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Abstract 

Flextronics Logistics BV wants to improve their insight in the current and the desirable 
situation concerning personnel capacity. Therefore the graduation assignment is: "See to it 
that Flextonics Logistics BV gets a better insight in the different aspects of personnel capacity 
and make tools which can be used to control the different aspects of the personnel capacity." 
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Samenvatting 

Dit is het afstudeerverslag in het kader van de afstudeeropdracht van de opleiding Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. 

Afstudeerbedrijf 

Het moederbedrijf Flextronics International Ltd. (hiema te noemen Flextronics) is een 
wereldwijd opererende industriele dienstverlener. Om haar kennis en vaardigheden binnen de 
logistiek te vergroten zijn in de afgelopenjaren een aantal logistieke dienstverleners 
overgenomen. De vestiging waar de afstudeeropdracht plaats vindt, is een onderdeel van een 
van een logistieke dienstverleners die in 2000 is overgenomen. 
Flextronics Logistics BV verzorgt logistieke dienstverlening aan haar klanten. Van oorsprong 
is de vestiging een VMI hub. Ondertussen is de service uitgebreid met value added logistics 
en value added services. Er wordt zowel business-to-business en business-to-consumer 
gewerkt. 
In paragraaf 1.4 worden de afzonderlijke afdelingen in het warehouse beschreven. 

Afstudeeropdracht 

De laatste tijd heeft het bedrijf te maken met een sterke groei in het aantal klanten en in het 
volume per klant. Hierdoor is er ook groei in het aantal processen en de complexiteit van de 
bedrijfsvoering. Door dit alles groeit de behoefte aan meer structuur. Het managen van de 
personeelscapaciteit wordt door de explosieve groei steeds moeilijker, maar ook steeds 
belangrijker. Daarom is besloten om een onderzoek te doen, zodat de problemen in kaart 
worden gebracht en beter gemanaged kunnen worden. 

De opdrachtomschrijving is als volgt: 
Zorg voor een beter inzicht in de verschillende aspecten van de personeelscapaciteit 
en maak tools waarmee dit inzicht verkregen kan warden en waarmee de verschillende 
aspecten van de personeelscapaciteit beheerst kunnen warden. 

Onder de verschillende aspecten van de personeelscapaciteit wordt verstaan: 
aantal medewerkers op een bepaald moment 
kwaliteit van de medewerkers 
mix van medewerkers (bepaalde tijd, onbepaalde tijd en uitzendkrachten) 

- jlexibiliteit 

Het belang van de opdracht voor Flextronics Logistics BV is op te delen in: 
1. Managen van de belangrijkste kostenpost 
2. Prestatie richting klant 
3. Motivatie van de medewerkers 
4. Kwaliteiten van de medewerkers 
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De fases in het plan van aanpak voor dit afstudeerproject zijn als volgt: 
1. Orienteren; 
2. Kwaliteiten; 
3. Capaciteitsplanning; 
4. Reflectieopdracht; 
5. Intern afstemmingsproces; 
6. Mix; 
7. Rapporteren. 

In bijlage F is het plan van aanpak verder uitgewerkt. 

Verschillende kwaliteiten, contracten en kosten 

Bij het beheersen van de personeelscapaciteit is het van belang om te zorgen voor: 
Voldoende kennis en ervaring, voor beheersing en controle van de processen; 
Zo min mogelijk kosten. 

Bij Flextronics Logistics BV zijn er drie soorten contracten mogelijk: 
Contract voor onbepaalde tijd (CO); 
Contract voor bepaalde tijd (CB); 
Uitzendcontract (UZK). 

CO en CB behoren tot de eigenkrachten van Flextronics Logistics BV. 

Er is een lijst met activiteiten gemaakt (paragraaf 3.4.2), hiervan is per activiteit bekeken of 
het tot een keyfunctie behoort of niet. Op de keyfuncties is de kennis en ervaring nodig, de 
kwaliteit. De niet-keyfuncties zorgen voor voldoende kwantiteit voor het uitvoeren van alle 
werkzaamheden. De activiteiten behorende bij keyfuncties moeten worden uitgevoerd door 
eigenkrachten. Dit zorgt voor een minimum aan het aantal eigenkrachten dat in dienst van 
Flextronics Logistics BV moet zijn. 

Uit analyse van de loonkosten van de verschillende contracten blijkt dat een uitzendkracht 
gedurende de eerste 26 weken dat deze bij Flextronics Logistics BV werkzaam is, 1,5% 
duurder is dan een eigenkracht bij gelijk aantal betaalde uren. Doordat de klantvraag en 
daarmee de hoeveelheid werk bij Flextronics Logistics BV sterk fluctueren, is er vaak 
onzekerheid of er gedurende een bepaalde periode altijd voldoende werk is voor een 
medewerker. Doordat een uitzendkracht alleen betaald hoeft te worden voor de uren die hij/zij 
werkt, is een uitzendkracht kostentechnisch al snel interessanter dan een eigenkracht. 
(Paragraaf 3.4.1 en hoofdstuk 6.) Wanneer een uitzendkracht langer dan 26 weken bij 
Flextronics Logistics BV werkzaam is gelden andere regels. Omdat deze regels nog niet 
voldoende in detail zijn uitgewerkt, kan dit nog niet geanalyseerd worden. 
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Planningsproces 

Tijdens de afstudeerperiode is er een planningsproces ontworpen waarin op drie niveaus 
planningen gemaakt worden: 

Planning voor de komende maanden; 
Planning voor de komende week/weken; 
Planning voor de komende dag. 

Deze planningen zorgen ervoor dat Flextronics Logistics BV op een structurele manier inzicht 
blijft houden in de behoefte aan personeelscapaciteit. 

Een belangrijk hulpmiddel bij het maken van de planning is de planningstool in Excel. Deze 
tool is opgesteld op basis van een rekenkundig model. Dit rekenkundig model is ook tijdens 
de afstudeerperiode ontworpen, hoofdstuk 5. Het bepalen van de normen is een speciaal 
onderdeel uit dit rekenkundig model. Er is gekozen om de normen op te bouwen uit een 
algemeen gedeelte plus een gedeelte dat door diverse afwijkingen veroorzaakt wordt. De 
reden hiervoor is dat de werkzaamheden bij Flextronics Logistics BV sterk aan verandering 
onderheven zijn. Hierdoor vinden er regelmatig wijzingen in de afwijkingen plaats. Wanneer 
de afwijkingen niet apart in de norm zou zijn meegenomen, is het noodzakelijk om de 
volledige norm opnieuw te gaan bepalen. Het onderhoud van de normen zou in dat geval 
tijdsintensiever zijn dan in de situatie waarbij de afwijkingen apart in de norm wordt 
meegenomen. 

De planning voor de komende dag is geYmplementeerd op een afdeling. De reden dat dit niet 
op meer afdeling is geYmplementeerd is dat er te weinig up-to-date en betrouwbare capacity 
drivers en normen bij Flextronics Logistics BV aanwezig waren. Zonder up-to-date en 
betrouwbare capacity drivers en normen is er geen goede input voor de planning en daardoor 
is het niet mogelijk om betrouwbare output te genereren. 

De resultaten van de implementatie die wel is uitgevoerd zijn positief. De Warehouse 
Supervisor zorgt er met behulp van de informatie uit de planningstool voor dater: 

Efficienter en doelgerichter gewerkt wordt; 
Minder gebruik gemaakt hoeft te worden van ad hoc oplossingen 
Beter inzicht in de prestaties van een afdeling is. 
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Voorwoord 

In het programma van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit van 
Eindhoven is in het laatste jaar als afsluitend onderdeel een afstudeerperiode opgenomen. Het 
betreft hier de afstudeerperiode van Bram Verstegen van de afstudeerrichting Logistiek. De 
afstudeerperiode wordt bij Flextronics Logistics BV te Venray in de periode van 15 oktober 
2003 tot 16 juni 2004 vervuld. 

Tijdens het afstuderen zijn twee tussenrapporten en een afstudeerverslag geschreven. Voor u 
ligt het afstudeerverslag. 

In het verslag wordt gebruik gemaakt van termen zoals deze bij Flextronics Logistics BV 
bekend zijn. De betekenis van deze en andere termen zijn in de verklarende woordenlijst in 
bijlage Ate vinden. De bijlage zijn apart gebundeld. 

Nu ik in de eindfase van mijn afstudeeropdracht ben aangekomen, is dit tevens een moment 
om een aantal mensen te bedanken die gedurende de afgelopen maanden een belangrijke rol 
hebben gespeeld. In de eerste plaats dank ik mijn begeleiders van de TU/e, de heer de Kok en 
de heer van der Veeken. En mijn begeleiders van Flextronics Logistics BV, de heer Richters 
en de heer Verschuuren voor hun begeleiding de afgelopen maanden. 

Zonder de medewerking van medewerkers van Flextronics Logistics BV zou dit verslag niet 
tot stand zijn gekomen. Zij hebben een deel van hun tijd afgestaan en zijn bereid geweest al 
mijn vragen te beantwoorden en over hun ervaringen te vertellen. Hen wil ik daarom ook 
danken voor hun bijdrage. 

Bram Verstegen 

Flextronics Logistics BV 
Eindhoven, juni '04 
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1 Bedrijfsbeschrijving 

I.I Irish Express Company 

Irish Express Cargo (IEC) is een bedrijf dat groot is geworden met Vendor Managed 
Inventory (VMI). Deze groei is vooral ontstaan wanneer Dell via IEC gebruik is gaan maken 
van VMI, er zijn vervolgens voor Dell verschillende vestingen ontstaan. 
IEC heeft een omzet van meer dan € 130 miljoen en er werken meer dan 1.200 mensen. 
Bij HP ontstond ook de behoefte aan een VMI-hub en in 1998 werd de vestiging in Venray in 
gebruik genomen. Deze vestiging is een VMI-hub voor Hewlett Packard (HP). 
In september 2000 werd IEC overgenomen door Flextronics. De vestiging in Venray kreeg 
vanaf dat moment de naam Flextronics Logistics BV. 

1.2 Flextronics 

Flextronics is een industriele dienstverlener die zich richt op het ontwikkelen en produceren 
van eindproduct op ICT-, medisch- en ( consumenten) elektronicagebied. Dit alles gebeurt in 
opdracht van veelal wereldwijd opererende bedrijven. 

Flextronics is statutair gevestigd in Singapore en is een van de leidende ondememingen op het 
gebied van Electronic Manufacturing Services (EMS) ter wereld. Flextronics is een 
wereldwijd opererende ondememing die vertegenwoordigd is op alle continenten. Flextronics 
heeft eigen ontwerp-, ontwikkel-, productie- en logistieke diensten. Over het boekjaar 2003 
(t/m 31 maart) is een omzet van $ 13,4 miljard bereikt en bestaat het totale personeelsbestand 
uit ongeveer 95.000 medewerkers. Het totale vloeroppervlak van alle vestigingen bij elkaar is 
bijna 5 miljoen vierkante meter. 

In de afgelopenjaren heeft 
Flextronics een aantal 
logistieke dienstverleners 
overgenomen om haar 
kennis en vaardigheden op 
het gebied van logistiek te 
versterken. Door het 
bundelen van productie en 
logistieke activiteiten heeft 
Flextronics de mogelijkheid 
om haar klanten total 
supply solutions aan te 
kunnen bi eden ( one stop 
shopping concept). 

-I• 
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Figuur 1: De 27 vestigingen van Flextronics Logistics wereldwijd. 

Na de ovemames heeft Flextronics 27 logistieke vestigingen en is daarmee wereldwijd 
vertegenwoordigd met logistieke diensten. Samen hebben deze vestigingen ruim 300.000 m2 

vloeroppervlak en ruim 4.000 medewerkers, zie figuur 1. 
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1.3 Flextronics Logistics B V 

Flextronics Logistics BV is gesticht als VMI hub voor HP. Vanuit Venray worden twee 
productievestigingen (L'isle D'abeau, Frankrijk en Heerenveen, Nederland) bevoorraad. Dit 
is dus een line-feed proces. De vestiging in Heerenveen is ondertussen verhuisd naar 
Hongarije. In Frankrijk en Hongarije worden PC's voor HP gemaakt, de werkelijke productie 
heeft HP uitbesteed aan Sanmina-SCI. (Sanmina-SCI is een concurrent van Flextronics, het is 
ook een EMS.) 

Een organogram van Flextronics Logistics BV is opgenomen in bijlage B. 

In de loop der tijd is de VMI dienstverlening verder uitgebreid met value added logistics en 
value added services. 

• Value Added Logistics (VAL) betekend hier dat een aantal extra activiteiten zoals 
kitting, picking & packing, reworking en light manufacturing in Venray plaats vinden. 
Ditter voorbereiding van de distributie van deze producten via line-feed, business-to
business (retail) en business-to-consumer. 

• Value Added Services (VAS) betreft transportmanagement, douanezaken en het 
inkopen van niet-strategische materialen zoals verpakkingsmaterialen. 

Nadat HP en Compaq fuseerden, ontstond er voor Flextronics Logistics BV veel onzekerheid. 
Bij Flextronics Logistics BV was men bang om HP als klant te verliezen. Het binnenhalen 
van andere klanten is vervolgens in een stroomversnelling geraakt. Uiteindelijk is HP 
gebleven, ze hebben zelfs veel meer activiteiten bij Flextronics Logistics BV ondergebracht. 
Nu wordt ook de distributie voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) voor HP 
gedaan. Ook heeft Flextronics Logistics BV ondertussen een hub voor HP in Dubai 
(Verenigde Arabische Emiraten). 

De bedrijven waar Flextronics Logistics BV haar diensten aan verleend, zijn allemaal OEM's 
(Original Equipment Manufacturers). Deze kunnen worden opgedeeld in twee categorieen. 

Hoofdklanten 
Leveranciers 

Voor de hoofdklanten zorgt Flextronics 
Logistics BV voor de leveringen aan assemblage 
bedrijven, retailers en/of eindklanten. De 
belangrijkste hoofdklanten zijn Apple, Asus, HP 
en Logitech. Als VMI-hub heeft Flextronics ook 
leveranciers als klanten. Voor deze leveranciers 
slaat Flextronics VMI-voorraad op, welke op een 
later tijdstip aan de hoofdklanten worden 
verkocht. Voorbeelden van leveranciers zijn 
Philips, Samsung en Sony. Zowel de 
hoofdklanten als de leveranciers zijn 
gerenommeerde bedrijven met elektronische 
kwaliteitsproducten. Een overzicht van het 
omzetaandeel dat deze klanten genereren is 
weergegeven in bijlage C. In figuur 2 is 
weergegeven hoe de verschillende 
bedrijven/klanten in de bedrijfskolom ten 
opzicht van Flextronics Logistics BV staan. 

Afstudeerverslag 

OEM's 
- Hoofdklanten van Flextronics Logistics BV 
- Leveranciers van de hoofdklanten 

Flextronics Logistics BV 

Assemblage bedrijf 

Figuur 2: Bedrijven/klanten random Flextronics Logistics BV 
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Als verder in dit verslag over klanten gesproken wordt, worden hiermee klanten bedoeld uit 
de groep waar Flextronics Logistics BV uiteindelijk aan/voor uitlevert (hoofdklanten). De 
VMI-klanten zullen verder in dit verslag leveranciers genoemd worden. De leveranciers 
moeten van de klanten voorraad bij Flextronics Logistics BV opslaan. Omzet die door een 
leverancier gemaakt wordt, wordt uiteindelijk toegeschreven aan de hoofdklant, omdat de 
hoofdklant ervoor zorgt dat de omzet gemaakt wordt. Bovendien geldt, dat zodra een klant 
weg zou gaan, de leveranciers ook weggaat. 

De vestiging in Venray is in de periode 1998-2003 uitgegroeid tot een grootte van 55.000 m2 

en heeft een inhoud van 500.000 m3
. Van de 600 medewerkers die bij Flextronics Logistics 

BV werkzaam zijn, werken er ongeveer 425 in het warehouse. Op dit moment heeft 
Flextronics Logistics BV een klantenportfolio die geheel gericht is op de logistieke 
dienstverlening voor ondememingen die zich binnen de ICT branche ( en wel specifiek de 
computerindustrie) bevinden. 

Doordat de hoeveelheid pallets die verwerkt wordt erg is toegenomen, is het voor Flextronics 
Logistics BV noodzakelijk om snel uit te breiden. Tussen juli 2003 en augustus 2003 heeft 
Flextronics Logistics BV 300 medewerkers aangenomen. Nieuwe gebouwen "Fase 4.4, Fase 
4.5 en Fase 5" zijn in aanbouw. 

Een groot gedeelte van de voorraad bij Flextronics Logistics BV is vendor managed inventory 
(VMI), wat inhoudt dat de leverancier bepaalt hoeveel hij van ieder product op voorraad legt. 
De voorraad en dus ook de opslagkosten blijven van de leverancier totdat de klant van deze 
leverancier doorgeeft dat hij een gedeelte koopt. Flextronics Logistics BV zorgt dat de 
voorraad, zowel binnen het computersysteem als in het warehouse van eigenaar wisselt. 

Zie bijlage D voor een schematische weergave van het primaire proces van Flextronics 
Logistics BV. 

1.4 De verschillende warehouse-afdelingen 

De afdelingen bij Flextronics Logistics BV zijn ingedeeld naar klant. Per grotere klant wordt 
hiema kort de karakteristieken omschreven. De kleinere klanten hebben samen maar 5% van 
de omzet en zijn daardoor minder belangrijk. De klanten worden in de tabel op de volgende 
pagina in volgorde van omzetaandeel behandeld, te beginnen met de klant met de grootste 
omzet. HP is opgesplitst in twee stukken (Distributie en Retail to Production), omdat dit erg 
verschillende processen zijn. 

Afstudeerverslag 4 



HP-Distributie HP-Retail to Apple Asus Logitech 
(HP-D) Production (RTP) 

Opdeling - Home Product Nee - Channel, grote Nee Nee 
Devision (HPD) orders voor 

- Monitoren groothandels 
- Kitting to Order - Store, kleine orders 

(KTO) die via de 
- Resale intemetsite van 
- HR/H8 Apple zijn besteld 

- MIT, Merge in 
Transit 

- X-dock 
- RMA, retour 

gekomen producten 

Levert aan - Retail Assemblagelijnen - Retail - Retail Retail 
- Eindklanten - Eindklanten - verkoopkantoren 

van Asus 
- grote orders 

direct naar 
eindklanten 

Leveringsgebied EMEA - Frankrijk Europa Europa Europa 
- Hongarije 

Levertijd Dag 1 : orders De vraag De vraag dezelf de dag Dag 1 : orders Dag 1 : orders 
komen binnen dezelf de dag uitleveren komen binnen komen binnen 

Dag 3: producten uitleveren Dag 2: producten Dag 2: producten 
uitleveren uitgeleverd uitgeleverd 

VMI-voorraad Ja Ja Ja Nee Nee 
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2 Afstudeeropdracht 

2.1 Achtergrond 

Flextronics Logistics BV zorgt voor business-to-business en business-to-consumer 
leveringen. Er geldt dat de binnenkomende orders altijd snel afgehandeld moeten worden. 
Zowel de business-to-business als de business-to-consumer markt hebben een korte leadtime. 

De bedrijven waarvoor Flextronics Logistics BV de leveringen verzorgt, willen dat de service 
van een korte leadtime aan de klanten geboden wordt, omdat ze hierdoor een hogere 
klanttevredenheid hebben en omdat <lit hun concurrentiepositie ten goede komt. 

Omdat de leveringen op het laatste moment moeten gebeuren, is het nodig <lat Flextronics 
Logistics BV 'mee ademt' met de schommelingen in de klantvraag. Een bottleneckcapaciteit 
is personeel. De post "personeelskosten" vertegenwoordigt daamaast de laatste jaren bijna 
40% van de totale operationele bedrijfskosten. Dit is dus van grote invloed op het resultaat 
van Flextronics Logistics BV. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de klanttevredenheid zo hoog mogelijk, is het 
van essentieel belang om het juiste aantal medewerkers met de juiste kwaliteit op het juiste 
moment in te zetten. Met kwaliteit wordt hier de kennis en vaardigheden van de medewerker 
bedoeld. Daamaast is van belang voor de stabiliteit en de personeelskosten, <lat de juiste mix 
van uitzendkrachten, vaste krachten voor bepaalde tijd en vaste krachten voor onbepaalde tijd, 
binnen de organisatie aanwezig is. 

De laatste tijd heeft het bedrijf te maken met een sterke groei in het aantal klanten en in het 
volume per klant. Hierdoor is er ook groei in het aantal bedrijfsprocessen en daarmee de 
complexiteit van de bedrijfsvoering. Door dit alles groeit ook de behoefte aan meer structuur. 
Het managen van de personeelscapaciteit wordt door de explosieve groei steeds moeilijker, 
maar ook steeds belangrijker. Daarom is besloten om een onderzoek te doen, zodat de 
problemen in kaart worden gebracht en beter gemanaged kunnen worden. 

De kem van het probleem is dat er te weinig inzicht is in de huidige en de gewenste situatie 
betreffende personeelscapaciteit en de flexibiliteit ervan. 
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2.2 Opdrachtdefinitie 

Tijdens de orientatiefase is meer informatie over het probleem en de mogelijke oorzaken 
ingewonnen doormiddel van interviews. Er zijn interviews gehouden met de General 
Manager, de Engineering Manager, de Operations Manager, Warehouse Supervisors van de 
diverse afdelingen en met Progam Managers van de diverse afdelingen. Met de verkregen 
informatie is onder andere een probleemkluwen opgesteld, deze is weergegeven in bijlage E. 

De opdrachtomschrijving, zoals deze uiteindelijk in overleg met de begeleiders is opgesteld, 
luidt als volgt: 

Zorg voor een beter inzicht in de verschillende aspecten van de personeelscapaciteit 
en maak tools waarmee dit inzicht verkregen kan warden en waarmee de verschillende 
aspecten van de personeelscapaciteit beheerst kunnen warden. 

Onder de verschillende aspecten van de personeelscapaciteit wordt verstaan: 
aantal medewerkers op een bepaald moment 
kwaliteit van de medewerkers 
mix van medewerkers (bepaalde tijd, onbepaalde tijd en uitzendkrachten) 

- flexibiliteit 

Deze opdrachtomschrijving leidt tot een aantal onderzoekspunten: 
Welke verschillende kwaliteiten van de medewerkers zijn er. Dit onderzoek zal zich 
beperken tot de kwaliteiten die voor de processen in het warehouse van Flextronics 
Logistics BV van belang zijn; 
Wat zijn de minimale kwaliteiten die binnen de afdeling/het bedrijf aanwezig moeten 
zijn en het bijbehorende minimale aantal mensen; 
De vraag naar de mogelijke kwaliteiten zal ook onderzocht worden. Hiervoor moet 
worden bepaald of er voor alle afdelingen informatie is die het mogelijk maakt om 
voorafte bepalen hoeveel medewerkers er per kwaliteit nodig zijn, gegeven een 
bepaalde vraag. Als dit mogelijk is, dan kan met de informatie en met behulp van een 
capaciteitsplanningsmodel bepaald worden hoeveel medewerkers met bepaalde 
kwaliteiten nodig zijn; 
Door middel van een afstemmingsproces kan dan bepaald worden of en in hoeverre de 
benodigde wijzigingen in het personeelsbestand intern opgevangen kunnen worden; 
Een planningscyclus waar via een structurele wijze de personeelscapaciteit beheerst 
zal worden. 

