie Unit. In 

de eerste kolom van de tabel staat tussen haakjes het aantal beschikbare mensen per Produktie 

Unit vermeld. Elke capaciteitssoort is ondergebracht in een van de zes categorieen (CNC

frezen, conventioneel frezen, CNC-draaien, conventioneel draaien, bewerkingscentra en 

overige). Achter elke capaciteitssoort staat tussen haakjes het aantal beschikbare machines. Bij 

capaciteitssoort 13529 van Produktie Unit 5 staat "3-2p". Dit betekent dater drie machines bij 

capaciteitssoort 13529 horen waarvan er twee in de ploeg staan. In de kolom "Overige" staan de 

capaciteitssoorten die niet in te delen zijn bij de andere vijf categorieen. In deze kolom staat een 

aantal capaciteitssoorten waarbij niet aangegeven wordt hoeveel machines beschikbaar zijn. De 

capaciteitssoorten 06212, 06312, 06412 en 06512 vertegenwoordigen het mechanisch keuren. 

Het keuren lean op verschillende manieren gebeuren. Het aantal beschikbare machines voor deze 

bewerkingsstap is niet aan te geven. Onder de capaciteitssoorten 06251, 06351, 06451 en 06551 

valt het bankwerk. Men lean niet aangeven hoeveel machines men voor bankwerk beschikbaar 

heeft vanwege de diversiteit van bewerkingen die onder bankwerk vallen. De capaciteitssoorten 

01428, 14428, 11428 en 13428 hebben betrekking op het boor-tap centrum (Brother TC-225) 

van Produktie Unit 4. Elke Produktie Unit kan van deze CNC-machine gebruik maken 

("hakkenbar"). De beschikbare capaciteit per capaciteitssoort kan niet worden aangegeven. De 

som van de benodigde capaciteit op capaciteitssoort 01428, 14428, 11428 en 13428 mag echter 

in een bepaalde periode de hoeveelheid beschikbare uren op het boor-tap centrum niet 

overschrijden. Ook de vibreerafdeling (vier machines) van Produktie Unit 4 is beschikbaar voor 

ieder Produktie Unit (capaciteitssoorten 12226, 12326, 12426 en 12526). Hiervoor geldt 

hetzelfde als voor het boor-tap centrum. 

Alvorens de beschikbare capaciteit berekend kan worden, moet er een onderscheid gemaakt 

worden naar beschikbare machinecapaciteit en beschikbare menscapaciteit van een work center. 

De beschikbare machinecapaciteit van een work center is de hoeveelheid uren per tijdseenheid 

(bijvoorbeeld per week) dater bewerkingen op dat work center uitgevoerd kunnen worden. De 

beschikbare menscapaciteit van een work center is de hoeveelheid uren per tijdseenheid die de 

werknemers op dat work center kunnen verzetten. Wanneer een work center bestaat uit meer 

machines dan mensen, dan is de beschikbare machinecapaciteit groter dan de beschikbare 

menscapaciteit. In deze bijlage wordt eveneens ingegaan op de bepaling van de benodigde 



machine- en menscapaciteit. De capaciteiten worden weergegeven in uren per week. Door 

vermenigvuldiging met vier ontstaat de beschikbare machine- en menscapaciteit voor een 

vierwekelijkse periode. 

Een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten gezamenlijk 

Volgens tabel 6.1 zijn er 85 machines beschikbaar (een machine die in de ploeg staat telt 

voor twee!). Hieraan moeten nog vijf machines worden toegevoegd namelijk een Brother 

TC-225 (boor-tap centrum) en vier vibreermachines. Er zijn dus totaal 90 machines 

beschikbaar. Omdat de produktiviteit van de werknemers geen 100% is, wordt hier 

uitgegaan van een beschikbaarheid van 38 (uur/week) in plaats van 40 (uur/week). 

Zowel een werknemer als een machine kan niet meer dan 38 (uur/week) verzetten. "De 

Wemers" (Flexibele Fabricage Cel) van Produktie Unit 2 kunnen ook bewerkingen 

uitvoeren wanneer er niemand aanwezig is ('s nachts). Voor dei.e capaciteitssoort is dus 

meer dan 2 (machine/ploeg) • 2 (ploeg) • 38 (uur/(machine*week)) = 152 (uur/week) 

besch~. Geschat wordt dat "de Wemers" gezamenlijk 's nachts 38 (uur/week) extra 

kunnen.:t~tten. Om dei.e reden wordt er bij het totale aantal beschik:bare machines een 

"machine" opgeteld. Ofwel: 

Beschikbare machinecapaciteit 
·¥-· ·. 