Tijdens het onderzoek zal rekening worden gehouden met de wettelijke normen van onder 
andere het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden zoals deze momenteel bij Flextronics 
Logistics BV gelden. Mocht het nodig zijn, dan bestaat de mogelijkheid om aanpassingen in 
de arbeidsvoorwaarden voor te stellen. Aanpassingen moeten wel binnen de wettelijke 
normen blijven en voordat deze doorgevoerd kurmen worden, moet er overeenstemming 
bereikt zijn met de afdeling Human Resources (HR) en de ondememingsraad (OR). 
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Buiten het kader van de opdracht vallen de volgende activiteiten: 

2.3 

• 

• 

• 
• 

• 

Het verbeteren van de voorspellingen betreffende de grootte en de aantallen van de te 
verwachten orders. 
De problemen aangaande het vinden van benodigd medewerkers. Hoewel het een 
probleem voor Flextronics Logistics BV wordt, hgt het probleem in eerste instantie bij 
de ingeschakelde uitzendbureau's. Wel zal gekeken worden of er met minder krachten 
gewerkt kan worden. Een voorwaarde hierbij is dat dit niet ten koste gaat van de 
flexibiliteit richting de klanten. 
De inhoud van de trainingen en het trainingsprogramma . 
Het oplossen van problemen van logistieke aard, die niet direct met de opdracht te 
maken hebben. Wanneer tijdens het onderzoek logistieke problemen geconstateerd 
worden die niet direct met de opdracht te maken hebben, zullen deze samen met 
eventuele aanbevelingen aan het management team (MT) doorgegeven worden. 
Het plannen van de capaciteit van de ondersteunende afdelingen, zoals administratie 
en planning. 

Plan van aanpak 

De fases in het plan van aanpak voor dit afstudeerproject zijn als volgt: 
1. Orienteren; 
2. Kwaliteiten; 
3. Capaciteitsplanning; 
4. Intern afstemmingsproces; 
5. Mix van medewerkers; 
6. Reflectieopdracht; 
7. Rapporteren. 

In bijlage Fis zijn de verschillende fases verder uitgewerkt. 
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2.4 Het bedrijfsbelang van de opdracht 

Het belang van de opdracht voor Flextronics Logistics BV is op te delen in: 
1. Managen van de kostenpost personeel 
2. Prestatie richting klant 
3. Motivatie van de medewerkers 
4. Kwaliteiten van de medewerkers 

1. Managen van de kostenpost personeel 

De totale personeelskosten zijn de afgelopen jaren bijna 40% van de totale operationele 
kosten geweest. Hiermee is het de belangrijkste kostenpost van Flextronics Logistics BV. 
Hieruit blijkt dat de invloed van personeelskosten op het bedrijfsresultaat erg groot is. 
Daarom is de beheersing van deze kostenpost van essentieel belang. 
Als er te veel medewerkers aanwezig is, brengt dit capaciteit en dus kosten met zich mee die 
niet benut worden. Bovendien gaat het vaak ten koste van de productiviteit van alle 
medewerkers. 

2. Prestatie richting klant 

Het is voor de prestatie richting de klanten van Flextronics Logistics BV van essentieel belang 
dat het juiste aantal medewerkers met de juiste kwaliteiten in dienst zijn. 

Te weinig medewerkers en/ofkwalitatiefte laag geschoolde medewerkers hebben tot gevolg: 
Oplopende werkdruk; 
Verminderde kwaliteit; 
Orders niet op tijd af. 

Te veel medewerkers en/ofkwalitatiefte hoog geschoolde medewerkers hebben tot gevolg: 
Oplopende kosten; 
Dienst wordt duurder voor de klant en/of de winstmarge van Flextronics Logistics BV 
komt onder druk te staan. 

Een betere beheersing van de personeelscapaciteit draagt dus positiefbij aan de 
concurrentiepositie. 

3. Motivatie van de medewerkers 
Doordat medewerkers beter ingepland worden, zal het minder vaak voorkomen dat 
medewerkers onverwacht moeten overwerken, op zaterdag werken of juist eerder naar huis 
worden gestuurd. De medewerkers weten ook beter waar ze aan toe zijn en zullen hierdoor 
beter gemotiveerd zijn. Een team dat beter gemotiveerd is, komt de kwaliteit van de 
dienstverlening ten goede. Bovendien zal er binnen een beter gemotiveerd team minder 
ziekteverzuim zijn. 

4. Kwaliteit van de medewerkers 
Het is in het belang van het bedrijf om duidelijkheid te verschaffen in de juiste behoefte en de 
goede mix van medewerkers met verschillende contracten. Eventuele afwijkingen kunnen dan 
beter gemanaged worden. Als de behoefte eerder duidelijk is, dan is er ook meer tijd voor het 
vinden van medewerkers met de juiste kwaliteiten. 
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3 Analyse en diagnose 

In dit hoofdstuk zullen in grote lijnen de analyses en diagnoses die gemaakt zijn worden 
weergegeven. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zal op basis van deze analyse en diagnose verder 
worden gegaan met het ontwerpen. 

3.1 Planningsproces 

In deze paragraaf wordt eerst de bestaande situatie omschreven, vervolgens zal de gewenste 
situatie worden beschreven. 

3.1.1 Bestaande situatie 

Iedere afdeling heeft een eigen Warehouse Supervisor, dit is de medewerker die de dagelijkse 
leiding over een warehouse afdeling heeft. In bijlage G staan een aantal functies zoals deze bij 
Flextronics Logistics BV voorkomen omschreven. 

Uit interviews met de Warehouse Supervisors is gebleken dater op de meeste afdelingen geen 
structureel planningsproces bestond. In plaats daarvan schatten de meeste Warehouse 
Supervisors, op basis van gevoel, kennis en ervaring met het proces, hoeveel medewerkers 
hij/zij nodig dacht te hebben voor ( een bepaald gedeelte van) het proces. 
Omdat men deze geschatte cijfers niet kon onderbouwen waren er vaak discussies als men het 
aantal medewerkers wilde verhogen. De manager(s) vroegen zich dan vaak af ofhet wel 
nodig was om zoveel extra medewerkers aan te nemen. Aangezien de Warehouse Supervisor 
zijn schatting niet goed kon onderbouwen was het moeilijk om dit bij de manager(s) te 
verdedigen. 
Bovendien werd het probleem groter als de vraag naar producten met speciale 
werkzaamheden meer stijgt dan de gemiddelde vraag. De oude verhoudingen kloppen dan niet 
meer, het gevoel dat gebaseerd is op de oude verhoudingen klopt hierdoor niet meer en 
daardoor wordt de schatting onbetrouwbaarder. 
Doordat de planning niet nauwkeurig gedaan wordt (helemaal niet of op basis van ervaring) 
komt het regelmatig voor dat er een of enkele medewerkers te veel aanwezig zijn. Als 
medewerkers doorkrijgen dat ze de orders 'makkelijk' afkrijgen gaat men minder productief 
werken. Hierdoor zijn ze toch allemaal de hele dag bezig. 

Uit interviews met de General Manager en de Warehouse Operations Managers is gebleken 
dat men behoefte had aan meer inzicht in de benodigde personeelscapaciteit. Regelmatig 
vroeg men zich af ofbepaalde processen met minder medewerkers afgehandeld zouden 
kunnen worden. Daamaast vroeg men zich af of er bij groeiende vraag inderdaad zoveel meer 
medewerkers nodig waren als waar de Warehouse Supervisor naar vroeg. Maar omdat ze te 
weinig inzicht hadden konden ze moeilijk onderbouwen of de werkzaamheden ook met 
minder medewerkers gedaan zouden kunnen worden. 

Uit interviews met de Human Resources Manager is gebleken dat ze te weinig inzicht had in 
de toekomstige behoefte aan personeelscapaciteit. Hierdoor was het voor haar afdeling erg 
moeilijk om te beslissen of en hoeveel medewerkers aangenomen moesten worden. Als er 
extra medewerkers moeten worden aangenomen, dan moet de afdeling Human Resources ook 
beslissen wat voor een contract de medewerker krijgt. 
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Per soort contract zijn er verschillende contracttermijnen. Om hier een goede keuze in te 
maken heeft de afdeling Human Resources inzicht in de toekomstige behoefte aan 
personeelscapaciteit nodig. 

De verschillende contracten bij Flextronics Logistics BV zijn: 
contract voor onbepaalde tijd (CO) 
contract voor bepaalde tijd (CB) 
uitzendkracht (UZK) 

3.1.2 Gewenste situatie 

Uit de interviews blijkt dat er een structureel planningsproces moet komen, waarbij van lange 
termijn met grove cijfers naar korte termijn met nauwkeurigere cijfers moet worden gewerkt. 
Bovendien moeten de planningen tot stand komen op basis van normen, zodat ze ook 
onderbouwd kunnen worden. Door nauwkeuriger te plannen en vervolgens het aantal 
medewerkers op de afdeling aan te passen aan de planning kan bespaard worden op 
personeelskosten. 

Volgens Gans (2002) bestaat personele capaciteitsplanning meestal uit de volgende 
hierarchische planningsstructuur: 

1. Long-term 
2. Medium-term 
3. Short-term 

Uit interviews met de Program Managers van de verschillende afdelingen is gebleken dat de 
meeste klanten op bovengenoemde drie niveaus forecast informatie beschikbaar stellen. 
Daamaast moeten er aan de hand van de planningen verschillende beslissingen genomen 
worden. Sommige beslissingen hebben een langere uitvoeringstijd nodig dan andere, daarom 
is ervoor gekozen om het planningsproces bij Flextronics Logistics BV op te delen in de 
volgende drie niveaus: 
1. Planning voor komende maanden; 
2. Planning voor komende week / weken; 
3. Planning voor komende dag. 
In niveau 2 en 3 wordt een gedeelte van het vorige niveau genomen en verder uitgewerkt. 

Naast deze drie niveaus moet er nog terugkoppeling aan de hand van de werkelijkheid 
plaatsvinden. Dit is nodig zodat op tijd gesignaleerd kan worden of eventuele aanpassingen 
nodig zijn. Zie figuur 3. 
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1. Planning voor komende maanden 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---
2. Planning voor komende week/weken f} 

f} 
--- --- --- --- --- ---

3. Planning voor komende dag 

Figuur 3: de verschillende niveaus van bet planningsproces 

logistics 

Tijdens het ontwerpen van het planningsproces (hoofdstuk 4) zullen deze niveaus verder 
worden uitgewerkt. 

3.2 Capacity drivers en normen 

In paragraaf 3 .1.2 is al vermeld dat er voor de verschillende planningsniveaus forecast 
informatie van de klanten beschikbaar is. Deze informatie zal uiteindelijk moeten worden 
omgezet in het aantal benodigde medewerkers. 

Er is daarom per activiteit een norm met een capacity driver nodig. 

Voorbeeld 
Activiteit A duurt 3 minuten per product. De norm van activiteit A is dan 3 minuten en de 
capacity driver is het aantal stuks van het product. 

3.2.1 Bestaande situatie 

Uit interviews met de Warehouse Supervisors, Operations Managers en Engineering 
medewerkers en door het bestuderen van oude tijdsmetingen en beschikbare ordergegevens is 
gebleken dater bij de keuze van capacity drivers niet altijd kritisch bekeken is ofhet wel de 
beste capacity driver is. Daamaast is gebleken dat voor veel processen of gedeeltes ervan geen 
normen of alleen verouderde normen bekend zijn. 
Zo zijn er in het merendeel van de gevallen alleen normen opgesteld voor het processing 
gedeelte en niet voor de gedeeltes inbound, picking en outbound. Terwijl het merendeel van 
de medewerkers bezig is met inbound, picking en outbound werkzaamheden. 

De meeste normen die wel opgesteld zijn komen overeen met worst-case scenario's en niet 
met gemiddelden. Alhoewel het ook belangrijk is om te weten water worst case kan gebeuren 
is het voor het planning belangrijker om te weten wat het gemiddelde is. Daamaast wordt er 
door veel medewerkers met de normen gewerkt alsofhet gemiddelde cijfers zijn. 
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Hierdoor zijn er weinig betrouwbare gegevens om mee te plannen en zal een planning 
uiteindelijk ook niet betrouwbaar zijn. Het is dus van groot belang dat de capacity drivers en 
normen verbeterd worden of opnieuw worden bepaald voordat er daadwerkelijk met een 
volledig planningsproces kan worden gestart. 

Uit de interviews met Warehouse Supervisors en Engineering medewerkers blijkt ook dat er 
weinig terugkoppeling plaatsvindt. Dit heeft tot gevolg dat wanneer normen en/of capacity 
drivers verouderd zijn dit niet, of minder snel opgemerkt wordt. Door structureel analyse van 
de verschillen te verrichten en dit terug te koppelen, kan men snel aanpassingen verrichten 
wanneer dit nodig is. 

3.2.2 Gewenste situatie 

Voordat de norm van een bepaald (deel van een) proces bepaald kan worden moet eerst de 
capacity driver bepaald worden. Als de capacity driver voor een handeling 'aantal pallets' is, 
dan hoort daar een andere norm bij dan wanneer de capacity driver voor diezelfde handeling 
'aantal producten' is. De capacity driver kan niet zomaar gekozen worden. Deze moet aan een 
aantal voorwaarde voldoen: 

de capacity driver moet passen bij het proces. Zo is het proces 'tossen van een truck' 
beter met aantat pallets te beschrijven dan met aantat stuks van een product. Dit 
omdat er soms van een bepaatd product 20 stuks op een pallet staan en bij een ander 
product 1000 stuks; 
De capacity driver moet zo min mogelijk variatie opleveren. Ats een handeting de ene 
keer 2 minuten per pallet duurt en de andere keer 14 minuten per pallet, terwijt 
dezelfde handeling de ene keer 7 minuten per product duurt en de andere keer 9 
minuten per product. Dan hebben ze beide gemiddetd 8 minuten nodig maar 8 minuten 
per product heeft veet minder variatie dan 8 minuten per pallet. 
De informatie voor de capacity driver moet bekend zijn of betrouwbaar uitgerekend 
kunnen worden. Ats de capacity driver 'aantat pallets ' het beste past bij het proces en 
de minste variatie heeft, maar het niet van tevoren bekend is hoeveet pallets er gedaan 
moeten warden en dat kan ook niet betrouwbaar uitgerekend warden. Dan is de 
capacity driver toch niet goed te gebruiken. 

Het bepalen van de norm en de capacity driver(s) is een taak voor de engineering afdeling. 

De beschikbare forecast informatie van de klant is in aantal stuks. Als de capacity driver niet 
'aantal stuks' is, dan moet de forecast informatie worden omgezet naar de capacity driver. 
Hierbij kan men gebruik maken van de historische gegevens. 

Nadat de capacity driver bepaald is kan de bijbehorende norm bepaald worden. Hierbij moet 
een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen worst-case normen en gemiddelde normen. 
Daamaast is het van belang dat capacity drivers en normen voor het gehele proces, van 
inbound tot en met outbound, bepaald worden. 
Vervolgens moet er structureel analyses uitgevoerd worden en waar nodig terugkoppeling 
plaatsvinden zodat de capacity drivers en normen up-to-date blijven. 
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3.3 Rekenkundig model 

Als de capacity drivers en de normen zijn bepaald, moet er vervolgens gerekend worden 
voordat het aantal benodigde medewerkers bekend is. Yoor dit rekenwerk zal een tool worden 
gemaakt. Y oordat de tool kan worden gemaakt moet eerst een rekenkundig model worden 
opgesteld waarin de benodigde berekeningen worden weergegeven. Uit interviews is gebleken 
dat in de bestaande situatie op de meeste afdelingen geen sprake is van een rekenkundig 
model of een tool. 

In dit model moeten de capacity drivers en de normen worden opgenomen. Als men dan de 
aantallen bij de capacity drivers invult, wordt via het model de benodigde tijd uitgerekend. 
Door de benodigde tijd te delen door de netto beschikbare tijd per medewerker, vindt men het 
netto aantal benodigde medewerkers. 
Het opzetten van dit model zal gedurende de afstudeerperiode worden gedaan. Het 
onderhouden van de tools en onderhouden van de bijbehorende norm en capacity driver 
gegevens is een taak voor de engineering afdeling. 

Bij het ontwerpen van het model moet rekening worden gehouden met: 
Mogelijke veranderingen in de toekomst. Omdat Flextronics Logistics BY zich in een 
dynamische omgeving bevindt, zullen er in de toekomst regelmatig veranderingen 
plaats vinden. 
Tijdsbesteding die in de toekomst voor onderhoud van de tools nodig zal zijn. Dit is 
voor Flextronics Logistics BY van belang, omdat een moeilijk te onderhouden tool 
resulteert in veel onderhoudstijd en hogere kosten en waarschijnlijk zal leiden tot te 
weinig onderhoud of niet meer gebruiken van de tool. 

Uit oude timingen, interviews met engineering medewerkers en Warehouse Supervisors is 
gebleken dat verschillende afdelingen voor dezelfde activiteit soms een afwijkende norm 
hebben. Hier zijn diverse redenen voor. Zo wordt er gebruik gemaakt van ander 
transportmaterieel voor een bepaald type product ofheeft een bepaald type product extra 
handelingen nodig. Dat de norm voor een bepaalde activiteit niet voor iedere afdeling 
hetzelfde is komt dus doordat er een aantal afwijkingen zijn die ervoor zorgen dat er meer of 
minder tijd nodig is. 

Het is mogelijk om voor iedere norm timingen te doen om de norm te bepalen. Dit vereist 
veel timingen (aantal timingen per norm* aantal normen per afdeling * aantal afdelingen). 
Als een afwijking in de toekomst vaker of juist minder vaak op gaat treden, bijvoorbeeld 
doordat de vraag naar een bepaald type product verandert, heeft dit effect op de benodigde 
tijd. Het is dan nodig om de norm opnieuw te bepalen voor iedere activiteit waar de afwijking 
effect op heeft. Dit zou betekenen dater weer veel timingen gedaan moeten worden. 
Aangezien Flextronics Logistics BY zich in een dynamische omgeving bevindt, is het erg 
aannemelijk dat de afwijkingen in de toekomst vaker of juist minder vaak gaan optreden. Dit 
zou betekenen dat er voor het onderhoud aan de normen regelmatig veel timingen nodig zijn. 
De tijd om opnieuw timingen te doen is niet altijd beschikbaar, waardoor het onderhoud 
vertraging op zal lopen of helemaal niet gebeurd. Hierdoor zou er bij de berekeningen gebruik 
worden gemaakt van verouderde gegevens. 

Om dit alles te voorkomen is, in overleg met medewerkers en de manager van de Engineering 
afdeling, gekozen om de afwijkingen per activiteit ook mee te nemen in het rekenkundige 
model. De norm voor een bepaalde activiteit wordt dan bepaald door een algemene norm plus 
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of min de tijd die voor een afwijking nodig is. Deze reden dat deze beslissing is genomen in 
overleg met medewerkers en de manager van de afdeling Engineering is dat deze afdeling het 
onderhoud aan de normgegevens moet doen. 

Voordelen van het betrekken van de afwijkingen in de opbouw van de normen zijn: 
Als een afwijking vaker of minder vaak voorkomt, hoeft alleen het percentage 
waarmee de afwijking voorkomt aangepast te worden. De norm wordt dan 
automatisch aangepast; 
Het is duidelijk welke afwijking voor welke vertraging/versnelling zorgt. 
Alle afwijkingen die door de klant of een leverancier veroorzaakt worden, kunnen 
worden meegenomen in onder andere de prijs onderhandelingen. 
Alle afwijkingen die door Flextronics Logistics BV zelfveroorzaakt worden kunnen 
intern de benodigde aandacht krijgen; 
Er kunnen eenvoudig verschillende scenario's doorgerekend worden. Bijvoorbeeld: 
wat is het effect als het percentage loose load zendingen naar 80% gaat. 

3.4 Mix van medewerkers 

Onder 'mix van medewerkers' wordt de mix verstaan van uitzendkrachten, eigen krachten 
voor bepaalde tijd en eigen krachten voor onbepaalde tijd. 

Flextronics Logistics BV moet een flexibele organisatie zijn, om aan de eisen van de klant te 
kunnen voldoen. Uitzendkrachten kunnen gemakkelijk aangetrokken en afgestoten worden en 
verhogen daarmee de flexibiliteit van de personeelscapaciteit. 
Maar belangrijke kennis en ervaring moet worden vastgehouden, want dit is belangrijk voor 
de continuYteit van het bedrijf. 
Dan moet er ook nog gelet worden op de kosten. 
Dit zijn allemaal zaken waarbij de mix van medewerkers een rol speelt. 

De afdeling Human Resources moet er voor zorgen dat de juiste mix binnen het bedrijf 
aanwezig is. Om hier beslissingen over te kunnen nemen heeft men informatie nodig. Men 
heeft de informatie over het huidige personeelsbestand, maar men moet ook een schatting 
hebben voor de toekomstige behoefte aan het personeelsbestand. 

Uit interviews met de General Manager en de Human Resources Manager blijkt dat de 
behoefte aan het personeelsbestand kan worden opgedeeld in een aantal punten: 

Behoefte aan een bepaald aantal medewerkers; 
Behoefte aan medewerkers met een bepaald type contract; 
Behoefte aan bepaalde kwaliteiten/eigenschappen van de medewerkers. 

Uit interviews met de Human Resources Manager blijkt dat men op de afdeling Human 
Resources vindt dat men te weinig inzicht heeft in deze toekomstige behoefte. 

Via de plarmingen is het mogelijk om aan het totaal aantal medewerkers te komen waaraan 
behoefte is. Dit zegt echter niet wat voor een contract of welke eigenschappen de 
medewerkers moeten bezitten. Voordat hier verder op wordt ingegaan wordt er eerst gekeken 
welke contracten en bijbehorende eigenschappen mogelijk zijn. 

Afstudeerverslag 15 



Bram Verstegen 
Technische Universiteit Eindhoven 

FLE>:TRONICS 
Log1st 1cs 

3.4.1 Verschillende contracten 

Bij Flextronics Logistics BV heeft een medewerker een van de drie mogelijke contracten: 
1. Contract voor onbepaalde tijd (CO); 
2. Contract voor bepaalde tijd (CB); 
3. Uitzendcontract (UZK). 

co CB UZK 
# medewerkers in 120 40 240 
warehouse 
(begin 2003) 
Mogelijke Een contract voor Maximaal 3 Een uitzendkracht kan 3 
contracten onbepaalde tijd. contracten en soorten contracten kri j gen, 

maximaal 3 jaar, als Pase A, B en C. 
een van de twee A= per dag 
bereikt wordt mag er B = maximaal 8 contracten en 
geen contract als CB maximaal 2 jaar (lijkt op CB) 
meer volgen, dan of C = een contract voor 
CO ofwegbij onbepaalde tijd (lijkt op CO). 
Flextronics Logistics. Zie ook bijlage H. 

Flexibiliteit Vast aantal uren per Vast aantal uren per Geen vast aantal uren (wel 
maand maand minimaal 3 per dag dat hij/zij 

wordt opgeroepen) 
Bruto salaris 100% Zelf de als CO ± 8% minder dan CO en CB 
Totale loonkosten 100% Zelfde als CO ± 1,5% meer dan CO en CB 

De 'oude' CAO voor uitzendkrachten is opgesteld voor de periode 1999-2003. Op 29 maart 
2004 is de 'nieuwe' CAO voor uitzendkrachten ingegaan. Deze 'nieuwe' CAO is opgesteld 
voor de periode 2004-2009. Ook zijn er nieuwe contracten afgesloten. 
In het verslag is alleen met nieuwe CAO en de nieuwe contracten gewerkt, bijlage I is hierop 
de enige uitzondering. Hierin worden namelijk de belangrijke punten uit de 'oude' CAO en de 
oude contracten weergegeven. 

Belangrijke punten uit de nieuwe CAO en nieuwe contracten zijn weergegeven in bijlage H. 
Hierin staan onder andere de opzegtermijnen van de verschillende contracten en de 
verschillende fase die een uitzendkracht doorloopt met bijbehorende regels. 

Naast de beloning voor de eigen krachten wordt ook de beloning voor de uitzendkracht door 
Flextronics Logistics BV bepaald. Het bruto salaris voor een uitzendkracht is in het begin iets 
lager dan het bruto salaris voor eigen medewerkers (CO'ers en CB'ers) van Flextronics 
Logistics BV. Hier is voor gekozen om de kosten te beperken. Bovendien is het nu mogelijk 
om een kracht een kleine loonsverhoging te geven zodra hij/zij direct voor Flextronics 
Logistics BV komt werken (ze worden dan CO'er ofCB'er) 

Volgens de nieuwe CAO geld voor een UZK, nadat deze 26 weken voor een opdrachtgever 
heeft gewerkt, dezelfde beloningsregeling als een CO/CB' er. 

In bijlage H staat een overzicht van de verschillen in loonkosten, exacte cijfers worden in 
verband met vertrouwelijkheid van gegevens niet weergegeven. 
Na de eerste 26 weken verandert de beloningsregeling en dus ook de berekening. De nieuwe 
cijfers voor deze periode zijn nog niet bekend. 
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Als een UZK opgeroepen wordt om te werken, dan moet er ook minimaal 3 uur voor die dag 
uitbetaald worden. 

Deze gegevens zijn verzameld aan de hand van: 
Interviews met medewerkers van de afdeling Human Resources; 
Interviews met de uitzendbureaus; 
Het bestuderen van de contracten tussen Flextronics Logistics BV en de 
uitzendbureaus; 
De CAO voor uitzendkrachten; 
Het bestuderen van de arbeidsvoorwaarden van Flextronics Logistics BV. 

Het break-evenpoint tussen uitzendkrachten en eigen krachten wat betreft kosten zit op 
ongeveer 98,5%. Dit betekent dat als een periode van 100 dagen bekeken wordt en er is meer 
dan 1,5 dag geen werk, dan kan voor deze positie beter een uitzendkracht ingehuurd worden. 
Is er minder dan 1,5 dag geen werk dan kan voor deze periode van 100 dagen beter een vaste 
kracht aangenomen worden. De periode van 1,5 dag hoeft niet aaneengesloten te zijn. Deze 
kan ook opgebouwd worden uit losse uren gedurende de periode van 100 dagen. 

3.4.2 Verschillende kwaliteiten 

Binnen het warehouse zijn er een aantal activiteiten. Een medewerker kan een of meerdere 
van deze activiteiten beheersen. Dit behoort dan tot de kwaliteiten van de medewerker. Onder 
kwaliteit wordt daarmee de kennis en ervaring van de medewerkers verstaan. 

Per activiteit is ook bekeken ofhet tot de keyfuncties behoort. Een keyfunctie is een functie 
waarvoor een langere inwerkperiode geldt. Gedurende deze periode wordt meer 
kennis/ervaring opgedaan dan bij niet-keyfuncties. De kennis/ervaring maakt de functie van 
belang voor de bedrijfsvoering en daarom moeten er zoveel mogelijk geprobeerd worden om 
deze kennis/ervaring niet verloren te laten gaan. Dit kan onder meer door deze functies zoveel 
mogelijk door eigen krachten te laten vervullen en dus niet door uitzendkrachten. 

Het doel van het bepalen van keyfuncties is om er voor te zorgen dat tijdens het groeien en 
krimpen van de hoeveelheid werk ( en dus het aantal medewerkers) toch alle processen 
gecontroleerd en beheerst kunnen blijven verlopen. 

Hieronder staan per proces de activiteiten zoals deze uit interviews met de Warehouse 
Oprations Manager en de Warehouse Supervisor en uit de procesbeschrijvingen uit het 
kwaliteitshandboek zijn gebleken. Op de activiteiten onder 'Algemeen' na, staan de 
activiteiten in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd. 

Inbound 
1. Truck ontvangen + papieren controleren 
2. Lossen 
3. Goederen controleren 
4. Vrachtdocumenten aftekenen 
5. V oor stelling zetten 
6. Goederen inboeken 
7. In stelling zetten + scannen (met reachtruck) 
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Orderpicking 
8. Picken 
9. Replenish to outbound of processing 

Processing 
10. Productie (kennis en ervaring) 
11. Productie (kwantiteit) 
12. Palletiseren 
13. Labelen+scannen 
14. Sealen 

Outbound 

Ja 
Nee 

Ja 
Nee 
Nee 
Ja 

Nee 

15. Truck ontvangen + papieren controleren Ja 
16. Truck controleren Ja 
17. Goederen van shipping lane naar dock zetten Nee 
18. Goederen controleren Ja 
19. Goederen naar truck scannen Ja 
20. Truck laden Nee 
21. Verzegelen + nr. noteren + vrachtdoc. aftekenen Ja 

Algemeen 
22. Leading hand (teamleaders) Ja 
23. Stapelaar Nee 
24. Motorpallettruck Nee 
25. Heftruck Ja 
26. Reachtruck Ja 
27. Combi hoogbouwtruck Ja 

Log1st1cs 

Onder "algemeen" staan een aantal interne transportmiddelen. Het wel of niet mogen rijden 
op een intern transportmiddel is een belangrijke kwaliteit van een medewerker. Er is niet 
alleen ervaring en/ofkennis voor nodig, maar er moet ook een intern certificaat voor worden 
behaald. 

In bijlage J is voor de duidelijkheid meer gegevens van de transportmiddelen opgenomen. 
Ook staat er per transportmiddel een foto. 

Alle medewerkers mogen met een pompwagen rijden. Voor de overige transportmiddelen (23 
t/m 27) is een Flextronics certificaat noodzakelijk. Om een intern certificaat te behalen moet 
een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte doorlopen worden. Het theoriegedeelte is voor 
alle transportmiddelen hetzelfde en gaat vooral over veiligheid. Het praktijkgedeelte is voor 
ieder transportmiddel anders. Er wordt een uitgezette route gereden en geoefend op 
vaardigheden zoals rijden tussen stellingen, oppakken en wegzetten. Omdat ieder 
transportmiddel andere eigenschappen bezit, zijn de oefeningen in het praktische gedeelte ook 
verschillend per transportmiddel. 
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4 Ontwerp van bet planningsproces 

Zoals in paragraaf 2.1 en 3 .1 vermeld is, heeft Flextronics Logistics BV meer behoefte aan 
structuur door de sterke groei die het bedrijfmomenteel doormaakt. De gewenste structuur 
bestaat uit een planningsproces waarmee via verschillende fases een steeds nauwkeuriger 
beeld van het benodigde aantal medewerkers ontstaat. 

Bij de diagnose is al vastgesteld dat het planningsproces op te delen is in drie niveaus: 
1. Planning voor komende maanden; 
2. Planning voor komende week / weken; 
3. Planning voor komende dag. 

In niveau 2 en 3 wordt een gedeelte van het vorige niveau genomen en verder uitgewerkt. 

Naast deze drie niveaus moet er nog terugkoppeling aan de hand van de werkelijkheid 
plaatsvinden. Dit is nodig zodat er op tijd gesignaleerd kan worden of eventuele aanpassingen 
nodig zijn. Zie figuur 4. 

1. Planning voor komende maanden 

2. Planning voor komende week/weken [) 
[) 

--- --- --- --- --- --- --
3. Planning voor komende dag 

Figuur 4: de verschillende niveaus van het planningsproces 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerpen van het planningsproces beschreven. 

De verschillende niveaus zijn ook beslissingsmomenten. Bij ieder niveau horen namelijk een 
aantal beslissingen. Het effect van de beslissing heeft invloed op de input voor de planning 
een niveau lager en voor de volgende planning op hetzelfde niveau. 

Niveau 1: Planning voor komende maanden: 
Inzicht in capaciteitsvraag voor de langere termijn; 
Bepalen of, en zo ja hoeveel, nieuwe eigen krachten er nodig zullen zijn. Ook moet 
hiervoor dan een aannameplan en een trainingsplan worden opgesteld. 
Bepalen of, en zo ja hoeveel, eigen krachten moeten afvloeien. Hiervoor moet dan 
gekeken worden wie er kan afvloeien in verband met einde contractstermijn. Verder 
moet er een plan worden gemaakt waarin staat wie er wanneer zal afvloeien; 
Bij aanname en/of afvloeiing eerst kijken of er krachten intern herplaatst kunnen 
worden; 
Bepalen of en zo ja wanneer er met meer ploegen gewerkt moet gaan worden (als er 
nog niet in drie ploegen gewerkt wordt); 
Beslissen of vakantie aanvragen kunnen worden gehonoreerd. 
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Niveau 2: Planning voor de komende week/weken: 
Inzicht in capaciteitsvraag op kortere termijn; 
Beslissen of aanvragen voor vrije dagen kunnen worden gehonoreerd; 
Bepalen of, en zo ja hoeveel extra uitzendkrachten nodig zullen zijn. Vervolgens deze 
eventuele aanvragen indienen bij het uitzendbureau; 
Bepalen of, en zo ja hoeveel uitzendkrachten voor langere tijd ( ongeveer een week of 
langer) overbodig zijn. Vervolgens bepalen wie dat worden en vanafwanneer ze niet 
meer nodig zijn; 
Bepalen of en zo ja wanneer er met een ploeg minder gewerkt moet gaan worden; 
Bepalen of en zo ja wanneer er op zaterdag gewerkt moet gaan worden; 
Acties en beslissingen die genomen zijn naar aanleiding van de planning voor de 
komende maanden eventueel aanpassen aan nieuwe cijfers. 

Niveau 3: Planning voor de komende dag: 
Inzicht in capaciteitsvraag op zeer korte termijn; 
Bepalen welke medewerker welke taken gaat doen; 
Bij een overschot aan medewerkers bekijken of er op een andere afdeling geen 
medewerkers nodig zijn. Zo niet, dan bepalen welke uitzendkracht vanaf welk tijdstip 
naar huis gestuurd wordt; 
Bij te weinig medewerkers bekijken of er medewerkers van een andere afdeling 
ingeleend kunnen worden en/ofbekijken wie er wil overwerken. 

Per planningsniveau wordt in de komende drie paragrafen gekeken naar de volgende punten: 
De stappen die per niveau worden doorlopen; 
De beschikbare informatie vanuit de klant en/ofvanuit Flextronics Logistics BV; 
De betrokken medewerkers van Flextronics Logistics BV; 
De taken van iedere betrokken medewerker; 

4.1 Planning voor de komende maanden 

Er zijn een aantal stappen die doorlopen moeten worden voordat uiteindelijk de 
capaciteitsplanning voor het aantal medewerkers voor de komende maanden gereed is. Deze 
stappen worden hieronder besproken. 

Stap I Verzamelen van informatie 

Informatie van de klant 
Van de klanten is een forecast voor de komende maanden beschikbaar. Sommige klanten 
geven een keer of een paar keer per jaar een lange termijn forecast en sommige klanten sturen 
iedere maand een nieuwe forecast met rollende horizon. 

Het is de taak van de Program Manager om deze informatie bij de klant te verkrijgen. 
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Karakteristieken van de forecast informatie van de belangrijkste klanten voor de komende 
maanden: 

HP Logitech Apple Asus 
Frequentie Iedere maand Iedere maand Iedere maand Een of enkele malen 

perjaar 
Horizon 6 maanden 12 maanden 3 maanden V erschillend, maar wel 

een aantal maanden 
Eenheid Stuks per product Stuks per stuks per stuks per productgroep 

per maand + stuks product per productgroep per per maand + aantal 
per productgroep maand maand inkomende pallets per 
permaand maand 

In bijlage K wordt de informatie zoals deze op dit moment door deze klanten beschikbaar 
wordt gesteld weergegeven. De cijfers die in deze bijlage staan zijn fictief in verband met het 
vertrouwelijke karakter hiervan. 

De forecast van HP wordt ook in units of capacity (UOC) uitgedrukt. Een UOC staat voor 10 
seconden werk. In eerste instantie lijkt dit erg interessant. Maar na enkele gesprekken met 
engineering en warehouse medewerkers en het vergelijken van data is gebleken dat er een 
aantal nadelen aan de units of capacity zitten: 

Het aantal UOC is alleen bepaald voor processing en niet voor inbound, picking en 
outbound; 
De UOC zijn bepaald voor het worst case scenario, niet voor gemiddelde. De meeste 
medewerkers weten dit niet of realiseren niet dat, dat verschillend is; 
De UOC zijn al lang niet meer aangepast, terwijl er wel verschillende procesverbeteringen 
en andere veranderingen hebben plaats gevonden. De UOC zijn dus verouderd. 

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat UOC in de huidige opzet niet gebruikt kan 
worden voor de planning. 

Informatie van Flextronics Logistics B V 
Binnen Flextronics Logistics BV is de volgende informatie bekend: 

Historische ordergegevens van klanten; 
Hoeveel medewerkers er momenteel werkzaam zijn op een afdeling; 
Speciale dingen in de komende weken/maanden zijn waarmee rekening moet worden 
gehouden. Voorbeelden hiervan zijn: 

Maandenjuli en augustus: veel medewerkers gaan op zomervakantie en dus minder 
capaciteit beschikbaar in vergelijking met andere maanden met dezelfde medewerkers; 
Feestdagen: er kunnen dan minder werkdagen beschikbaar zijn waardoor de 
hoeveelheid werk die medewerkers per week/maand kunnen verwerken ook minder 
wordt; 
Kwartaaleinde of jaareinde van een boekjaar van de klant: meestal is het dan extra 
druk omdat men goede cijfers in de boeken wil krijgen; 
Verhuizing: als een proces van een klant verhuisd wordt brengt dit verstoringen en 
extra werk met zich mee. Een aantal medewerkers zal zich hier mee bezig moeten 
houden waardoor de capaciteit voor normale zaken minder wordt. 
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Stap 2 Verwerken van informatie 

De geschatte hoeveelheid werk in aantal stuks is uit stap 1 bekend. Maar dit zal uiteindelijk 
moeten worden omgezet in de geschatte hoeveelheid werk in tijdseenheden. 
Er is daarom per activiteit een norm met een capacity driver nodig. 

Voorbeeld 
Activiteit A duurt 3 minuten per product. De norm van activiteit A is dan 3 minuten en de 
capacity driver is het aantal stuks van het product. 

Het bepalen van de norm en de capacity driver(s) is een taak voor de engineering afdeling. 

De beschikbare forecast informatie van de klant is in aantal stuks. Als de capacity driver niet 
'aantal stuks' is, dan moet de forecast informatie worden omgezet naar de capacity driver. 
Hierbij kan men gebruik maken van de historische gegevens. Het eventuele omzetten van de 
forecast informatie naar de capacity driver is een taak voor het Office Team. 

Het omzetten van capacity driver, de normen en de waarde van de capacity driver gebeurd 
doormiddel van het model dat in hoofdstuk 5 wordt uitgelegd. De Warehouse supervisor vult 
vervolgens het model in waarmee het benodigde aantal medewerkers uitgerekend wordt. Bij 
stap 1 is bekend hoeveel medewerkers beschikbaar zijn. Het verschil moet worden 
weggewerkt. 

Stap3 Bepalen en uitvoeren van benodigde acties 

De Warehouse Supervisor bepaalt, met behulp van het model, het aantal medewerkers dat er 
op de afdeling bij moet komen ofhet aantal medewerkers dat afmoet vloeien. Samen met de 
afdeling Human Resources bepaalt de Warehouse Supervisor ofhet om contractanten voor 
onbepaalde tijd, contractanten voor bepaalde tijd of om uitzendkrachten zal gaan. 
De afdeling Human Resources heeft het overzicht van alle afdelingen en kan daardoor 
bekijken of medewerkers tussen afdelingen verplaatst kunnen worden, of dat het nodig is om 
nieuwe medewerkers te zoeken, of om mensen niet meer bij Flextronics Logistics te laten 
werken. Er moet eerst intern gekeken worden of krachten kan herplaatsen voordat er nieuwe 
krachten worden gezocht of voordat krachten worden ontslagen. 
De trainingsmatrix wordt waar nodig door de afdeling Human Resources in overleg met de 
Warehouse Supervisor aangepast. 

In figuur 5 wordt schematisch de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met 
andere delen van het planningsproces weergegeven. 
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Hoofdklanten 

Intern 

In t tpu 

Forecast per maand 

Eventueel omzetting van forecast 
informatie naar capacity driver 

Aantal medewerkers in dienst 
van Flextronics Logistics BV 

Plan voor aanname en/of ontslag 
van medewerkers 

Trainingsmatrix 

Per maand het aantal feestdagen 
dat op werkdagen valt 

Reeds geplande verlofdagen per 
medewerker 

Capacity drivers en normen 
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planning 
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Output 

Verschil tussen aanwezig en 
benodigde aantal medewerkers 

Acties 

Plan voor aanname nieuwe 
'eigen' medewerkers aanpassen 

Plan voor ontslag van huidige 
'eigen' medewerkers aanpassen 

Trainingsmatrix aanpassen 

Nieuwe verlof aanvragen 
honoreren of niet 

Bepalen ofhet nodig is om met 
een ploeg meer te gaan werken 

De acties zorgen voor input voor de 
weekplanning. 

Figuur 5: Schematische weergave van de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met andere delen 
van het planningsproces van de maandenplanning 
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4.2 Planning voor komende week I weken 

Ofhet een planning voor de komende week ofvoor de komende weken betreft, hangt afvan 
de forecast gegevens zoals deze door de klant worden aangeleverd. Sommige klanten leveren 
namelijk maar een forecast voor een week aan en andere voor meerdere weken. 

Er zijn een aantal stappen die doorlopen moeten worden voordat uiteindelijk de 
capaciteitsplanning voor het aantal medewerkers voor de komende week / weken gereed is. 
Deze stappen worden hieronder weergegeven. 

Stap 1 Verzamelen van informatie 

Informatie van de klant 
V anuit de klant is een forecast voor de komende week of weken beschikbaar. Enkele klanten 
geven alleen informatie over de komende week, andere sturen iedere week een nieuwe 
forecast met rollende horizon. 

Het is de taak van de Program Manager om deze informatie bij de klant te verkrijgen. 

Karakteristieken van de forecast informatie van de belangrijkste klanten voor de komende 
week/weken: 

HP Logitech Apple Asus 
Frequentie Iedere week Iedere week Iedere week Iedere week 
Horizon 4 weken 4 weken Rest van het n.v.t. 

kwartaal 
Eenheid Stuks per Totaal aantal m3 Stuks per Stuks per 

productgroep per week productgroep product 
per week per week 

De forecast van HP wordt ook in UOC gegeven, maar deze data kan niet gebruikt worden om 
de volgende reden: 

Het aantal UOC is alleen bepaald voor processing niet voor inbound, picking en 
outbound; 
De UOC is bepaald voor het worst case scenario, niet voor gemiddelde; 
De UOC zijn al lang niet meer aangepast, terwijl er wel verschillende procesverbeteringen 
en andere veranderingen hebben plaats gevonden. De UOC zijn dus verouderd. 

De forecast van Asus zijn de aantallen per productgroep waarvoor Asus de rekeningen heeft 
verstuurd. Pas nadat de rekening is betaald, wordt de order doorgegeven aan Flextronics 
Logistics BV. Sommige klanten betalen direct als ze de rekening krijgen, maar er zijn ook 
klanten die een of een paar weken wachten. 

In bijlage L wordt de informatie zeals deze op dit moment door deze klanten beschikbaar 
wordt gesteld weergegeven. De cijfers die in deze bijlage staan zijn fictief in verband met het 
vertrouwelijke karakter hiervan. 
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lnformatie van Flextronics Logistics B V 
Binnen Flextronics Logistics BV is naast de informatie zoals in paragraaf 4.1 op pagina 21 
vermeld staat ook in veel gevallen al informatie over verlofdagen van medewerkers bekend. 
Het aantal aanwezige medewerkers in een bepaalde week kan hierdoor lager uitvallen dan in 
een andere week. 

Stap 2 Verwerken van informatie 

De geschatte hoeveelheid werk in aantal stuks is bekend. Maar dit zal uiteindelijk moeten 
worden omgezet in de geschatte hoeveelheid werk in tijdseenheden. 
Het model dat gebruikt wordt om de informatie te verwerken, lijkt sterk op het model voor de 
maandenplanning alleen is de planningsperiode nu in weken in plaats van in maanden. Ook 
kan het zo zijn dat de capacity driver anders is, doordat er nu andere informatie door de klant 
beschikbaar wordt gesteld. 

De Warehouse supervisor vult vervolgens het model in waarmee het benodigde aantal 
medewerkers uitgerekend wordt. 

Stap 3 Bepalen en uitvoeren van benodigde acties 

Aan het einde van stap 2 is bekend hoeveel medewerkers er naar schatting nodig zullen zijn in 
de komende week of weken. Bij stap 1 was bekend hoeveel medewerkers beschikbaar zijn. 
Het verschil moet worden verkleind. 

De eerste mogelijkheid om het verschil weg te werken is door medewerkers in te lenen ofuit 
te lenen aan andere afdelingen. Dit kan door middel van overleg tussen verschillende 
Warehouse Supervisors en door overleg met de afdeling Human Resources. 

Als er medewerkers bij moeten komen is dit waarschijnlijk voor korte duur, als het voor lange 
duur is zou dit al uit de maandenplanning moeten blijken. Medewerkers die voor korte duur 
nodig zijn, kunnen relatief eenvoudig via het uitzendbureau ingehuurd worden. Bij het 
inhuren van uitzendkrachten zijn contractuele afspraken gemaakt over het aantal dagen 
waarbinnen het uitzendbureau moet voldoen aan een aanvraag. Dit aantal dagen is afhankelijk 
van het type uitzendkracht en de hoeveelheid die gevraagd wordt. 

Als er medewerkers te veel zijn, zal dit waarschijnlijk van korte duur zijn. (De medewerkers 
voor lange duur zijn al bij de maandenplanning meegenomen.) Dit kan bijvoorbeeld opgelost 
worden door te vragen of niet een of enkele medewerkers een aantal vakantiedagen op wil 
nemen en/of door uitzendkrachten bepaalde dagen niet op te roepen. 

In figuur 6 wordt schematisch de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met 
andere delen van het planningsproces weergegeven. 
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Figuur 6: Schernatische weergave van de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met andere delen 
van het planningsproces van de wekenplanning 
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4.3 Planning voor komende dag 

Er zijn een aantal stappen die doorlopen moeten worden voordat uiteindelijk de 
capaciteitsplanning voor het aantal medewerkers voor de komende <lag gereed is. Deze 
stappen worden hieronder besproken. 

Stap 1 Verzamelen van informatie 

Informatie van de klant 
De klant stuurt de werkelijke orders door. Het is dus geen forecast meer, maar werkelijkheid. 
Dit betekent ook <lat er nu meer informatie dan alleen het totaal aantal stuks. Hoe groot de 
orders zijn is belangrijke extra informatie. 