(90+ 1) * 38 

; 1 • 38--·• 3.458 (uur/week). 

-
ProduldlllJnit 2 heeft vijftidrlriensen fot"zijn besctukking. Produktie Unit 3 heeft er .. , . ... . 

eveneens vijftien. Produktie Unit 4 en 5 hebben elk de beschikking over veertien 

werknemers. Ofwel: 

Beschikbare menscapaciteit = (15+ 15+ 14+ 14) * 38 

= 58 • 38 = 2.204 (uur/week). 

Er wordt ervan uitgegaan dat de capaciteitssoorten 06212, 06312, 06412, 06512, 06251, 

06351, 06451 en 06551 geen beslag leggen op machinecapaciteit (alleen op 

menscapaciteit). Er wordt aangenomen dat de machines benodigd voor de uitvoering van 

bewerkingen op dei.e capaciteitssoorten geen bottleneck zijn. Ofwel: 

Benodigde machinecapaciteit = de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behalve de 

capaciteitssoorten 06212, 06312, 06412, 

06512, 06251, 06351, 06451 en 06551. 



In tabel 6.1 staat een aantal capaciteitssoorten cursief gedrukt. Deze capaciteitssoorten 

hebben betrekking op CNC-machines die onbemand kunnen bewerken (bijvoorbeeld bij 

automatische gereedschapwissel). Tijdens de uitvoering van ~n of meerdere 

bewerkingen op zo'n machine lean een werknemer werken aan een andere machine. Een 

werknemer kan op deze manier in ~n week meer dan 38 machine-uren verzetten. Bij het 

bepalen van de benodigde menscapaciteit dient hiermee rekening gehouden te worden . 

Benodigde menscapaciteit = 

;., . 

de som van de benodigde hoeveelheid uren (zowel 

insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behalve de cursief gedrukte + de 

som van de insteltijd per forecast/order op alle 

cursief gedrukte CNC-machines + de som van de 

geschatte tijd per forecast/order dat de werknemer 

bij de machine aanwezig moet zijn. 

De geschatte tijd moet kleiner of gelijk (bijvoorbeeld in geval van nieuwe produkten) 

zijn aan de bewerkingstijd. Produktie Engineering kan in overleg met de Produktie Unit

chefs een schatting maken van deze tijd. In plaats van het gebruiken van de geschatte tijd 

per forecast/order kan gebruik gemaakt worden van gemiddelden. Bijvoorbeeld: voor ~n 

machine-uur op capaciteitssoort 01641 is een kwart mensuur benodigd. Men heeft echter 

geen beschikking over deze gemiddelden. Bovendien schijnt de verhouding tussen de 

machinecapaciteit en de bijbehorende menscapaciteit nogal te wisselen in verband met 

het gevarieerde werkaanbod. Men zou de machine/mensverhouding gedurende een 

bepaalde tijd moeten meten. Er wordt hier overigens gesproken over insteltijd en 

geschatte tijd per "forecast/order". Hiermee wordt aangegeven dat de benodigde 

capaciteit opgebouwd kan zijn uit uren benodigd voor forecasts en uren benodigd voor 

harde orders van produkten die pas over lange tijd geleverd moeten worden. 

Beschikbare mac~paciteit v 

Benodigde machinecapaciteit 

= 
= 5 * 38 = 190 (uur/week). 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

op capaciteitssoort 02849. 

De beschikbare en benodigde menscapaciteit worden niet bepaald. Bij de bepaling van de 

capaciteiten van de hierop volgende bezettingsoverzichten wordt de menscapaciteit 



evenecns achterwcge gclaten. "De Wemers" bevinden zich in Produlctie Unit 2. Deze 

Unit heeft vijfticn mensen tot zijn beschikking waarvan een aantal deze machines lean 

bedienen. Op het niveau van Rough Cut Capacity Planning is men niet geinteresseerd in 

de inzetbaarheid van mensen. Er wordt vanuit gegaan dat de 58 beschikbare mensen 

overal inzetbaar zijn. Om deze reden is een weergave van de totaal beschikbare en 

benodigde menscapaciteit voldoende. 

Een bdtningsove#llkht voor "t!,e Wahli ~ Sigma." en "de Mokino" gezamenlijk 

Beschikbare machinecapaciteit 

Benodigdc machinecapaciteit 

5 * 38 

= 190 (uur/week). 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

op capaciteitssoort 01641, 01242 en 01244. 