Voorbeeld 
Bij verkoop van 1000 stuks van een bepaald product, is het voor de werkzaamheden bij 
Flextronics Logistics BV oak van belang hoe deze 1000 stuks over orders verdeeld zijn. 
10 orders van 100 stuks, kosten samen meer tijd dan 1 order van 1000 stuks. 

Een belangrijk verschil tussen klanten is of een order een of meerdere producttypes kan 
hebben. Dit resulteert in een of meer orderregels per order. Per orderregel gaat het vervolgens 
maar om een producttype. Hiervan is dan bekend hoeveel stuks er voor de order nodig zijn. 

HP en Logitech hebben maar een producttype per order. 
Bij Apple en Asus is het mogelijk <lat er meer producttypes per order zijn. 

Informatie van Flextronics Logistics BV 
Binnen Flextronics Logistics BV is bekend hoeveel producten er op een "full pallet" van 
een bepaald producttype staan. 
Het is bij de Warehouse Supervisor bekend wie er de komende <lag verlofheeft. 

Stap 2 Verwerken van informatie 

Nu de werkelijke orders bekend zijn, moet worden berekend hoeveel werk <lit in 
tijdseenheden zal zijn. Hiervoor moet per activiteit een norm met een capacity driver bekend 
zijn. Omdat er meer informatie beschikbaar is, kunnen deze capacity drivers anders zijn dan 
bij de vorige planningen. Het bepalen van de normen en de capacity drivers is een taak voor 
de engineering af de ling. 

De Warehouse supervisor vult het model in waarmee het benodigde aantal medewerkers 
uitgerekend wordt. 
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Stap 3 Bepalen en uitvoeren van benodigde acties 

Aan het einde van stap 2 is bekend hoeveel medewerkers er naar schatting nodig zullen zijn 
de komende dag. Bij stap 1 was bekend hoeveel medewerkers beschikbaar zijn. Het verschil 
moet worden teruggebracht naar 0. 

Nieuwe medewerkers aantrekken lukt niet meer op deze korte termijn. Als er meer capaciteit 
nodig is, dan moet men medewerkers van andere afdelingen inlenen of vragen wie er wil 
overwerken. 
Als er teveel medewerkers zijn, dan kan besloten worden om medewerkers uit te lenen aan 
andere afdelingen en/of men kan een of meerder uitzendkrachten laten weten dat ze de 
komende dag niet hoeven te werken. Het is ook mogelijk om een of meerdere medewerkers 
een gedeelte van de dag uit te lenen aan een andere afdeling of een gedeelte van de dag naar 
huis te sturen. 

De Warehouse Supervisor pleegt overleg met andere Warehouse Supervisors en met de 
afdeling Human Resources als hij/zij medewerkers tekort komt of over heeft. Tijdens dit 
overleg kan men bepalen in hoeverre een andere afdeling hierbij kan helpen. Als er 
medewerkers worden uitgeleend, naar huis gestuurd, ofhelemaal niet hoeven te komen, 
bepaald de Warehouse Supervisor welke medewerkers dit zullen zijn. 

In figuur 7 wordt schematisch de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met 
andere delen van het planningsproces weergegeven. 
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Figuur 7: Schernatische weergave van de input, de output, de eventuele acties en de koppeling met andere delen 
van bet planningsproces van de dagplanning 
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4.4 Terugkoppeling aan de hand van werkelijkheid 

Achteraf moet gekeken worden in hoeverre de gemaakte planningen overeen komt met de 
werkelijkheid. Hierdoor kan bepaald worden of het nodig is om de wijze van plannen en/of de 
gebruikte getallen aangepast moeten worden. Door deze terugkoppeling uit te voeren kan 
ervoor gezorgd worden dat nieuwe planningen beter aansluiten bij de werkelijkheid en 
daarmee wordt de betrouwbaarheid en het resultaat van de planningen vergroot. 

De Warehouse Supervisor zal moeten terugkoppelen als er regelmatig verschillen tussen het 
gepland aantal medewerkers en het werkelijk aantal medewerkers zit. Als er regelmatig grote 
verschillen tussen de forecast en de werkelijkheid zitten zou dit kunnen leiden tot de 
verschillen tussen geplande en werkelijke aantalen medewerkers. In dat geval moet de 
terugkoppeling naar de Program Manager gaan. Deze moet dit verder onderzoeken en 
vervolgens terugkoppelen naar de klant. 

Als de aantallen die bij de capacity drivers ingevuld worden, overeenkomen met de 
werkelijkheid, dan zit het probleem waarschijnlijk bij de normen en/of de gekozen capacity 
drivers. In dat geval moet de terugkoppeling naar de afdeling Engineering gaan. Deze moet 
dat verder onderzoeken en vervolgens eventuele aanpassingen aan de normen, de gekozen 
capacity drivers en/of de wijze van planning doen. 
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5 Ontwerp van bet rekenkundig model 

Voor het planningsproces zoals dit in hoofdstuk 4 is uitgewerkt is een rekenkundig model 
nodig. Dit model kan als tool worden gebruikt om op een structurele en relatief eenvoudige 
wijze de planning tot stand te laten komen. 

De tools worden in Excel gemaakt. Hierbij wordt een werkblad gemaakt waarop per afdeling 
de Warehouse Supervisor de informatie over de verwachte hoeveelheid werk invult. Welke 
informatie dit is, hangt af van de gekozen capacity drivers (zie paragraaf 3.2). De informatie 
wordt vervolgens door middel van normen omgezet naar de benodigde tijd. Deze benodigde 
tijd moet worden gedeeld door de beschikbare tijd per werknemer en dan is het aantal 
benodigde werknemers bekend. Bij dit afdelingsblad hoort het rekenkundig model voor een 
afdeling. 

Naast het werkblad waarop de Warehouse Supervisor de waarde van de capacity drivers 
invult, is er ook een werkblad voor de normen. Op dit normenblad staan per capacity driver de 
normen. Bij dit normenblad hoort het rekenkundig model voor de normen. 

5.1 Rekenkundigmodel voor een afdeling 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan in het rekenkundige model dat het afdelingsblad zal 
gaan vormen. Stap voor stap zal het model worden opgebouwd. 

Om te bepalen hoeveel tijd er nodig is voor een bepaalde activiteit (Djyt) wordt de norm voor 
deze activiteit (Ajy) vermenigvuldigd met de waarde van de capacity driver (Ejyt) voor dat 
tijdstip. 

In formule vorm wordt dit: 

D jyt = E jyt • A jy 

Randvoorwaarden: 
Ejyt ~ 
Ajy ~ 

Waarbij: 
j = {1, 2, ... , N} 
y = {1, 2, ... , Z} 
t = { 1, 2, ... , S} 

Djyt = benodigde tijd voor activiteitj, op afdeling y, voor tijdstip t 
Ejyt = waarde van capacity driver voor tijdstip t, behorende bij activiteitj, op 

afdeling y. 
Ajy = norm van activiteit j, voor afdeling y 

(1) 

Ben totaal overzicht van de gebruikte symbolen, parameters en variabelen is weergegeven in 
bijlage M. 
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De werkzaamheden op een afdeling bestaan uit meerdere activiteiten. Uiteindelijk willen we 
weten hoeveel tijd er nodig is voor alle activiteiten op een afdeling. Om dit te krijgen is het 
nodig dat de benodigde tijden voor alle activiteiten op een afdeling worden gesommeerd 

(2) 

Als de totale benodigde tijd voor alle activiteiten op een afdeling (Dyt) wordt gedeeld door de 
beschikbare tijd per FTE (B), is het aantal benodigde FTE bekend (Fyt). 

Dyt 
F =- (3) yt B 

Randvoorwaarden: 
Dyt ~ 
B>O 

Waarbij: 
y = {1, 2, ... , Z} 
t = {1, 2, ... , S} 

Fyt = benodigd aantal FTE voor alle activiteiten op afdeling y op tijdstip t 
Dyt = benodigde tijd voor alle activiteiten, op afdeling y, voor tijdstip t 
B = beschikbare tijd per FTE 

Doordat de verhouding key I niet-key (C) bekend is, kan het aantal benodigde FTE worden 
opgedeeld in key-medewerkers en niet-key-medewerkers. De key-medewerkers zijn over het 
algemeen inzetbaar op alle keyfuncties binnen een proces. De niet-key medewerkers zijn over 
het algemeen inzetbaar op alle niet-keyfuncties. 

F Y1 • C = aantal benodigde key-medewerkers 

F Y1 • (1- C) = aantal benodigde niet-key-medewerkers 

Randvoorwaarden: 
Fyt ~ 
c~ 

Waarbij: 
y = {1, 2, ... , Z} 
t = { 1, 2, ... , S} 

Fyt = benodigd aantal FTE voor alle activiteiten op afdeling y op tijdstip t 
C = verhouding key I niet-key 
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Door van het aanwezige aantal FTE (Uy1) de benodigde hoeveelheid FTE (Fy1) afte trekken 
krijgt men het verschil (W y1) te zien. Hierop kan inen actie ondememen om dit verschil zo 
klein mogelijk te krijgen. 

Wy1=Uy1-Fy1 (4) 

Randvoorwaarden: 
Uy1 ~ 
Fy1 ~ 

Waarbij: 
y = {1, 2, ... , Z} 
t = { 1, 2, ... , S} 

W y1 = verschil in aanwezig en benodigd aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Uy1 = aanwezig aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Fy1 = benodigd aantal FTE voor alle activiteiten op afdeling y op tijdstip t 

Als de formules (1 t/m 4) worden samenvoegen ontstaat het volgende model 

N 

I (E jyt • A jy ) 

W = U - --=--j=_I ___ _ 
yt yt B 

(5) 

Randvoorwaarden: 
Uy1 ~ 
Ejy1 ~ 
Ajy ~ 
B>O 

Waarbij: 
y = {1, 2, ... , Z} 
t = { 1, 2, ... , S} 
j = { 1, 2, ... , N} 

W y1 = verschil in aanwezig en benodigd aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Uy1 = aanwezig aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Ejy1 = waarde van capacity driver voor tijdstip t , behorende bij activiteit j, op 

afdeling y. 
Ajy = norm van activiteitj, voor afdeling y 
B = beschikbare tijd per FTE 

Formule 5 is het algemene rekenkundige model voor het afdelingsblad. Een voorbeeld van 
hoe een afdelingsblad er uit kan komen te zien is weergegeven in bijlage N. 
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5.2 Rekenkundig model voor de normen 

Bij de capacity drivers behoren normen. Deze moeten bepaald worden. In het model van het 
afdelingsblad wordt de norm aangeduid met: 

Ajy = norm van activiteit j, voor afdeling y 

Waarbij: 
j = {1, 2, ... , N} 
y = {1, 2, ... , Z} 

Per activiteit moet gekeken worden welke norm bij de capacity driver hoort. 

Uit oude timingen, interviews met engineering medewerkers en Warehouse Supervisors is 
gebleken dat verschillende afdelingen voor dezelfde activiteit soms andere normen hebben. 
Zoals in paragraaf 3.3 is beschreven is, komt dit, doordat het optreden van afwijkingen die 
ervoor zorgen dat de normen soms verschillen. 

Zoals eerder vermeldt, bevindt Flextronics Logistics BV zich in een dynamische omgeving. 
Het is daarom zeer waarschijnlijk dat een aantal afwijkingen in de toekomst zal toe- en/of 
afnemen. Dit zou betekenen dater veel timingen gedaan moeten worden en daarmee veel tijd 
nodig is voor onderhoud van de normgegevens. De tijd om opnieuw timingen te doen is niet 
altijd beschikbaar, waardoor het onderhoud vertraging op zal lopen of helemaal niet gebeurt. 
Hierdoor zou er bij de berekeningen gebruik worden gemaakt van verouderde gegevens. 
Om dit te voorkomen is besloten om de afwijkingen mee te nemen in het rekenkundig model 
voor het bepalen van de normen. 

Er ontstaat dan de volgende formule: 

A;, -x, -(i + t(P;,, • (V;,, -l))J 
Randvoorwaarden: 
Ajy ~ 
Xj ~ 
Vjky ~ 
0% ::;pjky ~100% 

Waarbij: 
j = {1, 2, ... , N} 
y = {1, 2, ... , Z} 
k= {1,2, ... ,M} 

Ajy = norm van activiteitj, voor afdeling y 
Xj = algemene norm van activiteit j 
Pjky = percentage waarmee afwijking k voorkomt, bij activiteit j, op afdeling y 
Vjky = verhouding van afwijking k, bij activiteit j, op afdeling y 
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Voorbeeld 
Op afdeling 1 zorgen de medewerkers onder andere voor het /assen van containers. Dit 
/assen heet activiteit 9. In sommige containers staan de producten niet op een pallet maar op 
een kartonnen plaat. Dit zijn zogenaamde slipsheets. Als extra handeling moeten de 
producten met een speciale machine uit de container op een pallet warden gezet. Dit noemen 
we afwijking 5. Als de algemene norm 3 minuten per pallet is en 40% van de containers 
slipsheet containers zijn. Een slipsheet /assen in plaats van een pallet duurt 50% /anger. 

X9 = 3, minuten per pallet 
P951 = 40%, van de containers zijn slipsheet containers 
V951 = 1.5, 50% extra tijd nodig bij een slipsheet 

A,, = 3-(i + t, (0.4 · (1.5- I))) = 3 · (1 + 0.2) = 3. 6 minuten per pallet 

Formule 6 heeft te maken met twee problemen: 
I. Een combinatie van Pjky en Vjky heeft invloed op andere afwijkingen; 
2. Grote set met data doordat Pen V beide variabele j, ken y hebben. 

In de volgende subparagrafen worden deze problemen en de oplossing besproken. 

5.2.1 Probleem 1: Een combinatie van Pjky en Vjky heeft invloed op andere afwijkingen. 
Bij formule 6 heeft het percentage waarmee k optreed (Pjky) en de verhouding die de 
afwijking veroorzaakt (Vjky) geen invloed op het percentage en de verhouding van een andere 
afwijking. Hieruit blijkt dater met deze formule vanuit gegaan wordt dat alle afwijkingen 
onderling onafhankelijk zijn. Dit komt overeen met de werkelijkheid. Het optreden of het 
tijdseffect van een afwijking heeft namelijk geen invloed op het optreden ofhet tijdseffect 
voor een andere afwijking. Helaas is er een uitzondering waarbij de combinatie van optreden 
(Pjky) en tijdseffect (Vjky) die wel invloed heeft op andere afwijkingen. In dit gedeelte van het 
verslag zal specifiek naar deze combinatie worden gekeken. 

Een randvoorwaarde is dat Vjky ~. Dit kan worden opgedeeld in vier deelgebieden: 
Vjky > 1 Afwijking k zorgt ervoor dat er meer tijd nodig is voor activiteit j op 

afdeling y; 
Vjky = 1 Afwijking k heeft geen invloed op de tijd die nodig is voor activiteit j op 

afdeling y; 
0 < Vjky < 1 Afwijking k zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is voor activiteit j op 

afdeling y; 
Vjky = 0 Afwijking k zorgt ervoor dat er geen tijd nodig is voor activiteit j op 

afdeling y, dit betekent dat activiteit j niet uitgevoerd wordt op afdeling y. 

Als Vjky = 0 en bij dezelfde jky geldt dat Pjky > 0, dan geldt dat in Pjky van de gevallen 
activiteit j niet wordt uitgevoerd. Dit betekent dat in Pjky van de gevallen het tijdseffect en het 
optreden van andere afwijkingen te niet wordt gedaan. Hoewel de afwijkingen onafhankelijk 
van elkaar zijn heeft een combinatie van optreden en tijdseffect toch invloed op het optreden 
van een andere afwijking. 
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Voorbeeld 
Op af deling 1 zorgen de medewerkers onder andere voor het verzegelen van vrachtwagens. 
Dit verzegelen heet activiteit 8. Sommige vrachtwagens hoeven niet verzegeld te warden. Het 
niet hoeven verzegelen wordt afwijking 3 genoemd. De algemene norm voor verzegelen is 2 
minuten per pallet en 20% van de vrachtwagens hoeft niet verzegeld te warden. Als er niet 
verzegeld hoeft te warden kost dat natuurlijk oak geen tijd. 
Sommige vrachtwagens hebben aan de achterkant en aan de zijkant een deur. Als deze 
vrachtwagens verzegeld moeten warden, dan moeten ze twee keer verzegeld warden. Dit 
wordt afwijking 4 genoemd. 30% van de vrachtwagens heeft twee deuren. Een vrachtwagen 
met twee deuren verzegelen kost twee keer zoveel tijd als een keer verzegelen. 

Xs = 2, minuten per pallet 
Ps31 = 20%, van de vrachtwagens hoeft niet verzegeld te warden 
Vs31 = 0, er is helemaal geen tijd nodig voor het verzegelen als er niet verzegeld hoeft 

te warden 
Ps41 = 30%, van de vrachtwagens heeft twee deuren 
Vs41 = 2, er is twee keer zoveel tijd nodig voor het dubbel verzegelen 

A 81 = 2 · (1 + (0.2 · (0-1)) + (0.3 · (2 -1))) = 2 · (1 -0.2 + 0.3) = 2,2 minuten per vrachtwagen 

Dit klopt niet! De formule houd er geen rekening mee dat oak 20% van de vrachtwagens met 
twee deuren niet verzegeld hoeft te warden. 

Conclusie: voor de situatie {Vjky = O} n {Pjky > O} zal het model aangepast worden, om toch 
goed om te gaan met dit probleem. 
Aanpassingen van het model: 

Voor de situaties {Vjky > 0} u {Vjky = 0} n {Pjky = 0} geldt dat het model zo kan 
blijven zoals het is. 
Voor de overige situaties ( {Vjky = 0} n {Pjky > 0}) geldt dat de Pjky' s met dezelfde j en 
y maar met een andere k, moeten worden aangepast. Deze moeten met 1-Pjky worden 
vermenigvuldigd omdat dit het gedeelte is waarmee deze afwijkingen nog wel 
voorkomen. Ook de algemene norm Xj moet met 1-Pjky worden vermenigvuldigd. 
Het handmatig aanpassen van al deze Pjk/s kost tijd en bovendien wordt de kans op 
fouten groter. Het is daarom eenvoudiger om de oorspronkelijke Pjky's te gebruiken en 
de gehele formule te vermenigvuldigen met 1-Pjky voor deze speciale combinatie van 
j, ken y. Het is dan niet nodig om Pjky' s aan te passen, de formule in het model zorgt 
ervoor dat dit automatisch wordt gecorrigeerd. 

Stel er zijn meerdere afwijkingen die aan deze situatie voldoen: 
o een afwijking met V1 11 = 0 en P1 11 = 60% 
o een afwijking met V 121 = 0 en P 121 = 40% 

Er twee mogelijkheden om hier mee om te gaan: 
a) Afwijkingen kunnen niet tegelijkertijd optreden 
b) Afwijkingen kunnen wel tegelijkertijd optreden. 

Voor afwijkingen geldt dat ze tegelijkertijd kunnen optreden. Maar voor deze specifieke 
afwijkingen geldt dat ze ( een gedeelte) van het effect van een andere afwijking teniet kunnen 
doen. Ook kunnen ze het effect van een andere afwijking die ook in deze specifieke situaties 
zit (gedeeltelijk) tenietdoen. 
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Doordat afwijkingen tegelijk kunnen optreden mogen de 60% en de 40% niet bij elkaar 
worden opgeteld. Een gedeelte van de 40% van het totaal zit namelijk ook in de 60%. Het 
gedeelte waarin activiteitj nog wel voor komt is hierdoor (1 - 40%) * (1 - 60%) = 24%. 

Dit leidt tot het volgende model: 

A;,= X; -(i + tc;,, )-D, (I - H,,,) (7) 

Randvoorwaarden: 
Ajy ~ 
Xj ~ 
Yjky ~ 
0% ~jky ~100% 

Waarbij: 
Cjky = Pjky · (Vjky - 1) 

=O 

Hjky = 0 
= Pjky 

J = { 1, 2, ... , N} 
y = {1, 2, ... , Z} 
k = {1, 2, ... , M} 

{Vjky > O} u {Vjky = 0} n {Pjky = 0} 
{Vjky = 0} n {Pjky > O} 

{Vjky > O} u {Vjky = 0} n {Pjky = 0} 
{Vjky = O} n {Pjky > O} 

Ajy = norm van activiteitj, voor afdeling y 
Xj = algemene norm van activiteit j 
Pjky = percentage waarmee afwijking k, voorkomt bij activiteit j, op afdeling y 
Yjky = verhouding van afwijking k, bij activiteitj, op afdeling y 

Voorbeeld 
Op afdeling I zorgen de medewerkers onder andere voor het verzegelen van vrachtwagens. 
Dit verzegelen heet activiteit 8. Sommige vrachtwagens hoeven niet verzegeld te warden. Het 
niet hoeven verzegelen wordt afwijking 3 genoemd. De algemene norm voor verzegelen is 2 
minuten per pallet en 20% van de vrachtwagens hoeft niet verzegeld te warden. Als er niet 
verzegeld hoeft te warden kost dat natuurlijk ook geen tijd. 
Sommige vrachtwagens hebben aan de achterkant en aan de zijkant een deur. Als deze 
vrachtwagens verzegeld moeten warden, dan moeten ze twee keer verzegeld warden. Dit 
wordt afwijking 4 genoemd. 30% van de vrachtwagens heeft twee deuren. Een vrachtwagen 
met twee deuren verzegelen kost twee keer zoveel tijd als een keer verzegelen. 

Xs = 2, minuten per pallet 
Ps31 = 20%, van de vrachtwagens hoeft niet verzegeld te warden 
V831 = 0, er is helemaal geen tijd nodig voor het verzegelen als er niet verzegeld hoeft 

te warden 
Ps41 = 30%, van de vrachtwagens heeft twee deuren 
V841 = 2, er is twee keer zoveel tijd nodig voor het dubbel verzegelen 

A., = 2 {1 + t,co.3-(2-I))} CT (1-0.2) = 2 · (1 + 0.3 )-(o.s) = 2,08 minuten per 

vrachtwagen 
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5.2.2 Probleem 2: Grote set met data doordat Pen V beiden variabele j, k en y hebben. 

Om de tijd die nodig is voor het bijhouden van de gegevens voor het model zo kort mogelijk 
te houden, is het streven om zo min mogelijk P's (percentage waarmee afwijking voorkomt) 
en V's (verhouding van de afwijking ten opzichte van de algemene norm) te hebben. Het 
aantal P's en V's dat nodig is, is afhankelijk van de variabelen waarvan deze afhankelijk zijn. 
Nu zijn ze beiden vanj, ken y afhankelijk. In het onderstaande stuk zal gekeken worden of 
het mogelijk is om een of meerdere variabelen bij P en/ofV weg te halen. 

Pjky = percentage waarmee afwijking k, voorkomt bij activiteitj, op afdeling y 
Als Pjky = Pjk dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke afdeling het gaat. Het 
percentage waarmee afwijking k voorkomt bij activiteit j is dan voor iedere afdeling 
gelijk. Uit de praktijk blijkt dat er veel verschillen zijn in het percentage waarmee de 
afwijking voor komt per afdeling. De variabele afdeling weglaten is dus geen 
mogelijkheid. 

Als Pjky = Pjy dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke afwijking het gaat. Het 
percentage waarmee afwijkingen voorkomen bij activiteit j is op afdeling y is dus voor 
iedere afwijking gelijk. Uit de praktijk blijkt dat bij een bepaalde activiteit op een 
bepaalde afdelingjuist veel verschil in het percentage per afwijking zit. De variabele 
"afwijking" weglaten is dus geen mogelijkheid. 

Als Pjky = Pky dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke activiteit het gaat. Het 
percentage waarmee afwijking k voorkomt op afdeling y is dus voor iedere activiteit 
gelijk. Het percentage waarmee een afwijking voor komt is inderdaad op een bepaalde 
afdeling voor iedere activiteit gelijk. Het tijdseffect (Vjky) zorgt ervoor dat het resultaat 
toch per jky verschillend kan zijn. 

V ariabele j kan bij P weggelaten worden, maar de andere variabele niet, dus Pjky = Pky 

Vjky = verhouding van afwijking k, bij activiteitj, op afdeling y 
Als Vjky = Vjk dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke afdeling het gaat. De 
verhouding van afwijking k bij activiteit j is dan dus voor iedere afdeling gelijk. Dit 
klopt in de praktijk. Het maakt namelijk niet uit over welke afdeling het gaat. De 
afwijking waar over de verhouding gaat is iedere keer dezelfde. De afwijking heeft 
niet ineens een andere betekenis bij een andere afdeling. Natuurlijk is het wel zo dat 
de ene afwijking vaker voorkomt op de ene afdeling dan de andere maar dit zit 
verwerkt in de Pky• Het effect van de verhouding bij een afwijking kan per afdeling 
dus toch verschillen doordat er per afdeling met een percentage gewerkt wordt. En dit 
percentage hoeft niet voor alle afdelingen gelijk te zijn. 

Als Vjky = Vjy dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke afwijking het gaat. De 
verhouding van afwijkingen bij activiteit j op afdeling y is dan dus voor iedere 
afwijking gelijk. Uit de praktijk blijkt dat bij een bepaalde activiteit op een bepaalde 
afdeling juist veel verschil in de verhouding per afwijking zit. De variabele 
"afwijking" weglaten is dus geen mogelijkheid. 

Afstudeerverslag 38 



Bram Verstegen FLEXTRONICS 
Technische Universiteit Eindhoven 

Logis ti cs 

- Als Vjky = Vky dan betekent dit dat het niet uitmaakt over welke activiteit het gaat. De 
verhouding van afwijking k op afdeling y is dan dus voor iedere activiteit gelijk. Uit 
de praktijk blijkt dat bij een bepaalde afwijking op een bepaalde afdelingjuist 
verschillende verhoudingen per activiteit gelden. De variabele "activiteit" weglaten is 
dus geen mogelijkheid. 

V ariabele y kan bij V weggelaten worden, maar de andere variabele niet, dus Vjky = Vjk 

Dit leidt tot het volgende model: 

A,, -xj {1 + t,ci,,} CT (1-Hi,,l 

Randvoorwaarden: 
Ajy ~ 
Xj ~ 
Vjk ~ 
0% ~ky ::s;l00% 

Waarbij: 
Cjky = Pky · (Vjk - 1) 

=O 

J = {l, 2, ... , N} 
y = {l, 2, ... , Z} 
k = {l, 2, ... , M} 

{Vjk > 0} u {Vjk = 0} n {Pky = 0} 
{Vjk = 0} n {Pky > 0} 

{Vjk > 0} u {Vjk = 0} n {Pky = O} 
{Vjk = 0} n {Pky > 0} 

Ajy = norm van activiteitj, voor afdeling y 
Xj = algemene norm van activiteit j 
Pky = percentage waarmee afwijking k, op afdeling y 
Vjk = verhouding van afwijking k, bij activiteit j 

(8) 

Afstudeerverslag 39 



Bram Verstegen FLE X TRONICS 
Technische Universiteit Eindhoven Log isti cs 

Voorbeeld 
Het picken van een pallet heeft een algemene normtijd tijd van 4 minuten per pallet. ~ = X 1 = 
4.0 

Als men bij het picken gebruikt maakt van een ETX (ander soort transportmiddel), duurt het 
picken gemiddeld 0.8 keer zolang. Vjk = V11 = 0.8 

Als men bij het picken een speciaal type pallet moet picken, duurt het picken gemiddeld 1.5 
keer zo fang. Vjk = Vi2 = 1.5 

Als het picken door een andere af de ling uitgevoerd wordt, hoe ft men geen capaciteit voor het 
picken te reserveren. Vjk = Vi 3 = 0 

Afdeling 4 maakt in gemiddeld 60% van de gevallen gebruik van een ETX P1cy = P14 = 60% 
Afdeling 4 pickt in gemiddeld 90% van de gevallen een speciaal type pallet. P1cy = P24 = 90% 
Bij af deling 4 wordt in gemiddeld 20% van de gevallen het picken uitgevoerd door een and ere 
afdeling. P1cy = P34 = 20% 

Dit resulteert in het volgende: 

A,, =X, -(1 + t,c",} Q (1-H,,, l 

A,.= X, {1 + t. C,,,} D, (1-H,,,) = 

x, ·(l+Cll4 +C,24 +C,34)·(l-H114)·(l-H,24)·(l-H,34) = 

4.0 · ( 1 + (0.6 · (0.8-lJJ + (0.9 · (1.5-lJJ +OJ· (]-OJ· (]-OJ · (1-0.2J = 
4.0 · ( 1 + (0.6 · -0.2J + (0.9 · 0.5J +OJ· 1 · 1 · 0.8 = 
4. 0 · ( 1 - 0.12 + 0.45 J · 0. 8 = 
4. 0 · ( 1 - 0.12 + 0.45 J · 0. 8 = 
4.0 · 1.33 · 0.8 = 4.256 

Bij afdeling 4 doet men gemiddeld 4.256 minuten over het picken van een pallet. 

Deze berekening en de invoer van Xj, Pky en Vjk wordt op het normblad gedaan. Een 
voorbeeld van een dergelijk normblad is weergegeven in bijlage 0. 
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5.3 Samenvoeging 

Paragraaf 5.2 wordt het verschil in het aanwezige en benodigde aantal FTE's berekend via 
formule 5: 

N 

~)E jyt • AiY) 
w = u -_j=_I _ __ _ 

yt yt 
B 

(5) 

Paragraaf 5.3 worden de normen berekend via formule 8: 

A;, =XJ {1 + tcJ,,} 0 (I-HJ,,) (8) 

Als formule 5 en formule 8 worden samengevoegd, geeft dit de complete formule en daarmee 
het complete model weer: 

t. ( E J; -( X J -(i + ~CJ~} 0 (I - H Jk,)) J 
W = U ---------- -- (9) 

Y1 Y1 B 

Randvoorwaarden: 
Uy1 ~ 
Ejyt ~ 
Xj ~ 
Cjky = Pky · (Vjk - 1) 

=O 

Hjky = 0 

B>O 
Vjk ~ 
0% ~ky ~100% 

Waarbij: 

{Vjk > 0} u {Vjk = 0} n {Pky = 0} 
{Vjk = 0} n {Pky > 0} 

{Vjk > 0} u {Vjk = 0} n {Pky = O} 
{Vjk = 0} n {Pky > 0} 

W y1 = verschil in aanwezig en benodigd aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Uyt = aanwezig aantal FTE op afdeling y op tijdstip t 
Ejyt = waarde van capacity driver voor tijdstip t, behorende bij activiteit j, op 

X J 

B 

afdeling y. 
= algemene norm van activiteit j 
= beschikbare tijd per FTE 
= percentage waarmee afwijking k, op afdeling y 
= verhouding van afwijking k, bij activiteit j 

Naast de omzetting van de modellen naar formules voor een tool in Excel wordt er ook een 
handleiding opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe de tool gebruikt behoord te worden. Dit 
voorkomt fout gebruik en daarmee foute interpretaties van de gegevens. Ook wordt er een 
handleiding gemaakt waarin de opbouw van de tool is gedocumenteerd en waarin tips voor 
het doorvoeren van wijzigingen zijn opgenomen. Hierdoor is het gemakkelijk om het model 
aan te passen aan veranderingen die in de toekomst plaats vinden. 
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6 Mix van medewerkers 

Onder 'mix van medewerkers' wordt hier de mix verstaan van uitzendkrachten, eigen 
krachten voor bepaalde tijd en eigen krachten voor onbepaalde tijd. 

Flextronics Logistics BV moet een flexibele organisatie zijn om aan de eisen van de klant te 
kunnen voldoen. Uitzendkrachten kunnen gemakkelijk aangetrokken en afgestoten worden en 
verhogen daarmee de flexibiliteit van de personeelscapaciteit. Maar belangrijke kennis en 
ervaring moet worden vastgehouden, want dat is belangrijk voor de continuneit van het 
bedrijf. Daamaast moet er ook nog gelet worden op de kosten. Dit zijn allemaal zaken waarbij 
de mix van medewerkers een rol speelt. 

De afdeling Human Resources moet er voor zorgen dat de juiste mix van medewerkers binnen 
het bedrijf aanwezig is. Om hier beslissingen over te kunnen nemen heeft men informatie 
nodig. Men heeft de informatie over het huidige personeelsbestand, maar men moet ook een 
schatting hebben voor de toekomstige behoefte aan het personeelsbestand. 

Paragraaf 3.4.2 geeft aan welke functies door keyoperators uitgevoerd moeten worden. Door 
deze informatie te koppelen aan de normen kan de verhouding keyoperators/niet-keyoperators 
bepaald worden. Door deze verhouding en de planning voor de komende maanden (zoals 
beschreven in paragraaf 4.1) te combineren, kan worden bepaald hoeveel keyoperators er 
minimaal nodig zijn voor de komende maanden. Omdat de keyoperators eigen krachten 
moeten zijn, is het minimaal aantal keyoperators ook het minimum aantal eigen krachten in 
het warehouse. Dit minimum wordt dus bepaald door de piek in de hoeveelheid werk van de 
komende maanden. In figuur 8 wordt dit weergegeven. 

Tijdens een situatie waarin er minder werk is dan in de piek waarop het minimum bepaald is, 
is er niet voldoende werk op keyfuncties voor al deze keyoperators. Dit betekent dat een 
aantal keyoperators dan op niet-keyfuncties zullen worden ingezet. Als er weer meer werk 
komt, zullen deze medewerkers weer de keyfuncties gaan uitvoeren. De totale benodigde 
hoeveelheid medewerkers in het warehouse tijdens een dalsituatie, zorgt zodoende voor het 
maximum aan aantal eigen krachten. In figuur 8 wordt dit weergegeven. Zouden er meer 
eigen krachten zijn dan is er geen werk voor deze medewerkers terwijl er wel loonbetaling 
aan deze medewerkers plaats moet vinden. 

FTE's Keyoperators zullen op niet-keyfuncties warden ingezet. 

+- Totaal benodigd aantal medewerkers 

1----------,,.,,...----~+-~---+- Maximum aantal keyoperators 
-------'I------+- Minimum aantal keyoperators 

Figuur 8: Bepaling minimum en maximum aantal keyoperators 
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Door het aantal eigen krachten tussen de minimale en maximale grens te houden kan men een 
flexibele personeelscapaciteit creeren zonder dater een beheersingsprobleem van de 
werkzaamheden ontstaat. Het verschil tussen het aantal eigen krachten en het aantal 
benodigde krachten moet dan worden opgevuld met uitzendkrachten. 

Om te bepalen wat de beste mix voor de komende maanden zal zijn (met het minimum en 
maximum aantal eigen krachten als voorwaarden), moet er meer duidelijkheid zijn over de 
verschillen tussen uitzendkrachten en eigen krachten. Dit wordt duidelijk uit paragraaf 3.4. 

De totale loonkosten van een uitzendkracht zijn ongeveer 1,5% meer dan voor een eigen 
kracht bij gelijk aantal betaalde uren. Daar staat tegenover dat een uitzendkracht alleen 
betaald hoeft te worden voor de uren die hij/zij heeft gewerkt. Als er voor een langere periode 
constant voldoende werk voor een medewerker dan kan hier uit kosten oogpunt het beste een 
eigen kracht voor aangenomen worden. Maar als er niet constant voldoende werk is voor een 
medewerker dan is een uitzendkracht uit kostenoogpunt al snel interessanter dan een eigen 
kracht. Dit break-evenpoint ligt bij ongeveer 98,5 %. Als er dus minder als 98,5% van de tijd 
werk is voor een medewerker dan is een uitzendkracht goedkoper. 
Deze berekening gaat alleen op voor een uitzendkracht die in de eerste 26 weken zijn fase A 
contract zit. 

Voor uitzendkrachten in fase Ana de eerste 26 weken zijn nog niet voldoende gegevens 
bekend om de kosten te kunnen berekenen. Dit komt doordat recent de CAO is veranderd en 
naar aanleiding hiervan nog bepaalde zaken moeten worden uitgewerkt. W el is zeker dat de 
uitzendkracht in fase A alleen betaald hoeft te worden voor de uren die hij heeft gewerkt. 

Een uitzendkracht in fase B is flexibeler dan een eigen kracht, omdat er vaker kortere 
contracten kunnen worden afgesloten. Vervolgens moet er wel net als bij een eigen kracht een 
van tevoren vastgesteld aantal uren worden uitbetaald. De kosten zijn in verband met recente 
CAO veranderingen nog niet bekend. 

Een uitzendkracht in fase C is vergelijkbaar met een eigen kracht voor onbepaalde tijd. I 

Flextronics Logistics BV geeft in dit geval de voorkeur aan eigen krachten. Een uitzendkracht 
in fase C zal daarom bij Flextronics Logistics BV niet voorkomen. 

Uitzendkrachten zijn dus zeker gedurende de eerste 26 weken van fase A erg interessant voor 
Flextronics Logistics BV. Omdat nog onvoldoende bekend is over de kosten na de eerste 26 
weken kan hier nog weinig over geconcludeerd worden. De afdeling Human Resources moet 
een onderzoek starten zodra voldoende informatie bekend is. 

De afdeling Human Resources doorloopt de volgende stappen: 
1. De gewenste mix van medewerkers bepalen; 
2. Bekijken hoe de benodigde bezetting zich verhoudt tot de huidige bezetting; 
3. Van de huidige bezetting aan de hand van een trainingsmatrix bekijken in hoeverre 

men een (key)functie kan vervullen; 
4. Beoordelen of en eventueel welke aanpassingen nodig zijn door de benodigde 

aantallen medewerkers per keyfunctie te vergelijken met de gegevens uit de 
trainingsmatrix. 
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7 Implementatie 

Bij de implementatie van het planningsproces wordt het model, zoals dit in hoofdstuk 5 
omschreven is, ingevoerd in Excel. Voordat dit gedaan kan worden moeten de variabelen uit 
het model worden ingevuld met specifieke gegevens van een afdeling. 

Er is gekozen om te beginnen met de dagplanning, omdat hier in eerste instantie de grootste 
behoefte voor is bij de Warehouse Supervisor. Een andere reden is dat deze planning binnen 
de afstudeerperiode zo vaak ingevuld wordt, dat deze ook geevalueerd kan worden. 

7.1 Afdeling bepalen 

Omdat de planning per afdeling gedaan wordt, moet een afdeling zorgvuldig worden 
gedefinieerd. Hiervoor wordt er gekeken hoe de afdeling van een klant organisatorisch in 
elkaar zit. 

Bij HP zijn er meerdere Warehouse Supervisors, dit komt doordat de hoeveelheid werk voor 
HP veel groter is dan bij andere klanten. In figuur 9 zijn alle HP processen weergegeven. In 
dit schema zijn met stippellijnen kaders gemaakt. Alles binnen zo 'n kader valt onder een 
Warehouse Supervisor. Hierin is te zien dat het gehele proces voor RTP onder een supervisor 
valt. Omdat de Warehouse Supervisor de planning maakt en verantwoordelijk is voor het 
aantal medewerkers, is het beter om per Warehouse Supervisor een aparte capaciteitsplanning 
te maken. Een kader wordt dus voor de capaciteitsplanning als afdeling gezien. 

Inbound 

Wegzetten 

r-----------------------------------------------------------------------

I 
I 

flT uit 
Wansum 

L------- ----------------------- - ----◄ 

l 
I VMI Stock I _P_ic_k_in_g _____ _ HR/H8 

Stock 
VMI Stock 

Picking I\ l 
Proc~sillg 1 I CRT 11 TFT 11 HPD 11 Resfile 11 KTO 11 

L--------- -- ------------------------------- ------------ ----------------• .__ ___ __, 

RTP 

: \/ ~l/ i 
Outbound 

l 
I 

------- ----------------------------------------------- -----------------~--------------
Figuur 9: weergave van HP processen per supervisor 
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Bij Asus wordt het geheel aangestuurd door een supervisor, net als bij RTP uit figuur 9. 
Omdat de supervisor verantwoordelijk is voor het juiste aantal medewerkers kan voor deze 
afdeling als geheel een capaciteitsplanning worden gemaakt. 

Voor het implementeren is, in overleg met de Engineering Manager en de Warehouse 
Supervisor van Asus, gekozen om te beginnen bij de afdeling Asus. De reden hiervoor is dat 
men op deze afdeling bezig was met tijdsmetingen en dater zodoende recente gegevens 
beschikbaar zijn voor het bepalen van de normen. 

7.2 Bepalen van activiteiten, deelprocessen en afwijkingen 

De eerste stap bij het implementeren van de planningstool is het nagaan wat de verschillende 
activiteiten zijn die op de afdeling plaatsvinden en of deze activiteiten moeten worden 
ingedeeld naar een aantal deelprocessen. 

Het aantal medewerkers dat aan de hand van het model wordt bepaald, wordt opgedeeld in 
key- en niet-keymedewerkers. De keymedewerkers moeten inzetbaar zijn op alle activiteiten 
van de afdeling. Daarom is het beter om per deelproces (inbound, wegzetten, picking, 
processing en outbound) apart het aantal medewerkers te berekenen. Uit de praktijk blijkt, dat 
binnen zo'n deelproces de key-medewerkers ingezet kunnen worden op alle activiteiten en de 
niet-key-medewerkers op alle niet-key activiteiten. 

De activiteiten van de afdeling Asus komen overeen met de activiteiten die in paragraaf 3.4.2 
worden genoemd. De activiteiten worden ingedeeld naar vijf deelprocessen. Deze indeling is 
gebeurd in overleg met de Warehouse Supervisor. 

Inbound Key Process in 2: 
Truck ontvangen + controleren Ja Productie (kennis en ervaring) 
Lossen Nee Productie (kwantiteit) 
Goederen controleren Ja 
V rachtdocumenten aftekenen Ja Outbound 
V oor stelling zetten Nee Truck ontvangen + controleren 
Goederen inboeken Ja Truck controleren 

Goederen van shipping lane naar dock 
Wegzetten Goederen controleren 
In stelling zetten + scannen Ja Goederen naar truck scannen 

Truck laden 
Orderpickin2 Verzegelen + nr. noteren + 
Picken Ja Vrachtdocumenten aftekenen 
Replenish to outbound of processing Nee 

Naast de activiteiten worden ook de afwijkingen die voor de afdeling van belang zijn, 
bepaald. Dit gebeurt in overleg met de Teamleaders en de Warehouse Supervisors. De 
afwijkingen zijn opgedeeld in afwijkingen die veroorzaak worden door de klanten en/of de 
leveranciers en afwijkingen die door Flextronics Logistics BV worden veroorzaakt. 

De afwijkingen die voor de afdeling Asus van belang zijn worden in de tabel in figuur 5 
weergegeven. 

Afstudeerverslag 

Key 
Ja 
Nee 

Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 

45 



Bram Verstegen FLEXTRONICS 
Technische Universiteit Eindhoven 

Logistics 

V eroorzaakt door V eroorzaakt door 
klanten en/ofleveranciers Flextronics Logistics BV 

Inbound - Omstapelen - W einig opslagruimte 
- Airfreight 

Wegzetten - W einig opslagruimte 
- ETX 

Picking - ETX 

Processing 

Outbound - Mixed truck 
- Geen uitgebreide check 
- Niet verzegelen 

Figuur 5: Afwijkingen bij de afdeling Asus 

Redenen waarom deze afwijkingen van belang zijn: 
Omstapelen: een gedeelte van de pallets moet warden omgestapeld. Dit is soms nodig, 
omdat de producten te hoog op de pallet zijn gestapeld en/of doordat er meerdere 
producttypen op een pallet staan. In het warehouse staat op een pallet maar een 
producttype; 
Airfreight: pallets die via luchtvervoer aangeleverd zijn, staan vaak op een ander type 
pallet en hebben vaker schade. Hierdoor is er meer tijd nodig voor het lossen, controleren 
en inboeken van de producten; 
Weinig opslagruimte: doordat er weinig opslagruimte is moet men verder rijden voordat 
men de pallets voor de stellingen kan plaatsen, daarnaast moet men /anger zoeken naar 
een lege plaats voordat men de pallet in een stelling weg kan zetten; 
ETX: een ETX heeft meer tijd nodig dan een Reachtruck om pallets in de stelling te 
plaatsen, ook de manier van het picken is anders; 
Mixed truck: soms moeten er meerdere orders met dezelfde vrachtwagen mee. Er is dan 
meer tijd nodig voor het controleren van de papieren en voor het zoeken naar de Juiste 
pallets dan in het geval waarbij er maar een order met een vrachtwagen mee gaat; 
Geen uitgebreide check: bij Asus hoeven de uitgaande vrachtwagens niet eerst uitgebreid 
gecheckt te warden; 
Niet verzegelen: bij Asus hoeft er niet verzegeld te warden, hiervoor hoeft dus ook geen 
tijd gereserveerd te warden. 

7.3 Bepalen van capacity drivers 

Per activiteit moet gekeken worden welke capacity driver het meest geschikt is. Voor 
inbound, wegzetten en outbound liggen de capacity drivers "aantal trucks" en "aantal pallets" 
voor de hand. Deze capacity drivers komen goed overeen met het proces en de variatie is 
maar klein. Voor picking en processing is het moeilijker om een goede capacity driver te 
vinden. 

Bij het picking proces geeft het aantal picklines (iedere line is een locatie waar men iets van 
moet picken) de kleinste variatie. Maar het aantal picklines wordt pas bepaald zodra de 
picklijsten worden uitgedraaid. Voor het plannen zijn de gegevens eerder nodig. 
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Omdat andere capacity drivers minder goed bij het proces passen en bovendien meer variatie 
opleveren, is getracht om het aantal picklines eerder door het computer system vast te laten 
stellen. Dit bleek niet mogelijk. Er is vervolgens een formule opgesteld die op basis van de 
reeds bekende ordergegevens een schatting voor het aantal picklines berekent. Deze formule 
is getoetst op historische data en in 90% van de gevallen komt het berekende aantal picklines 
overeen met het werkelijke aantal picklines. Komt <lit niet overeen dan is het verschil maar 1 
of 2 picklines. 