Een bezettingsoverzichl voor alle capaciteitssoonen die betrekldng hebben op frezen 

Beschikbare machinecapaciteit 

Benodigde machinecapaciteit 

(14 + 7) * 38 

- 21 • 38 = 798 (uur/week). 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

op capaciteitssoort 01521, 14521, 14427, 

~ 14424, 14222, 115~1, 11222, 11424, 13521 

.~ 13129~lom "~C-frezen" en kolom 

"Conventioneel frezen" in tabel 6.1). 

Een bezettingsoverzichl voor alle capaciteitssoonen die betrekldng hebben op draaien 

Beschikbare machinecapaciteit = (16 + 14) * 38 

= 30 • 38 = 1.140 (uur/week). 



Benodigde machinecapaciteit = de som van de benodigde hoeveelheid uren 

op capaciteitssoort 14510, 14545, 14202, 

14303, 14405, 11254, 11206, 11202, 13510, 

13530, 13254, 13529, 13206, 13202, 13306 

(kolom "CNC-draaien" en "Conventioneel 

draaien" in tabel 6.1) . 

Een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoorten uit de kolom "Overige" 

Beschikbare machinecapaciteit = (25 + 1 + 4) * 38 

- 30 * 38 = 1.140 (uur/week). 

(inclusief het boor-tap centrum (Brother TC-225) en de vier vibreermachines) 

-:. 

Benodigde machinecapa~ it ~ 

'• 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

op alle~Aitssoorten uit de kolom 

"Overige" in tabel 6.1 behalve de 

capaciteitssoorten 06212, 06312, 06412, 

06512, 06251, 06351, 06451 en 06551. 

Nota Bene: In subparagraaf 3.4.1 staat een formule voor de bepaling van de beschikbare 

capaciteit. 

Met: 

S.Chikbare capaciteit=(aantal werknemers of machines)*(aantal uur per ploeg)*(aantal 

ploegen per dag)*(aantal dagen per periode)*bezettingsgraad*efficiency. 

Aantal werknemers of machines=minimum (aantal werknemers, aantal machines). 
~ . 

Omdat in deze Mjlage een onae'rscheid is gemaakt naar machinecapaciteit en menscapaciteit 

wordt geen gebruik gemaakt van dit;piinimum. Voor de bepaling van_ de beschikbare 

menscapaciteit c.q. machinecapaciteit wordt uitgegaan van het aantal beschikbare werknemers 

c.q. machines. Met betrekking tot de bezettingsgraad en de efficiency geldt het volgende: 

bezettingsgraad *efficiency = 0, 95 

want 0,95*40=38 (uur/(werknemer*week)). 



Bijlage S. De berekening van de beschikbare capaciteit van work 

centers (CRP) 

In deze bijlage wordt met behulp van tabel 6.1 (hoofdstuk 6) de beschikbare en de benodigde 

capaciteit per Produktie Unit en per capaciteitssoort bepaald. De capaciteiten worden 

weergegeven in uren per week. 

Een bezettingsovenichl per Produlaie Unit 

Produktie Unit 2: 

Bcschikbare machinecapaciteit = (17+1) * 38 

= 18 * 38 = 684 (uur/week). 
:r... - • r · -a. 

( -f:,l in!~rb~ ~ h~~ ~htsr be~d bewer~n~ an 1_de Wemers") 

Beschikbare menscapaciteit 

Benodigde machinecapaciteit 

Benodigde menscapaciteit 

= 15 * 38 

= 570 (uur/week). 

= 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 2 behalve de capaciteitssoorten 01428, 

12226, 06212 en 06251. 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 2 behalve de cursief gedrukte + de som 

van de insteltijd per order/forecast op alle 

cursief gedrukte CNC-machines + de som 

van de geschatte tijd per order/forecast dat de 

werknemer bij de machine aanwezig moet 

ZlJn. 



Produktie Unit 3: 

Beschikbare machinecapaciteit 

Beschikbare menscapaciteit 

Benodigde machinecapaciteit 

l - .._ .. . ,, 

= 24 • 38 

= 912 (uur/week). 

= 15 • 38 

= 570 (uur/week). 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 3 behalve de capaciteitssoorten 14428, 

12326, 06312 en 06351. 
~ J ti1 
'1'- . 't.r:f ~- . . ... ~ ,;,,, ... -

Benodigde menscapaciteit = de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 3. 

Produktie Unit 4: 

Beschikbare machinecapaciteit 

Beschikbare menscapaciteit 

Benodigde machinecapaciteit 

= 21 • 38 

= 798 (uur/week). 