Tijdens het opstellen van de formule is gebleken, <lat de FIFO-regel in combinatie met het feit 
<lat bij het bestellen geen rekening wordt gehouden met pallethoeveelheden, een belangrijke 
rol het pickingsproces. Doordat bij het bestellen geen rekening wordt gehouden met de 
pallethoeveelheid, is het merendeel van de bestellingen geen veelvoud van een 
pallethoeveelheid. Het picken van losse dozen komt hierdoor vaak voor. De oudste pallet van 
een product is hierdoor bijna altijd een reeds aangebroken pallet. Het computersysteem begint 
men met het inplannen bij de oudste pallet van een product. Dit zorgt ervoor dat er voor <lat er 
van meer locaties gepickt moet worden en <lat het picken }anger duurt dan in een situatie 
waarbij geen rekening wordt gehouden met FIFO. De faalkans van computercomponenten die 
niet gebruikt worden, verandert niet naarmate de producten langer liggen [Lewis 1996]. Voor 
de producten bij Flextronics Logistics BV maakt het dus niet uit of ze een <lag of drie 
maanden bij Flextronics Logistics BV op voorraad liggen. Mijn aanbeveling is om samen met 
de klant te bekijken ofhet wel nodig is <lat er op FIFO volgorde gepickt moet worden. 
Wellicht kan er bij full pallets toch vanaf geweken worden. De IT afdeling moet kijken of <lit 
binnen Atlas gerealiseerd kan worden. 

Doordat het aantal picklines nu eerder uitgerekend kan worden is het toch mogelijk om 
"aantal picklines" als capacity driver te gebruiken. 
Het aantal picklines bleek ook voor processing de capacity driver met de kleinste variatie te 
zijn. V andaar dat voor zowel picking als processing bij Asus het aantal picklines als capacity 
driver is gekozen. 

Het totale overzicht van de activiteiten met bijbehorende capacity driver is hieronder 
weergegeven. 

Inbound Cap. driver Processing 

Truck ontvangen + contr. # trucks Productie (kennis en ervaring) 
Lossen # pallets Productie (kwantiteit) 
Goederen controleren # pallets 
Vrachtdocumenten aftekenen # trucks Outbound 
V oor stelling zetten # pallets Truck ontvangen + controleren 
Goederen inboeken # pallets Truck controleren 

Goederen van shiplane naar dock 
We2zetten Goederen controleren 
In stelling zetten + scannen # pallets Goederen naar truck scannen 

Truck laden 
Orderpickin2 Verzegelen + nr. noteren + 
Picken # picklines V rachtdocumenten aftekenen 
Replenish to outb. ofproc. # picklines 
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7.4 Samenvoegen 

De gegevens die nodig zijn om het model als tool in Excel te maken zijn bekend. Als de tool 
in Excel gemaakt is moet er per afwijking ingevuld worden wat het effect van de afwijking op 
de verschillende activiteiten is (Vjk) en hoe vaak dat de afwijking optreed (Pky). Dit is 
ingevuld op basis van analyse van historische gegevens. In de gevallen waar er geen 
historische gegevens waren, zijn de aantallen ingevuld op basis van schattingen door de 
Warehouse Supervisor en de Teamleaders van Asus. In bijlage N en O is het resultaat in Excel 
te zien. De Warehouse Supervisor heeft vervolgens de tool voor de dagplanning in gebruik 
genomen. 

7.5 Evaluatie 

De Warehouse Supervisor heeft de tool reeds acht weken gebruikt. De eerste drie dagen heb 
ik samen met de Warehouse Supervisor de tool ingevuld en de output besproken, zodat de 
Warehouse Supervisor vragen kon stellen en aan de tool kon wennen. Sindsdien werkt hij 
zelfstandig met de tool. Na twee weken is er geevalueerd, naar aanleiding hiervan is de lay
out enigszins aangepast. Na acht weken is er geevalueerd waarbij de gebruikerservaringen en 
de resultaten zijn bespoken. Hierbij is naast de Warehouse Supervisor ook een Teamleader 
aanwezig. Hieruit zijn een paar zaken naar voren gekomen: 

Office-team maakt ook gebruik van de gegevens; 
Er wordt efficienter en doelgerichter gewerkt; 
Minder gebruik van ad hoc oplossingen nodig; 
Aantal benodigde mensen blijkt in de praktijk erg krap; 
lnformatie is betrouwbaar; 
Beter inzicht in prestaties. 

Office-team maakt ook gebruik van de gegevens 
Bij het office team komen alle orders binnen. De medewerkers bepalen vervolgens per order 
wanneer deze opgehaald kan worden door de vervoerder. Het office team maakt dus de 
outbound-planning. Doordat ze geen goede capacity drivers en normen hadden, hield het 
office-team in het verleden geen rekening met de maximaal beschikbare capaciteit van die 
dag. Tegenwoordig geeft de Warehouse Supervisor per dag aan, hoeveel medewerkers er de 
volgende dag maximaal aanwezig kunnen zijn ( aantal medewerkers dat op dat moment in 
dienst is van Asus - verlof- ziekte). Aan de hand van dit aantal medewerkers, de capacity 
driver en de normen weet het office team hoeveel picklines er voor de volgende dag maximaal 
verwerkt kunnen worden. In het verleden werden alle orders ingepland en kwam men er (te) 
laat achter dat men het niet afkreeg. 

Er wordt efficienter en doelgerichter gewerkt 
Doordat per ploeg bepaald kan worden welke orders een ploeg af moet kunnen krijgen, wordt 
hier ook beter naar toe gewerkt. Iedere ploeg heeft een duidelijk doel. Doordat berekend 
wordt hoeveel personen op een deelproces moeten staan om de orders afte krijgen, wordt er 
efficienter gewerkt. Door de nu beschikbare informatie weet men beter hoeveel medewerkers 
en nodig zijn. Er worden hierdoor meer medewerkers naar een andere afdeling of naar huis 
gestuurd dan voor de invoering van de tool. Door de extra informatie wordt de beslissing om 
medewerkers weg te sturen ook eerder genomen. Hierdoor worden medewerkers ook eerder 
weggestuurd. Er worden dus meer medewerkers en eerder medewerkers naar een andere 
afdeling ofnaar huis gestuurd. Voor de invoering van de tool werd (een gedeelte van) deze 
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medewerkers meestal wel ingezet omdat men dacht dat ze wel nodig waren. Hierdoor werd de 
werkdruk lager en werd er minder productief gewerkt. 
De Warehouse Supervisor en de Teamleaders schatten, op basis van hun ervaringen met de 
tool in de afgelopen acht weken, dat er ongeveer 1 persoon per ploeg minder wordt ingezet. 
Dit komt door de informatie die beschikbaar is gekomen met de invoering van de tool. Voor 
de invoering van de tool was het verschil, tussen berekend aantal benodigde medewerkers en 
het werkelijke aantal aanwezige medewerkers, gemiddeld vier medewerkers per dag. Na de 
invoering van de tool is dit verschil gemiddeld een medewerker per dag. Dit komt overeen 
met de besparing zoals dit door de Warehouse Supervisor en de Teamleaders wordt geschat. 
Op jaarbasis betekent dit met drie ploegen een besparing van ongeveer 90.000 euro aan 
loonkosten voor de afdeling Asus. 

Minder gebruik van ad hoc oplossingen nodig 
Doordat de Warehouse Supervisor eerder weet hoeveel medewerkers er nodig zijn kan hij ook 
eerder maatregelen nemen om dit aantal te bereiken. 

Als er extra medewerkers nodig zijn kwam de Warehouse Supervisor daar meestal pas laat 
achter. Als hij dan contact op nam met andere afdelingen, voor het inlenen van medewerkers, 
waren de medewerkers al ergens anders geplaatst of al naar huis gestuurd. Het inhuren van 
uitzendkrachten is niet altijd mogelijk binnen een dag. Doordat er meer informatie bekend is, 
wordt eerder overleg gevoerd. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden. Voor de invoering van 
de tool was de Warehouse Supervisor vaak aangewezen op ad hoc oplossingen. Vaak 
betekende dit overwerken. Omdat voor overuren een extra toeslag moet worden betaald, is dit 
duurder dan het inhuren van medewerkers van andere afdelingen ofhet inhuren van 
uitzendkrachten. 

Als er medewerkers over zijn, dan kan de Warehouse Supervisor nu in een vroeg stadium 
andere afdelingen vragen of die nog extra medewerkers nodig hebben. In de situatie voor 
invoering van de tool, nam de Warehouse Supervisor pas in een laat stadium contact op met 
andere afdelingen. Deze andere afdelingen hadden dan meestal al andere regelingen getroffen. 
Hierdoor moet de Warehouse Supervisor een of meerdere medewerkers naar huis sturen, dit 
werkt niet motiverend voor de medewerker(s). Omdat de Warehouse Supervisor dagdienst 
draait en de afdeling meestal in drie ploegen, kwam het in de oude situatie vaak voor dat de 
Warehouse Supervisor niet aanwezig was om te constateren dat er medewerkers over waren. 
Hierdoor werden medewerkers die over waren niet of later naar huis gestuurd. Deze 
medewerkers kosten dan wel geld, maar leveren niet ofnauwelijks een bijdrage aan de 
inkomsten. 

Aantal benodigde medewerkers blijkt in de praktijk erg krap 
Zowel de Warehouse Supervisor als de Teamleaders vonden dat het benodigd aantal 
medewerkers dat door de tool werd uitgerekend erg krap was. In de praktijk kwam het 
regelmatig voor dat men wat tijd te kort kwam. Op basis van dit gegeven zijn de activiteiten 
met bijbehorende normen nog een keer doorgelopen. Hieruit kwam naar voren dat de 
werkwijze op een punt was veranderd sinds het opstellen van de normen. Daarnaast is er 
sprake van ruimtegebrek voor de voorraad van Asus. Hierdoor vergen bepaalde activiteiten, 
zoals het wegzetten van pallets in de stelling, meer tijd. Op basis van deze bevindingen zijn de 
normen aangepast. Hierdoor is bij de Warehouse Supervisor het belang van goede 
terugkoppeling nog een keer benadrukt. 

Afstudeerverslag 49 



Bram Verstegen 
Technische Universiteit Eindhoven 

FLEXTRONICS 
Log1st1cs 

Informatie is betrouwbaar 
Hoewel het berekende aantal benodigde medewerkers krap was, zoals in het vorige punt 
besproken is, wordt de informatie van de tool toch als betrouwbaar ervaren. Als men voor 
invoering van de tool iets met planning deed, dan was dat op basis van aantal pallets. Omdat 
deze capacity driver veel variatie vertoonde, was de berekende informatie niet betrouwbaar. 
Uiteindelijk had men dan niet veel aan de informatie, dus werd er ook minder gepland. De 
tool maakt gebruik van de capacity driver "picklines", deze vertoont minder variatie. Volgens 
de Warehouse Supervisor, de Teamleaders en het office-team is de informatie betrouwbaarder 
geworden doordat de capacity driver is veranderd naar een capacity driver met minder 
variatie. 

Beter inzicht in prestaties 
De Warehouse Supervisor bekijkt dagelijks welke orders de verschillende ploegen werkelijk 
hebben afgemaakt en met hoeveel medewerkers. Doordat hij dit vergelijkt met het berekende 
benodigde aantal medewerkers, heeft hij een beter inzicht in hoe goed of slecht een ploeg 
heeft gepresteerd. Deze informatie wordt voortaan gebruikt bij het overleg tussen de 
Warehouse Supervisor en de Teamleaders en bij beoordelings- en functioneringsgesprekken 
met de Teamleaders. De Warehouse Supervisor merkt dat hij hierdoor zijn afdeling beter 
onder controle heeft. 

Uit de evaluatie kan worden opgemaakt dat de tool en daarmee het achterliggende model een 
handig hulpmiddel is. Onder de voorwaarden dat er goede capacity drivers en normen 
gebruikt worden, levert de tool bruikbare en betrouwbare informatie op. De tool help hiermee 
om inzicht te krijgen in de personeelscapaciteitsbehoefte. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

De afstudeeropdracht is: 
Zorg voor een beter inzicht in de verschil/ende aspecten van de personeelscapaciteit en maak 
tools waarmee dit inzicht verkregen kan warden en waarmee de verschillende aspecten van de 
personeelscapaciteit beheerst kunnen warden. 

Het resultaat is op te delen in: 
Inzicht in de verschillende soorten contracten met bijbehorende kosten; 
Inzicht in de verschillende kwaliteiten van medewerkers; 
Ontwerp van een planningsproces, zodat er structuur in de beheersing van de 
personeelscapaciteit ontstaat; 
Ontwerp van een rekenkundig model, zodat toekomstige personeelsbehoefte kan worden 
bepaald. 

Per resultaat worden in dit hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen behandeld. 

Inzicht in de verschillende soorten contracten met bijbehorende kosten 

Uit paragraaf 3 .4.1 wordt geconcludeerd, dat een uitzendkracht kostentechnisch 1,5% duurder 
is dan een eigenkracht, bij gelijk aantal betaalde uren. Hier staat tegenover dat een 
uitzendkracht alleen voor de gewerkte uren betaald hoeft te worden. Kostentechnisch is het 
daarom erg snel goedkoper om met een uitzendkracht te werken. 

Wanneer er geen zekerheid is of er gedurende een bepaalde periode voor meer dan 98,5% van 
de tijd werk is voor een nieuwe kracht, is het kostentechnisch aan te bevelen om te kiezen 
voor een uitzendkracht voor deze periode. Dit geldt voor uitzendkrachten gedurende de eerste 
26 weken dat ze bij Flextronics Logistics BV werkzaam zijn. 
Een aanbeveling voor de afdeling Human Resources is om uit te zoeken of uitzendkrachten na 
de eerste 26 weken, kostentechnisch nog interessant zijn. 

Inzicht in de verschillende kwaliteiten van medewerkers 
In paragraaf 3.4.2 zijn de verschillende kwaliteiten van de medewerkers weergegeven. Per 
kwaliteit is er aangegeven of deze tot een key-functie behoort of niet. Om de werkzaamheden 
op een afdeling beheerst en gecontroleerd te laten verlopen is het van belang dat er 
medewerkers met kennis en ervaring werkzaam zijn. Door eigenkrachten op de key-functies 
te laten werken wordt hiervoor gewaakt. Dit betekent dat er een minimum aantal 
eigenkrachten binnen Flextronics Logistics BV nodig is. 

De aanbeveling luidt: hoewel een uitzendkracht kostentechnisch interessanter kan zijn dan een 
eigenkracht, zal toch altijd het minimum aan eigenkrachten bij Flextronics Logistics BV 
werkzaam moeten zijn. 
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Ontwerp van een planningsproces, zodat er structuur in de beheersing van de 
personeelscapaciteit ontstaat 

Door structureel planningen te maken zorgt Flextronics Logistics BV ervoor <lat ze inzicht en 
controle over de personeelscapaciteit blijft houden. Hiervoor zijn planningen op verschillende 
niveaus nodig: 

Planning voor de komende maanden; 
Planning voor de komende week/weken; 
Planning voor de komende dag. 

Doordat de klantvraag sterk fluctuerend is, is ook de vraag naar personeelscapaciteit sterk 
fluctuerend. Hierdoor is het voor Flextronics Logistics BV noodzakelijk <lat er een structurele 
beheersing van de personeelscapaciteit is. 

De aanbeveling is om de dag-, week- en maandenplanning op iedere afdeling te 
implementeren. Bij de implementatie zullen per planning en per afdeling de volgende stappen 
doorlopen moeten worden: 
1. Bepalen wat het kader van de afdeling is, waarvoor de planning gemaakt gaat worden; 
2. Bepalen wat de verschillende activiteiten op de afdeling zijn en of deze ingedeeld moeten 

worden naar een aantal deelprocessen; 
3. Bepalen welke afwijkingen per activiteit van belang zijn; 
4. Per activiteit de capacity driver bepalen; 
5. De verzamelde gegevens en het model als een tool in Excel zetten; 
6. De algemene normen (Xj), het effect van de afwijkingen op de activiteiten (Vjk) en hoe 

vaak de afwijkingen optreden (Pky) invullen. 

Daarnaast is het van essentieel belang om periodiek vanuit de werkelijkheid terug te koppelen 
naar de eerder gemaakte planningen. Hierdoor kan geanalyseerd worden of de planningen nog 
betrouwbaar zijn, en eventueel maatregelen nemen om de betrouwbaarheid te verhogen. 

Ontwerp van een rekenkundig model, zodat toekomstige personeelsbehoefte kan worden 
bepaald 
Het rekenkundig model is een standaard model, behalve het onderdeel waarin de normen 
worden bepaald. De reden waarom in dit geval is afgeweken van een standaardmodel, is dat 
de werkzaamheden bij Flextronics Logistics BV sterk aan verandering onderheven zijn. 
Hierdoor is het vaker nodig om de normen aan te passen dan bij een bedrijfwaarbij de 
werkzaamheden minder aan verandering onderheven zijn. Door de nieuwe wijze voor het 
bepalen van de normen is minder tijd nodig voor het onderhouden van de normen. 

Het rekenkundig model en de daaruit voortkomende tool zijn handige hulpmiddelen gebleken 
om inzicht te krijgen in de personeelscapaciteit. Met behulp van de informatie kan de 
Warehouse Supervisor er voor zorgen <lat er: 

Efficienter en doelgerichter gewerkt wordt; 
Minder gebruik gemaakt hoeft te worden van ad hoc oplossingen; 
Beter inzicht in de prestaties van een afdeling is. 

Belangrijke onderdelen bij de berekening de toekomstige personeelsbehoefte zijn de capacity 
drivers en de bijbehorende normen. Deze zullen daarom apart worden toegelicht. 
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Capacity drivers 

Uit paragraaf 3.2.2 en 7.5 wordt geconcludeerd, dat de capacity drivers mede bepalend zijn 
voor de kwaliteit van de input van de planningstools. Daardoor hebben de capacity drivers een 
belangrijke invloed op de kwaliteit van de output. 

De aanbeveling is om de huidige capacity drivers kritisch te bekijken: 
De capacity driver moet bij het de activiteit passen; 
De capacity driver moet zo min mogelijk variatie opleveren; 
De informatie voor de capacity driver moet bekend zijn ofbetrouwbaar uitgerekend 
kunnen worden. 

(In paragraaf 3.2.2 zijn deze punten verder uitgewerkt.) 
Ook in de toekomst zal, bij het bepalen van capacity drivers, hiermee rekening gehouden 
moeten worden. 

Normen 
Uit interviews en tijdmetingen kan worden geconcludeerd, dat er bij Flextronics Logistics BV 
weinig normen zijn die betrouwbaar en up-to-date zijn. De voomaamste reden hiervoor is 
tijdgebrek. Doordat Flextronics Logistics BV zich in een groeispurt bevindt is de engineering 
afdeling veel bezig met nieuwe processen en het opzetten en (opnieuw) inrichten van 
bestaande en nieuwe gebouwen. Deze zaken krijgen prioriteit boven het aanpassen van 
huidige normen en vaststellen van nieuwe normen voor activiteiten waar dit nog niet voor 
gedaan is. Hoewel het opzetten en inrichten van de nieuwe processen en gebouwen moet 
gebeuren, moet er ook capaciteit beschikbaar worden gesteld voor het onderhouden van 
normen. Een goede beheersing van de processen in het warehouse kan niet zonder up-to-date 
en betrouwbare normen. Bij het beheersen van een afdeling moeten alle processen binnen die 
afdeling worden meegenomen. 

De aanbeveling is om voor alle activiteiten van een afdeling normen op te stellen. Daamaast 
moet er gezorgd worden dat de normen up-to-date blijven. Als er met de huidige bezetting 
van de engineering afdeling te weinig capaciteit voor is, kan ook gekozen worden om extra 
(tijdelijke) krachten in te huren. 

Vervolgens zijn er nog twee algemene conclusies en aanbevelingen, deze worden hieronder 
weergegeven. 

Units of Capacity 
Bij de klant HP en bij Flextronics Logistics BV op de afdeling HP wordt gebruikt gemaakt 
van units of capacity (UOC). Een UOC staat voor 10 seconden werk. In paragraaf 4.1 wordt 
de conclusie getrokken dat de UOC verouderd zijn en niet bruikbaar zijn voor het maken van 
planningen. 

De aanbeveling is om in overleg met de Program Manager van HP, de Engineering afdeling 
en eventueel medewerkers van HP te bekijken hoe de UOC aangepast kunnen worden, zodat 
ze up-to-date zijn en bruikbaar voor het maken van planningen. 
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First in first out 

In paragraaf 7.5 wordt de conclusie getrokken <lat de FIFO-regel, in combinatie met het feit 
<lat bij bestellingen geen rekening wordt gehouden met pallethoeveelheden, ervoor zorgt <lat 
er meer picklocaties door de picker bezocht moeten worden en dat er meer losse dozen 
gepickt moeten worden. Uit literatuur [Lewis 1996] blijkt <lat het voor de faalkans van de 
producten niet uitmaakt of ze volgens de FIFO-regel gepickt worden. 

De aanbeveling is om samen met de klant te bekijken ofhet wel nodig is <lat er op FIFO 
volgorde gepickt moet worden. W ellicht kan er bij full pallets vanaf geweken worden. De IT
afdeling moet kijken of <lit binnen Atlas gerealiseerd kan worden. 
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Human Resources Manager 
Human Resources medewerkers 
Operations Managers 
Warehouse Supervisors 
Teamleaders 

- Program Managers 
- Customer Service medewerkers 
- Finance medewerkers 
- IT medewerkers 

Met al deze mensen zijn meerdere gesprekken gevoerd. 
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Bijlage A: Verklarende woordenlijst 

Activiteit Werkzaamheden die op een afdeling gedaan moeten worden, in paragraaf 
3.4.2 staat de lijst met activiteiten. 

Afdeling De afdelingen zijn bij Flextronics Logistics BV ingedeeld naar klanten. Iedere 
klant is een aparte afdeling. Voor planningsdoeleinde wordt een afdeling 
gezien als het geheel dat onder een Warehouse Supervisor valt. 

Capacity driver De eenheid waarin een activiteit wordt uitgedrukt, zodat hier een norm aan 
verbonden kan worden. Zie paragraaf 3.2. 

CB Contractant voor bepaalde tijd 

CO Contractant voor onbepaalde tijd 

Deelproces Gedeelte van de totale groep activiteiten die op een afdeling wordt uitgevoerd. 

EMEA Europe Middle East Africa 

EMS Electronic Manufacturing Services 

ETX Een veelgebruikte benaming voor een Combi Hoogbouw Truck, dit is een 
intern transportmiddel (zie bijlage J) 

Fase * .# Hiermee worden bepaalde ruimtes in gebouwen aangeduid. Fase 4.1 is ruimte 
1 in gebouw 4. (* kan 3 of 4 zijn en # kan 1 t/m 3 zijn) 

FTE Full Time Equivalent 

Hoofdklanten Klanten waarvoor Flextronics Logistics BV de uitleveringen verzorgd. Dit zijn 
dus niet de personen/bedrijven waar de producten aan geleverd worden. 

HP Hewlett Packard 

HPD Home Product Division, dit is een onderdeel van HP-D 

HP-D HP distributie, een afdeling die levert aan retail en eindklanten 

HR De afdeling Human Resources van Flextronics Logistics BV 

IEC Irish Express Cargo 

Inbound Lossen, controleren, labelen en opslaan van binnenkomende goederen 

Keyoperators Het gedeelte van het personeelsbestand dat de kennis en ervaring bezit ( de 
kwaliteit). Tijdens drukke periodes moet deze groep aangevuld kunnen worden 
met kwantiteit (vooral uitzendkrachten), terwijl de belangrijke posities bezet 
blijven door keyoperators. 
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KPI 

KTO 

Kwaliteit van 
medewerkers 

Leading hand 

Line-feed 

MIT 

MPT 

MS 

MT 

Norm 

OEM 

OPAC 

OR 

Outbound 

Program 
manager 

RMA 

RT 

RTP 

Timing 

Kritical Process Indicator, prestatiemaat 

Kitting to Order 

Onder kwaliteit van medewerkers wordt de kennis en vaardigheden van een 
medewerker verstaan. 

Teamleaders 

De verzorging van de aanvoer van materialen naar productielijnen. 

merge in transit 

Motorpallettruck 

Microsoft 

Management team 

De tijd waarbinnen de bijbehorende activiteit kan worden gedaan. 

Original Equipment Manufacturer 

Dit staat voor Operations, Planning, Accounting and Control. 
Dit is een afstudeerrichting binnen de opleiding technische bedrijfskunde aan 
de Technische Universiteit van Eindhoven. 

Ondernemingsraad 

Controleren, labelen en laden van uitgaande goederen 

Contactpersoon tussen Flextroncis Logistics BV en de klant, zie ook 
functieomschrijving in bijlage G. 

Return Material Authorization, dit is een subafdeling van Apple 

Reach Truck, dit is een intern transportmiddel (zie bijlage J) 

Retail to Production 

Tijdsmeting, tijdstudie door met een stopwatch verschillende keren de 
benodigde tijd voor een ( deel)proces te klokken 

Trainingsmatrix Matrix waarin op een as de medewerkers staan en op de andere as de 
verschillende trainingen. In deze matrix wordt aangegeven welke trainingen 
een medewerker moet krijgen en welke hij/zij al gehad heeft. 

TU/e Technische Universiteit Eindhoven 
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Uitzendbeding De bepaling in de uitzendovereenkomst waarbij wordt bedongen dat de 
uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling 
van de uitzendkracht door de uitzendondememing aan de opdrachtgever op 
verzoek van de opdrachtgever ten einde komt. 

UZK Uitzendkracht 

VAL Value Added Logistics 

VAS Value Added Service 

VMI Vendor Management Inventory 

Warehouse Leidinggevende binnen het Warehouse, zie functieomschrijving in bijlage G. 
Supervisor 
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Bijlage B: Organogram van Flextronics Logistics BV 

Hieronder staat het organogram van Flextronics Logistics BV. 
In dit organogram zijn twee namen van managers vermeld. Het betreft hier de 1 e en 2 e 

bedrijfsbegeleider. 

Flextronics Logistics BV Management 
General Manager Personal Assistant 

Rene Richters 

Office manager Warehouse Operations Manager 
(Fase 3) 

Leon Verschuuren 

Human Resouces Manager Warehouse Operations Manager 
(Fase 4) 

Finance Manager ICT Manager 

Account Manager Engineering Manager 

Figuur A: Organogram Flextronics Logistics BY 
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Bijlage C: Omzetaandeel per klant 

5% 

19% 

Figuur B: Omzet aandeel per klant (april t/m oktober 2003) 

Log1st1cs 

■ HP 

■ HP VMI HP-D 

DHPVMI RTP 

o Sanmina-SCI 

■ Apple 

Apple VMI 

■ Asus 

D Logitech 

■ Overig 

De VMI klanten van Apple, RTP en HP-D zijn geclusterd. Sanmina-SCI assembleert PC's 
voor HP, zie paragraaf 1.3. 

Het omzetaandeel van VMI HP-D wordt bijna volledig gevuld door monitoren. Er is zelfs een 
leverancier van monitoren die bijna 6 procent van de totale bedrijfsomzet genereert. 
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Bijlage D: Het primaire proces bij Flextronics Logistics BV 

In het warehouse vindt naast inslag, opslag, 
uitslag en VMI-activiteiten, ook productie 
plaats. Onder productie wordt bij Flextronics 
Logistics BV geen grootschalige 
productielijnen verstaan maar vooral 
kleinschalige value added logistics. 

Het primaire proces bestaat grof gezien uit 
drie fases: 

Inbound, inslag; 
Productie, VMI- en VAL-activiteiten; 
Outbound, uitslag. 

Een schematische weergave van deze 
processen is weergegeven in figuur C t/m E. 

Afstudeerverslag 

Inbound 

START 
Truck komt aan 

bij dok 

Lading controleren 
op schade in truck 
+ lossen op dok 

Labelen producten 
en pallets 

Lading als 
ontvangen boeken 
via handscanner 

Pallet controleren 
op compleetheid / 

schade 

Pallet op locatie 
zetten + melden 
via handscanner 

EINDE 
Dok is leeg 

Probleem oplossen 
(rework voor 

schadegevallen) 

Figuur C: Schematische weergave van inbound werkzaamheden 
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Productie 

START 
Orderkomt 

binnen 

Order hoeveelheid 
uit klant-stelling 

picken 

Order op pallet 
zetten, order labels 
plakken + scannen 

Alle pallets van de 
order sealen als dat 
nog niet gebeurd is 

Alle pallets van de 
order naar een 
shipping lane 

EINDE 
Complete order is 

gereed 

Uit VMI-stelling 
picken en 
omlabelen 

Voer handeling uit 
(bijv. ompakken of 

iets toevoegen) 

Figuur D: Schematische weergave van productie 
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Inboeken en in 
klant-stelling 

zetten 
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Probleem oplossen 
(Staat pallet niet in 

de buurt?) 

Outbound 

START 
Truck komt aan 

Controleren welke 
order met truck 

mee moet 

Truck doorgeven 
bij welke dok de 

order staat 

Pallet in truck 
zetten + scannen 

EINDE 
Dok is leeg 

Nee 

Figuur E: Schematische weergave van outbound werkzaamheden 
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Pallet in truck 
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Tijdens het afstudeerproject worden een aantal punten uit de probleemkluwen aangepakt, 
hieronder wordt kort omschreven hoe deze punten uit de probleemkluwen aangepakt gaan 
worden. Bij de probleemkluwen (figuur F) staan een aantal cirkels met een cijfer erin. Dit 
cijfer correspondeert met het cijfer wat in de tekst hieronder tussen haakjes staat vermeld. 

Tijdens het maken van het capaciteitsplanningsmodel wordt meer duidelijkheid over de 
normen verkregen en worden, waar nodig, normen opgesteld. (1) 
Daarnaast wordt men, door middel van het capaciteitsplanningsproces, gedwongen om na te 
denken over de hoeveelheid werk die wordt verwacht. (2) 
Door de combinatie van 1 en 2 en met behulp van het capaciteitsplanningsmodel wordt het 
benodigd aantal medewerkers uitgerekend. (3) 

Door het bepalen van keyfuncties en door ervoor te zorgen dat hier geen uitzendkrachten op 
werken, zal het probleem met niet volledige inzetbaarheid verkleind worden. De meeste 
nieuwe medewerkers zijn uitzendkrachten en omdat deze worden ingezet voor eenvoudige 
werkzaamheden, zijn ze vrijwel direct volledig inzetbaar. (4) 
Doordat keyfuncties door eigen vaste krachten worden vervuld en doordat de uitzendkrachten 
op de niet-keyfuncties zitten gaat er bij het afschakelen geen belangrijke kennis verloren. (5) 

Door het opzetten en invoeren van een intern afstemmingsproces, vindt er interne afstemming 
plaats. Doordat een aantal wijzigingen intern opgevangen kunnen worden, is het aantal en/of 
de grootte van de op- en afschakelingen voor het totale bedrijfkleiner. (6) 

Bij het bepalen van de mix van medewerkers wordt een maximum voor het aantal eigen 
krachten opgesteld. Hierdoor hoeft het probleem dater eigen krachten over zijn, waarvoor 
geen werk meer is, niet meer voor te komen. (7) 

Doordat er een aantal wijzigingen intern opgevangen kan worden, zal het totale bedrijfminder 
medewerkers weg hoeven te sturen. De goodwill van het bedrijf en de motivatie van de 
medewerkers wordt daardoor minder aangetast. Daarnaast zullen, door het benoemen van de 
keyoperators, bij het opschakelen minder eisen aan de nieuwe krachten worden gesteld. De 
groep die in aanmerking komt als nieuwe kracht wordt hierdoor groter. (8) 
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Bijlage F: Plan van aanpak 

De fases in het plan van aanpak voor dit afstudeerproject zijn als volgt: 
1. Orienteren; 
2. Kwaliteiten; 
3. Capaciteitsplanning; 
4. Intern afstemmingsproces; 
5. Mix van medewerkers; 
6. Reflectieopdracht; 
7. Rapporteren. 

Hieronder worden de verschillende fases verder uitgewerkt. 

1 Orienteren 
Het doel van de eerste fase van het onderzoek is het leren kennen van de medewerkers, de 
processen en de werkwijze van Flextronics Logistics BV. Uitgaande van de voorlopige 
probleemstelling wordt kennis gemaakt met het bedrijf door gesprekken met medewerkers, 
literatuuronderzoek en vooronderzoek. Alle inspanningen zijn erop gericht om duidelijkheid 
te verschaffen over het probleem, over de eisen waaraan een oplossing moet voldoen en over 
de mate waarin duidelijkheid en overeenstemming bestaan binnen het bedrijf over het 
probleem. Er wordt ook een begin gemaakt met het vaststellen van de oorzaken van het 
probleem. 

De activiteiten: 
1 Kennismaken met en interviewen van (voor het project belangrijke) medewerkers; 
2 Bekijken van de processen en de procedures; 
3 Huidige vorm van benodigde capaciteitsbepaling bekijken; 
4 Vervolginterviews; 
5 Voorlopige probleemanalyse; 
6 Definitieve opdrachtformulering. 

2 K waliteiten 
Tijdens deze fase van het afstuderen wordt onderzocht wat de verschillende kwaliteiten van 
de medewerkers zijn. Het onderzoek wordt hierbij beperkt tot de kwaliteiten die voor de 
processen in het warehouse van Flextronics Logistics BV van belang zijn. Onder kwaliteit 
wordt hier ervaring en kennis verstaan. Deze kwaliteiten worden verzameld, omdat ze voor 
andere fases van de afstudeeropdracht van belang zijn. 

De activiteiten: 
1 Interviewen van supervisors van de verschillende afdelingen; 
2 Interviewen van warehouse managers; 
3 Interviewen van HR-manager en Warehouse operations manager; 
4 Vervolginterviews; 
5 Verschillende mogelijke kwaliteiten in kaart brengen; 
6 Bepalen welke kwaliteiten tot de keyfuncties behoren. 
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3 Capaciteitsplanning 
Tijdens dit gedeelte van de opdracht wordt een capaciteitsplanningsproces voor de 
personeelscapaciteit opgezet. Voor dit proces wordt onder andere een 
capaciteitsplanningsmodel ontworpen. Hiervoor zal allereerst gekeken worden welke 
activiteiten opgenomen dienen te worden. Vervolgens zullen capacity drivers en normen 
bepaald worden om de benodigde personeelscapaciteit te bepalen. 

De activiteiten: 
1 Interviews met manager en medewerkers van de engineeringafdeling; 
2 Vaststellen van de bekende normen; 
3 Capacity drivers bepalen; 
4 Interviews met de warehouse operations manager; 
5 Interviews met supervisors van de verschillende afdelingen; 
6 De onbekende normen bepalen; 
7 Vervolginterviews; 
8 Het geheel verwerken in een capaciteitsplanningsmodel; 
9 Testen van het model m.b.v. historische data; 
10 Capaciteitsplanningsproces opzetten. 

4 Intern afstemmingsproces 
Tijdens fase 3 wordt een model gemaakt waarmee de verschillen tussen benodigde capaciteit 
en huidige capaciteit berekend worden. Het is de bedoeling dat de huidige capaciteit 
gewijzigd wordt zodat de verschillen tussen benodigde en huidige capaciteit verdwijnen. 

Per afdeling kan met het capaciteitsplanningsmodel de verschillen tussen huidige en 
benodigde bezetting berekend worden. Het is gunstig om de wijzigingen zoveel mogelijk 
intern op te vangen. Op deze manier kan de eventueel opgebouwde kennis en ervaring zoveel 
mogelijk benut worden. Ook is het beter voor de motivatie van de medewerkers. Ze worden 
namelijk minder snel naar huis gestuurd terwijl ze later weer opgeroepen worden. 

Tijdens deze fase wordt een intern afstemmingsproces ontworpen. Via dit proces wordt 
getracht om de wijzigingen van de huidige capaciteit zoveel mogelijk intern op te vangen. 
Voor een overzichtelijke interne afstemming is een inzetbaarheidsmatrix een handig 
hulpmiddel. Via deze inzetbaarheidsmatrix moet bepaald kunnen worden of en in hoeverre de 
benodigde wijzigingen intern opgevangen kunnen worden. Het hele interne 
afstemmingsproces moet met een bepaalde regelmaat plaatsvinden. Hiervoor kan wellicht een 
procedure in het kwaliteitshandboek opgenomen worden. 

De activiteiten: 
1 Eisen aan inzetbaarheidsmatrix opstellen; 
2 Interviews met supervisors; 
3 Bepalen welke kwaliteiten van een afdeling ook inzetbaar zijn op andere 

af delingen; 
4 Maken van een inzetbaarheidsmatrix; 
5 Opstellen van procedure voor het interne afstemmingsproces. 
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5 Mix van medewerker 
Onder mix wordt hier de mix verstaan van uitzendkrachten (UZK), eigen krachten voor 
bepaalde tijd (CB) en eigen krachten voor onbepaalde tijd (CO). 
Allereerst worden de verschillen in de contracten en de kosten bepaald. Vervolgens moet 
bekeken worden of er bepaalde randvoorwaarden voor de mix gelden. Uiteindelijk wordt een 
procedure opgezet waarmee de mix bepaald kan worden. 

De activiteiten: 
1 Arbeidsvoorwaarden Flextronics Logistics BV bekijken; 
2 CAO voor uitzendkrachten bekijken; 
3 Interviews met medewerkers van HR-afdeling; 
4 Interviews met Start en Manpower; 
5 Verschillen tussen contracten van UZK/CB/CO in kaart brengen; 
6 Verschil in kosten van UZK/CB/CO in kaart brengen; 
7 Vervolginterviews 
8 Interview/overleg met (deel van) MT over hoe komende piek en dal situaties 

bepaald gaan worden; 
9 Opzetten van procedure zodat de cyclus keer op keer goed wordt doorlopen. 

6 Reflectieopdracht 
Deze opdracht is opgenomen in de afstudeerfase omdat de afstudeerder de verkorte opleiding 
Technische Bedrijfskunde volgt. De reden dat de verkorte opleiding wordt gevolgd is dat, 
voordat gestart werd met de opleiding op de TU/e, de opleiding Technische Bedrijfskunde aan 
de HTS te 's-Hertogenbosch is doorlopen. 

Het doel van de reflectieopdracht is dat de afstudeerder kan reflecteren op de gevolgde 
methodologische kant van de onderzoeksaanpak en in staat is om wetenschappelijke literatuur 
te beoordelen en te relateren aan de eigen praktijkproblematiek. Ook heeft de afstudeerder een 
onderbouwd plan van aanpak voor het vervolg van het afstudeertraject, gebruikmakend van de 
resultaten van de analyse en de literatuur op het gebied van wetenschappelijk onderbouwd 
ontwerpen. 

De begeleidende docent vanuit de TU/e is niet de begeleider van het afstuderen. 

7 Rapporteren 
Bij de afronding staan de producten die aan Flextronics Logistics BV en aan de TU/e geleverd 
worden centraal. Het bedri j f is primair geYnteresseerd in de praktische bruikbaarheid van de 
resultaten. De faculteit zal daamaast de nodige aandacht besteden aan de verantwoording 
ervan. Het zoeken naar het juiste evenwicht tussen beide aspecten vereist reflectie en 
distantie. 

De activiteiten: 
1 Schrijven scriptie; 
2 Waar nodig overdragen van werkzaamheden binnen Flextronics Logistics BV; 
3 Conceptversie van scriptie verbeteren; 
4 V oorbereiden eindpresentatie en verdediging; 
5 Inleveren scriptie; 
6 Presentatie en verdediging. 
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Bijlage G: Functieomschrijving van een aantal functies bij Flextronics Logistics BV 

Engineering Manager 

Doelstelling van de functie: 
De Engineering manager is verantwoordelijk voor het leiden van de Engineering afdeling, het 
ontwerpen van nieuwe projecten, het schrijven van Global procedures en werk instructies. 
Tevens is hij ervoor verantwoordelijk dater vanuit het Engineering team technische 
ondersteuning wordt gegeven aan bestaande processen. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 
Leiding geven 
Project managing; 

General Manager 
General Manager 
10 

Schrijven van procedures; 
Productiviteit en kwaliteit metingen; 
Training; 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor het leiden van de Engineering afdeling; 
Verantwoordelijk voor het ontwerpen van nieuwe projecten; 
Verantwoordelijk voor het schrijven van Global procedures en werk instructies; 
Verantwoordelijk voor technische ondersteuning aan bestaande processen vanuit het 
Engineeringteam. 

Program Manager 

Doelstelling van de functie: 
De Program Manager is verantwoordelijk voor de relatie tussen de operatie van Flextronics 
Logistics Venray en de klant op alle gebieden waar beide partijen behoefte aan hebben. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 

General Manager 
WorldWide program manager 
Geen 

Eigenaar van alle aanvragen van de klant aan Flextronics en vice versa; 
Het beheren en verbeteren van een rapportage structuur tussen Flextronics en de klant; 
Coordineren van de bezoeken van de klant. 
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Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor de resultaten van performance reviews van de klant; 
Verantwoordelijk voor een correcte facturatie naar de klant; 
Verantwoordelijk voor de opvolging van deadlines. 

Human Resources Representative 

Doelstelling van de functie: 
De Human Resources Representative is verantwoordelijk voor het mede uitvoeren van het 
personeelsbeleid. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 

Human Resources Manager 
Human Resources Manager 
Geen 

Uitvoeren van werving- en selectie werkzaamheden; 
Flexibilisering pay-roll personeel o.a. door middel van coordinatie van training en 
opleiding; 
Loonadministratie; 
Uitvoering geven aan ziekteverzuimbeleid; 
Gespreksvoering; 
Rapportages en kengetallen analyseren/interpreteren; 
Diverse projecten; 
Alle overige voorkomende werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid. 

Warehouse Operations Manager 

Doelstelling van de functie: 
Het zorgdragen dat de juiste voorwaarden gecreeerd worden zodat de volledige operationele 
organisatie op zo efficient en effectief mogelijke wijze uitgevoerd kan worden. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 

General Manager 
General Manager 
direct± 8, indirect± 200 

Het formuleren van beleidslijnen m.b.t. de operationele organisatie; 
Voorwaarden creeren om de operatie zo efficient en effectief mogelijk uit te voeren in al 
zijn facetten; 
Leidinggeven en coachen aan/van Warehouse Manager en Supervisors; 
Formuleren van (afdelings) KPI's, bewaking van de KPI's en (bij)sturing op KPI's; 
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Bewaking en opvolging van Kwaliteit, Arbo en Millieu aspecten; 
Zorgdragen voor en uitbouwen van interdepartementale relaties; 
Deelnemen aan projectgroepen of optreden als project eigenaar; 
Alle overig voorkomende werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 

Log1st1Cs 

Verantwoordelijk voor toezicht en bewaking van naleving Arbo regelgeving en andere 
relevante wettelijke regelgeving bijv. Arbeidstijdenwet); 
Verantwoordelijk voor toezicht en bewaken van naleving van procedures en 
werkinstructies; 
Verantwoordelijk voor bewak:ing dat tijdige beoordelings en functioneringsgesprekken 
plaatsvinden; 
Verantwoordelijk voor tijdig beoordelen van Warehouse Manager en Supervisors; 
Verantwoordelijk voor budgetbewaking, financiele aspecten van de operatie; 
Verantwoordelijk voor een goede interactie en contacten met andere afdelingsmanagers; 
Verantwoordelijk voor een zo efficient en effectief mogelijke uitvoering van de operatie. 

Warehouse Supervisor 

Doelstelling van de functie: 
Er zorg voor dragen dat de dagelijkse warehouse operatie op de meest efficiente en effectieve 
wijze wordt uitgevoerd en de continuneit gewaarborgd is. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 

Warehouse Operations Manager 
Warehouse Operations Manager 
20-50 

Het geven van dagelijkse functionele leiding; 
Het aansturen van de dagelijkse operatie. 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer; 
Verantwoordelijk voor de voortgang van de dagelijkse warehouse services; 
Verantwoordelijk voor een goede inzet en zorg van de medewerkers van de afdeling en 
het scheppen van randvoorwaarden waardoor de werkzaamheden van de medewerkers 
optimaal kunnen plaatsvinden (personeelsinzet en personeelsbeheer); 
Verantwoordelijk voor de naleving van procedures en richtlijnen voor kwaliteit, 
werkwijze en veiligheid en hierin een adviserende rol aannemen naar de afdeling 
Engineering. 
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Warehouse Teamleader 

Doelstelling van de functie: 
De Team.leader is werkzaam binnen het warehouse van Flextronics Logistics Venray. Hij/zij 
geeft hierbij functioneel leiding aan een groep medewerkers van maximaal 25 personen, werkt 
vaak ter ondersteuning mee en heeft daarbij ook een voorbeeldfunctie. Hij/zij is voor zijn 
team verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en houdt toezicht op de inzet 
van inteme transportmiddelen. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
Aantal ondergeschikten: 

Hoofdtaken: 

Warehouse Supervisor 
Warehouse Supervisor 
5-25 

Het functioneel en operationeel aansturen van een groep operators tot maximaal 25 
person en; 
Het uitvoeren van controle werkzaamheden; 
Het verrichten van administratieve handelingen. 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor veiligheid op de werkvloer; 
Verantwoordelijk voor de voortgang van de dagelijkse warehouse services van zijn team; 
Verantwoordelijk voor een goede inzet en zorg van de medewerkers van zijn team; 
Verantwoordelijk voor de naleving van procedures en richtlijnen voor kwaliteit, 
werkwijze en veiligheid en hierin een adviserende rol aannemen naar de Warehouse 
supervisor. 

Warehouse Operator 

Doelstelling van de functie: 
De Warehouse operator is werkzaam binnen een warehouse-afdeling van Flextronics 
Logistics B.V. De functionaris is over het algemeen verantwoordelijk voor het intern transport 
van goederen, zoals ontvangst -, in opslag brengen -, orderpicken - en verzendgereed maken 
van goederen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inteme transportmiddelen, zoals heftrucks, 
reachtrucks, en combi-hoogbouwtrucks, waar hij dan ook verantwoordelijk voor is. Van de 
Warehouse operator wordt een flexibele ins telling verwacht, zodat hij op verschillende 
plaatsen in het logistieke proces ondersteuning kan verzorgen. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 
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Hoofdtaken: 
Het op een veilige, verantwoorde en efficiente manier verplaatsen en behandelen van 
goederen; 
Het uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden; 
Zorgdragen dat alle voor de werkzaamheden benodigde documentatie op juiste wijze 
ingevuld/behandeld wordt; 
Alle overige voorkomende werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor het naleven van procedures en richtlijnen voor kwaliteit, werkwijze en 
veiligheid. 

Warehouse Operator (Produktie) 

Doelstelling van de functie: 
De Warehouse operator (produktie) is werkzaam op een VAS-afdeling (value Added 
Services) van Flextronics Logistics B.V. De functionaris levert een operationele bijdrage aan 
het logistieke productieproces zoals o.a. pick- en pack-werkzaamheden. 
Van de Warehouse operator (produktie) wordt een flexibele instelling verwacht, zodat hij op 
verschillende plaatsen in het logistieke proces ondersteuning kan verzorgen. 