= 14 • 38 

= 532 (uur/week). 

= de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 4 behalve de capaciteitssoorten 11428, 

12426, 06412 en 06451. 



Benodigde menscapaciteit 

Produktie Unit 5: 

~b~ "lhin~pa~ teitf" , 
. ~ .r, .,. ~ :u--. 

Beschikbare menscapaciteit 

Benodigde machinecapaciteit 

Benodigde menscapaciteit 

= 

= 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 4 behalve de cursief gedrukte + de som 

van de insteltijd per order/forecast op alle 

cursief gedrukte CNC-machines + de som 

van de geschatte tijd per order/forecast dat de 

werknemer bij de machine aanwezig moet 

zijn. 

14 * 38 

= 532 (uur/week). 

= 

= 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 5 behalve de capaciteitssoorten 13428, 

12526, 06512 en 06551. 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op alle 

capaciteitssoorten behorende bij Produktie 

Unit 5 behalve de cursief gedrukte + de som 

van de insteltijd per order/forecast op alle 

cursief gedrukte CNC-machines + de som 

van de geschatte tijd per order/forecast dat de 

werknemer bij de machine aanwezig moet 

zijn. 

Voor de capaciteitssoorten 01428, 14428, 11428 en 13428 wordt geen afzonderlijk 

bezettingsoverzicht gemaakt. Deze capaciteitssoorten hebben betrekking op een en hetzelfde 

boor-tap centrum (Brother TC-225) van Produktie Unit 4. Er wordt een bezettingsoverzicht 

gemaakt voor deze capaciteitssoorten gezamenlijk. Evenzo worden de capaciteitssoorten 12226, 



12326, 12426 en 12526 (vibreren) gecombineerd in een bezettingsoverzicht. 

Een bezettingsovenicht voor de Brother TC-225 (boor-tap centrum) 

Beschikbare machinecapaciteit = 

Benodigde machinecapaciteit = 

38 (uur/week). 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op de 

capaciteitssoorten 01428, 14428, 11428 en 

13428. 

Een bezettingsoverzicht voor alle capaciteitssoonen die betrekking hebben op vibreren 

Beschikbare machinecapaciteit = 
= 

Benodigde machinecapaciteit = 

Een bezettingsovenicht per capaciteitssoon 

4 * 38 

152 (uur/week). 

de som van de benodigde hoeveelheid uren 

(zowel insteltijd als bewerkingstijd) op de 

capaciteitssoorten 12226, 12326, 12426 en 

12526. 

In tabel B5.1 wordt de beschikbare machinecapaciteit per capaciteitssoort venneld. 

Benodigde machinecapaciteit = de benodigde hoeveelheid uren ( zowel 

insteltijd als bewerkingstijd) op de 

betreffende capaciteitssoort. 

De beschikbare hoeveelheid uren voor de capaciteitssoorten 01428, 14428, 11428 en 

13428 gei.amenlijk is 38 uur. De beschikbare hoeveelheid uren voor de capaciteitssoorten 

12226, 12326, 12426 en 12526 gei.amenlijk is 152 uur. De capaciteitssoorten 06212, 

06312, 06412, 06512, 06251, 06351, 06451 en 06551 leggen geen beslag op 

machinecapaciteit (alien op menscapaciteit). De machines benodigd voor de uitvoering 

van bewerkingen op deze capaciteitssoorten zijn geen bottlene.ck. 



Tabel B5 .1 De beschikbare machinecapaciteit per capaciteitssoort 

Capaciteitssoort Beacbiltbare ureo Capaciteitssoort Beschiltbare ureo 
per week per week 

01521 76 06260 76 

14521 228 01428 geeo 

11521 190 12226 geeo 

13521 38 06212 geeo 

14427 38 06251 geeo 

14424 38 14543 38 

14222 76 14232 38 

11222 38 14333 76 

11424 38 14435 38 

13120 38 14131 38 

14510 76 14428 geeo 

14545 38 12326 geeo 

11254 38 06312 geeo 

11206 38 06351 geeo 

13510 38 11354 38 

13530 76 11152 38 

13254 38 11253 38 

13529 190 12414 114 

13206 76 07261 114 

14202 38 11428 geeo 

14303 76 12426 geeo 

14405 76 06412 geeo 

11202 114 06451 geeo 

13202 190 13354 38 

13306 38 13440 114 

01641 38 13428 geeo 

01242 76 12526 geeo 

01244 76 06512 geeo 

02849 190 06551 geeo 

06239 152 



Bijlage 6. De bezettingsoverzichten met behulp van gegevens uit 

Enbics 

Met behulp van gegevens uit Enbics zijn, in week 25, de volgende bezettingsoverzichten 

opgesteld. Het capaciteitsbeslag in de bezettingsoverzichten voor alle capaciteitssoorten 

gezamenlijk is opgebouwd uit: 

Orders 

Hieronder vallen de uren benodigd voor offertes met "een hoge slagingskans", voor 

orders die nog niet in Enbics zijn ingevoerd (deze zijn bijvoorbeeld nog in behandeling 

bij Production Engineering) en voor de nieuwe capaciteitssoorten 02200, 11400 en 

14300. Deze capaciteitssoorten vertegenwoordigen "het bewerken op tekening". Een 

Produktie Unit-chef dient zelf te bepalen op welke machine(s) hij een produkt maakt 

wanneer op de ordermap capaciteitssoort 02200, 11400 of 14300 staat vermeld. 

Giet Enraf 

Hieronder vallen de uren benodigd voor het bewerken van gietstukken voor Enraf. Deze 

uren staan niet als forecasts in het systeem. Men schat dat men ongeveer 800 uur per 

periode nodig heeft voor het bewerken van deze gietstukken. 

Ex Logis 

Door het "uit de lucht halen" van het computersysteem Logis heeft men geen 

beschikking meer over forecasts van Oldelft en EO. Men schat dater 800 uur per 

periode nodig is voor Ex Logis-orders. 

De uren behorend tot Orders, Giet Enraf of Ex Logis zijn niet toegevoegd aan de andere 

bezettingsoverzichten ! 

Totaal o 

Dit zijn de benodigde uren voor orders die in het systeem staan. 

Totaal g 

Dit zijn de benodigde uren voor geplande orders die in het systeem staan. Geplande 

orders zijn zowel forecasts als reeds bevestigde orders waarvoor nog geen ordermap 

hoeft worden uitgedraaid. 



Nota bene: 
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C: 
4,1 

5 

Bij de benodigde capaciteit in de menscapaciteit-overzichten (bij Totaal g en Totaal o) 

zitten eveneens uren benodigd voor capaciteitssoorten die alleen menscapaciteit vereisen 

(06212, 06312, 06412, 06512, 06251, 06351, 06451 en 06551). De benodigde mensuren 

op de andere capaciteitssoorten zijn gelijk aan de benodigde machine-uren in het systeem 

vanwege een gebrek aan gegevens met betrekking tot onbemand werk. 

Vanwege een reorganisatie van de Produktie Units zijn de weergegeven 

bezettingsoverzichten niet representatief voor de huidige situatie. 
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Alie capaciteitssoorten menscapaciteit wk 25 (beschikbaar 8816) 

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
7 8 9 10 11 12 

periode 

II Orders 

■ GietEnraf 

■ Ex Logis 

□ Totaal o 

■ Totaal g 

■ Orders 

■ Giet Enraf 

■ Ex Logis 

0 Totaal o 

■ Totaal g 



1000 

900 

800 

700 

600 
C 
QJ 500 :5 

400 

300 

200 

100 

0 
7 

500 

450 

400 

350 

300 
C 
QJ 250 :5 

200 

150 

100 

50 

0 
7 

Werner wk 25 (beschikbaar 760) 
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Frezen wk 25 (beschikbaar 3192) 
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Draaien wk 25 (bescbikbaar 4560) 

3000 

2500 

2000 

C: 0 TotaaJ o 
~ 1500 :S 

■ TotaaJ g 

1000 

500 

0 
7 8 9 10 11 12 

periode 

Overige wk 25 (bescbikbaar 4560) 
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Produktie Unit 2 machinecapaciteit wk 25 (beschikbaar 684) 
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Produktie Unit 3 machinecapaciteit wk 25 (beschikbaar 912) 
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Produktie Unit 4 machinecapaciteit wk 25 (beschikbaar 798) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

week 

Produktie Unit 4 menscapaciteit wk 25 (beschikbaar 532) 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

week 

D Overige 

■ Conv. draaien 

■ CNC-draaien 

D Conv. frezen 

■ CNC-frezen 

l§I Overige 

■ Conv. draaien 

■ CNC-draaien 

D Conv. frezen 

■ CNC-frezen 



1400 

1200 

1000 

800 
C: 
QJ 

5 
600 

400 

200 

0 

1400 

1200 

1000 

800 
C: 
QJ 

5 
600 

400 

200 

0 

Produktie Unit 5 machinecapaciteit wk 25 (beschikbaar 874) 
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