Plaats in de organisatie: 
Hierarchische leiding van: 
Functionele leiding van: 

Hoofdtaken: 

Warehouse Supervisor 
Warehouse Teamleader 

Het leveren van operationele bijdragen aan het logistieke productieproces; 
Het uitvoeren van ondersteunende taken; 
Alle overige voorkomende werkzaamheden. 

Verantwoordelijkheden: 
Verantwoordelijk voor het naleven van procedures en richtlijnen voor kwaliteit, werkwijze en 
veiligheid. 
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Bijlage H: Belangrijke punten uit nieuwe uitzend-CAO en contracten 

In deze bijlage zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe uitzend CAO (2004-2009) en uit de 
nieuwe contacten tussen Flextronics Logistics BV en de uitzendbureaus opgenomen. 

Opzegtermijn 
"Normale" opzegmogelijkheden vanuit Flextronics Logistics BV: 
CO, geen opzegmogelijkheid (eventueel wel via een gerechtelijke procedure); 
CB, bij afloop van contracttermijn; 
UZK, met uitzendbeding: 

Gewerkte weken 
0 tot 12 
12 tot 26 
26 tot 52 
52 tot 78 

Opzegtermijn in kalenderdagen 
0 
5 
10 
14 

UZK, zonder uitzendbeding / bepaalde tijd / onbepaalde tijd: 14 kalenderdagen 
(Ontslag in verband met emstige misdragingen of andere overtredingen is hierin niet 
meegenomen.) 

Contracten voor uitzendkrachten 
Een UZK heeft te maken met drie verschillende fases. 

A. Termijn van 78 gewerkte weken (dit hoeft niet aaneengesloten te zijn); 
B. Termijn van 2 jaar, bestaande uit contract( en) voor bepaalde tijd; 
C. Contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau. 

FaseA 

FaseB 

Fase C 

Uitzendbeding mogelijk 
Onbeperkt aantal contracten mogelijk (geen minimum duur per contract) 
Duur 78 gewerkte weken 
Onderbreking van ~6 weken --► begin fase A 
Onderbreking van < 26 weken --► doortellen 

Geen uitzendbeding mogelijk 
Maximaal 8 contracten mogelijk (geen minimum duur per contract) 
Duur maximaal 2 jaar 
Onderbreking van ~6 weken --► begin fase A 
Onderbreking van < 26 weken en ~13 weken --► begin fase B 
Onderbreking van < 13 weken --► doortellen 

Geen uitzendbeding mogelijk 
Contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau 

Bij fase B en C tekent het uitzendbureau en de uitzendkracht voor een contract voor bepaalde 
respectievelijk onbepaalde tijd. Meestal wordt gelijktijdig ook een contract tussen het 
uitzendbureau en de opdrachtgever getekend. Dit betekent dat de UZK voor Flextronics 
Logistics BV in fase B en C meestal niet meer vrijblijvend is. Het komt daarom alleen bij 
hoge uitzondering voor dat een UZK in fase B of C bij Flextronics Logistics BV werkzaam is. 
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Als het uitzendbureau aan het begin van fase B of C beslist om de uitzendkracht geen contract 
aan te bieden mag het uitzendbureau de uitzendkracht niet bij een andere opdrachtgever onder 
brengen. De fases gelden namelijk niet per opdrachtgever maar per werknemer. Dit betekent 
dat de uitzendkracht voor een ander uitzendbureau moet gaan werken. Hierbij is wel wettelijk 
bepaald dat de uitzendkracht ook niet via een ander uitzendbureau bij dezelfde opdrachtgever 
mag gaan werken. De uitzendkracht moet dus wisselen van uitzendbureau en van 
opdrachtgever. 

Nadat een uitzendkracht 500 uur voor Flextronics Logistics BV heeft gewerkt, mag 
Flextronics Logistics BV de uitzendkracht in eigen dienst nemen en raakt het uitzendbureau 
de kracht kwijt. Dit is dus al in fase A. Dit ovememen mag ook nadat bijvoorbeeld bij fase C 
is besloten om de relatie tussen uitzendkracht en uitzendbureau te stoppen. Als de kracht 
wordt overgenomen wordt de kracht een CB'er of een CO'er. 

Verschil in loonkosten 

CO/CB'er UZK !::26 weken 
Bruto loon Ja Ja < CO/CB'er 
Opslag voor het uitzendbureau Nee Ja 
Wachtdagcompensatie Nee Ja 
Vakantiedagen Ja Ja < CO/CB' er 
Ziektedagen Ja Nee 
V akantietoeslag Ja Ja = CO/CB' er 
Sociale lasten Ja Ja >> CO/CB'er 
Overige personeelskosten Ja Ja < CO/CB' er 
Pensioenkosten Ja Nee 
Reiskostenvergoeding Ja Ja = CO/CB' er 
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Bijlage I: lnformatie over CAO voor uitzendkrachten 1999-2003 

Informatie over de nieuwe CAO (vanaf 29 maart 2004 t/m 2009) is weergeven in paragraaf 
3.4 en bijlage H. 

Opzegtermijn 
"Normale" opzegmogelijkheden vanuit Flextronics Logistics BV: 
CO, geen opzegmogelijkheid ( eventueel wel via een gerechtelijke procedure); 
CB, bij afloop van contracttermijn; 
UZK, nadat de UZK 2 maanden voor Flextronics Logistics BV gewekt heeft geldt een 
opzegtermijn van 7 kalenderdagen. 
(Ontslag in verband met emstige misdragingen of andere overtredingen is hierin niet 
meegenomen.) 

Contracten voor uitzendkrachten 
Een UZK kan vier verschillende contracten krijgen. Het contract is tussen de UZK en het 
uitzendbureau dus niet tussen de UZK en Flextronics Logistics BV. Iedere UZK begint in fase 
1 en naarmate langer voor het uitzendbureau gewerkt wordt, krijgt de UZK het volgende 
contract. 
Een uitzendkracht werkt op contract bij een uitzendbureau. Er zijn vier verschillende fase bij 
iedere fase hoort een ander contract. 

Fase 1 
• deze fase beslaat 26 gewerkte weken; 
• als er een dag in de week gewerkt is, telt dit mee als een week; 
• als er eenjaar niet voor het uitzendbureau gewerkt wordt, begint de fase-1-telling 

opmeuw. 

Fase 2 
• deze fase beslaat zes maanden ( ongeacht of er gewerkt wordt of niet ); 
• als het uitzendbureau geen werk heeft, betekent dit einde dienstverband; 
• als er 3 maanden niet voor het uitzendbureau gewerkt wordt, begint de fase-2-telling 

opmeuw; 
• als er eenjaar niet voor het uitzendbureau gewerkt wordt, begint de fase-1-telling 

opmeuw. 

Fase 3 
• deze fase duurt 6 maanden als men bij dezelfde opdrachtgever als in fase 1 en 2 werkt, 

anders duurt deze fase 2 j aar; 
• de uitzendkracht krijgt een contract voor minimaal 3 maanden; 
• de uitzendkracht krijgt doordat hij/zij een contract heeft altijd loon van het 

uitzendbureau ook al is er geen werk; 
• als er eenjaar niet voor het uitzendbureau gewerkt wordt, begint de fase-1-telling 

opmeuw. 
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Fase4 
• in deze fase krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd en komt hij/zij in 

vaste dienst bij het uitzendbureau; 
• de uitzendkracht krijgt doordat hij/zij een contract heeft altijd loon van het 

uitzendbureau ook al is er geen werk. 

Bij fase 3 en 4 tekent het uitzendbureau en de uitzendkracht voor een contract voor bepaalde 
respectievelijk onbepaalde tijd. Meestal wordt gelijktijdig ook een contract tussen het 
uitzendbureau en de opdrachtgever getekend. Dit betekent dat de UZK voor Flextronics 
Logistics BV in fase 3 en 4 meestal niet meer vrijblijvend is. Het komt daarom alleen bij hoge 
uitzondering voor dat een UZK in fase 3 of 4 bij Flextronics Logistics BV werkzaam is. 

Fase 1 en 2 zijn geheel vrijblijvend voor het uitzendbureau. 
Op het moment dat fase 3 afgesloten zou moeten worden, is het voor het uitzendbureau van 
belang of de opdrachtgever(s) nog werkt heeft/hebben voor de uitzendkracht in de komende 
maanden. Het uitzendbureau moet namelijk de beslissing nemen: stoppen met de 
uitzendkracht of een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Daamaast verandert de term 
uitzenden in fase 3 in detacheren. 

Op het moment dat fase 4 afgesloten zou moeten worden, moet het uitzendbureau beslissen: 
stoppen met de uitzendkracht of een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. 

Nadat een uitzendkracht 2 maanden werk heeft verricht bij Flextronics Logistics BV geldt een 
opzegtermijn van 7 kalenderdagen. Bij een vast contract is de minimale opzegtermijn 1 
maand. Hierbij maakt het niet uit ofhet een vast contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is. 

Als het uitzendbureau bij het begin van fase 3 of 4 beslist om de uitzendkracht geen contract 
aan te bieden mag het uitzendbureau de uitzendkracht niet bij een andere opdrachtgever onder 
brengen. De fases gelden namelijk niet per opdrachtgever maar per werknemer. Dit betekent 
dat de uitzendkracht voor een ander uitzendbureau moet gaan werken. Hierbij is wel wettelijk 
bepaald dat de uitzendkracht ook niet via een ander uitzendbureau bij dezelfde opdrachtgever 
mag gaan werken. De uitzendkracht moet dus wisselen van uitzendbureau en van 
opdrachtgever. 

Nadat een uitzendkracht 500 uur voor Flextronics Logistics BV heeft gewerkt, mag 
Flextronics Logistics BV de uitzendkracht in eigen dienst nemen en raakt het uitzendbureau 
de kracht kwijt. Dit is al in fase 1. Dit ovememen mag ook nadat bijvoorbeeld bij fase 4 is 
besloten om de relatie tussen uitzendkracht en uitzendbureau te stoppen. Als de kracht wordt 
overgenomen wordt de kracht een CB'er of een CO'er. 

Contracten voor eigen krachten 
Naast het verschil dat bij een CB na afloop van de contracttermijn besloten kan worden om 
afscheid te nemen van de medewerker en dat dit bij een CO niet kan, is er nog een verschil: 
een CB kan maar beperkt een contract voor bepaalde tijd krijgen. Hierbij geldt: 

maximaal 3 contracten 
maximaal 3 j aar 

Als een van de twee bereikt wordt moet de keuze gemaakt worden tussen stoppen of van de 
CB' er een CO' er maken. 
Het is dus mogelijk om iemand 3 x een contract voor 1 jaar aan te bieden. 
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Veel CB' ers waren eerst UZK en hierdoor veranderen de mogelijkheden, zoals deze eerder 
voor een CB' er omschreven staan. Het aantal contracten en de termijn als UZK worden 
namelijk ook meegenomen. Als een UZK die na fase 2 als CB' er begint heeft al een fase 1-
contract en een fase 2-contract gehad en mag dus nog maar 1 contract krijgen. Flextronics 
Logistics BV geeft CB'ers nooit contracten langer dan 1 jaar. Hierdoor kan er maar 1 jaar als 
CB' er word en gewerkt als de kracht eerst als UZK heeft gewerkt. 
Als een UZK tijdens fase 1 een tijd niet voor Flextronics Logistics BV heeft gewerkt en 
binnen het jaar toch weer voor Flextronics Logistics BV gaat werken heeft hij/zij al 2 
contracten in fase 1 gehad. Na fase 2 kan deze kracht dus niet als CB'er worden aangenomen, 
maar alleen als CO'er. 

Verschil in loonkosten 

Naast de beloning voor de eigen krachten wordt ook de beloning voor de uitzendkracht door 
Flextronics Logistics BV bepaald. Hierbij geldt dat de beloning minimaal overeen moet 
komen met de minimale looneisen van de CAO. Het bruto salaris voor een uitzendkracht is 
iets lager dan het bruto salaris voor eigen medewerkers (CO'ers en CB'ers) van Flextronics 
Logistics BV. Hier is voor gekozen om de kosten te beperken. Bovendien is het nu mogelijk 
om een kracht een kleine loonsverhoging te geven zodra hij/zij direct voor Flextronics 
Logistics BV komt werken (ze worden dan CO'er of CB'er) 

Het salaris voor CO'ers en CB'ers is gelijk. Het bruto salaris voor een UZK is ongeveer 8% 
minder dan een CO/CB' er. 

Boven op dit bruto loon komen nog een aantal andere kosten voor de werkgever. Deze extra 
kosten zijn anders bij een UZK dan bij een CO/CB'er. De exacte cijfers van de verschillende 
kosten worden in verband met vertrouwelijkheid van gegevens niet weergegeven. 

CO/CB'er UZK 
Bruto loon Ja Ja < CO/CB'er 
Opslag voor het uitzendbureau Nee Ja 
Wachtdagcompensatie Nee Ja 
Vakantiedagen Ja Ja < CO/CB'er 
Ziektedagen Ja Nee 
V akantietoeslag Ja Ja = CO/CB'er 
Sociale lasten Ja Ja >> CO/CB'er 
Overige personeelskosten Ja Ja < CO/CB' er 
Pensioenkosten Ja Nee 
Reiskostenvergoeding Ja Ja = CO/CB'er 

Uiteindelijk is een UZK ruim 6% duurder als een CO/CB' er. 

Als een UZK opgeroepen wordt om te werken, dan moet er ook minimaal 3 uur voor die dag 
uitbetaald worden. 

Bij het optimaliseren op kosten zit het break-evenpoint op ongeveer 94%. Als een periode van 
10 maanden bekeken wordt en er is meer dan een halve maand geen werk, dan kan voor deze 
positie beter een uitzendkracht ingehuurd worden. Is er minder dan een halve maand geen 
werk dan kan voor deze periode van 10 maanden beter een vaste kracht aangenomen worden. 
De periode van een halve maand hoeft niet aaneengesloten te zijn. Deze kan ook opgebouwd 
worden uit losse uren gedurende de periode van 10 maanden. 
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Bij deze berekening is uitgegaan van het startsalaris van een CB/CO'er. Dit is terecht omdat 
eenmaal per jaar, bij het beoordelingsgesprek, een verhoging van het salaris mogelijk is. Het 
salaris blijft dus minimaal eenjaar lang hetzelfde. Een uitzendkracht kan verschillende fases 
doorlopen maar er worden geen uitzendkrachten in fase 3 bij Flextronics Logistics BV 
gedetacheerd. Fase 1 en 2 is samen ook eenjaar. 
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Bijlage J: Interne transportmiddelen 

Iedere medewerker die op een of meerdere transportmiddelen moet gaan rijden doet een korte 
screening bij de intemtransport trainer. Deze bepaalt of de persoon al op het transportmiddel 
mag gaan rijden. Wanneer goedkeuring wordt verleend, komt de persoon automatisch op de 
trainingslijst zodat de persoon zo snel mogelijk een certificaat behaalt. Wanneer iemand geen 
goedkeuring krijgt om op het transportmiddel te mogen rijden, kan de persoon toch op de 
trainingslijst komen. Zodoende kan toch het certificaat behaald worden en kan uiteindelijk 
toch op het transportmiddel gereden worden. 
Iemand die al ervaring heeft of een officieel certificaat, moet toch de Flextronics training doen 
om het inteme certificaat te halen. 

Het is beleid dat alleen mensen met een certificaat voor het bepaalde transportmiddel hier mee 
rijden. 

Er zijn verschillende soorten inteme transportmiddelen: 
1. Pompwagen; 
2. Stapelaar; 
3. Motorpallettruck (ook wel Moulie genoemd) 
4. Heftruck 
5. Reachtruck (ook wel lage hoogbouwtruck genoemd) 
6. Combi hoogbouwtruck (ook wel ETX ofhoge hoogbouwtruck genoemd) 

Pompwagen 
Zie figuur G 
Max. last : 400 kg 
Max. hoogte : I boxpallet 
Certificaat : Nee 
Een handbediende pompwagen om een last (pallets, losse 
dozen) op een hoogte van 10 tot 15 cm te vervoeren. 

Figuur G: Pompwagen 

Stapelaar 
Zie figuurH 
Max. last : 400 kg 
Max. stapelhoogte : I boxpallet 
Certificaat : J a 
Een handbediende en/of gemotoriseerde stapelaar om een last 
horizontaal en verticaal (Im - 3m) te vervoeren 

Figuur H: Stapelaar 
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Motorpallettruck (MPT) 
Zie figuur I 
Max. last 
Max. stapelhoogte 
Certificaat 

: 400 kg 
: 2 boxpallet 
: Ja 

Een gemotoriseerde MPT om een last 
horizontaal te vervoeren 

Figuur J: Heftruck 

Figuur L: Combi hoogbouwtruck 
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Figuur I: Motorpallettruck 

Heftruck 
Zie figuur J 
Max. last 
Max. stapelhoogte 
Certificaat 

: 1200 kg 
: 1 boxpallet 
: Ja 

Een gemotoriseerd transportmiddel wat zware lasten 
horizontaal en verticaal (tot 5 m) kan vervoeren 

Reach truck 
Zie figuur K 
Max. last 
Max. stapelhoogte 
Certificaat 

: 1200 kg 
: 2 boxpallet 
: Ja 

Een gemotoriseerd transportmiddel wat zware 
horizontaal en verticaal (tot 5 m) kan vervoeren 

Figuur K: Reachtruck 

Combi hoogbouwtruck 
Zie figuur L 
Max. last 
Max. stapelhoogte 
Certificaat 

: 1000 kg 
: 1 boxpallet 
: Ja 

Een gemotoriseerd transportmiddel wat horizontaal 
en verticaal (tot 11 m) tussen de stelling in kan rijden 
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Bijlage K: Informatie van klanten voor de planning voor de komende maanden 

In deze bijlage wordt de informatie voor planning voor de komende maanden weergegeven, 
zoals deze door de klant beschikbaar wordt gesteld. De cijfers die in deze bijlage staan, zijn 
fictief in omdat het om vertrouwelijke data gaat. 

HP 
In figuur M is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per partnummer de forecast in 
stuks per maand wordt weergegeven. Deze gegevens worden ook gesommeerd aangeleverd 
een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur N. 

PRODUCT 
PL PROCESS TYPE PART April May June July Auaust 

BO Monitor CRT P9006A 10069 5998 9038 9510 8188 
BO Monitor CRT P9008A 52715 45583 52884 55258 48661 
BO Monitor CRT P9013A 33 34 0 0 0 
BO Monitor CRT P9613W 1453 1125 1204 1265 1094 
BO Monitor TFT P9602A 0 11477 11414 11609 11143 
BO Monitor TFT P9614A 3948 4383 4648 4928 4379 
BO Monitor TFT P9614W 3037 2550 2180 2311 2054 
BO Monitor TFT P9615A 3021 2769 2731 2893 2583 
7F KTO DC131B 1620 1440 1440 1260 1260 
7F Resale PSG DC131C 1620 1440 1440 1260 1260 
7F KTO DC132B 18 18 18 18 18 
7F Resale PSG DC138A 27 18 27 27 27 
7F Resale PSG DL641T 1440 1440 1440 1440 1440 
7F Resale PSG DL973B 360 270 540 540 540 
7F KTO DL974B 450 216 216 216 216 
7F KTO DL975B 3600 4500 5400 5400 5400 
7F KTO DL976B 3600 4500 7200 7200 7200 
7F KTO DL976T 1800 1800 1800 1800 1800 
7F KTO DL977A 108 108 108 108 108 
7F Resale PSG DL983A 108 108 108 108 108 
7F Resale PSG DN648B 9 36 36 36 36 
6H Resale PNB J4097B 7488 4860 5400 5220 5400 
6H Resale PNB J4110A 90 108 56 63 81 
6H Resale PNB J4111A 990 720 810 720 810 
6H Resale PNB J4112A 324 324 216 234 216 
6H Resale PNB J4113A 434 477 441 562 434 
6H Resale PNB J4114A 74 94 128 72 85 
Resale HPD 129600 189000 73800 178560 252000 
Monitors HPD 126000 180000 72000 167400 234000 

Figuur M: Voorbeeld van HP forecast gegevens voor komende maanden op partnummer niveau 

Afstudeerverslag XXVIII 

September 

8188 
48661 

0 
1094 

11143 
4379 
2054 
2583 
1260 
1260 

18 
27 

1440 
540 
216 

5400 
7200 
1800 
108 
108 
36 

5670 
72 

720 
216 
360 

94 
171000 
154800 



Bram Verstegen 
Technische Universiteit Eindhoven 

: Monitors 
: Resale 

126000 
129600 

180000 
189000 

72000 
73800 

167400 
178560 

FLEXTRONICS 
Log1st1cs 

234000 
252000 

154800 
171000 

KTO 257056 220624 209833 202840 199303 199303 
: 5X 
: 7F 
: AN 

: BO 

: 7F 

: AN 

19060 
172431 
65565 

631292 

756 
114570 
274700 

16711 
146043 
57870 

392450 

702 
111681 
257636 

15766 
147717 
46350 

418999 

720 
112725 
252301 

14722 
143928 
44190 

436663 

666 
108081 
253210 

14713 
140580 
44010 

388318 

666 
103347 
257800 

14713 : 
140580 : 
44010 : 

666 
108747 
257800 

Grand Total 1620381 1420653 1220727 1435805 1512485 1367783 

Figuur N: Voorbeeld van HP forecast gegevens voor komende maanden gesommeerd per proces 

Apple 
In figuur O is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per partnummer de forecast in 
stuks per kwartaal en per week wordt weergegeven. 

air air air air sea truck truck 
Source AA AA SMC Ambit AA SMC KN KN 

direct direct 
Destination shi shi SMC ELOC SMC ELOC ELOC 

iMac iMac 
12' iBook 14' iBook 15" Cards 15" 

Q3 fest 25956 33452 33 37700 885 5200 7800 

Qtd Billing 18944 25159 33 29433 885 3096.6 6012.5 

May wk1 2600 3900 0 0 520 1300 
May wk2 2405 3250 5460 0 390 780 
May wk3 1430 2405 2600 0 520 650 
May wk4 1430 2210 3120 0 335 650 
June wk1 910 1040 2600 0 338 650 
June wk2 1040 1560 2600 0 520 650 
June wk3 1950 2600 3900 0 520 390 
June wk4 4412 5070 2600 0 725 221 
Left to ship 
Q3 -1300 -1977 -3433 0 0 -124 

Figuur 0: Voorbeeld van Apple forecast gegevens 
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Asus 
In figuur P is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per productgroep de forecast in 
stuks en aantal inkomende pallets per maand wordt weergegeven. 

Hub Sales Qty Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. 

M/B 489583 488713 530511 441632 441505 471912 543610 

Barebone System 20215 21253 23294 21359 21123 21620 24867 

VGA 110173 107856 115216 109643 113108 142091 133715 

ODD 206571 214931 232509 194788 183977 210320 262269 

Server 1060 1109 1349 2995 2183 2143 2184 

Pallet Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. 

M/B 1250 1248 1355 1128 1128 1205 1388 

Barebone System 406 427 468 429 424 434 499 

VGA 271 266 284 270 279 350 330 

ODD 465 484 523 438 414 473 590 

Server 53 55 67 150 109 107 109 

Total 2446 2480 2697 2415 2354 2570 2917 

Figuur P: Voorbeeld van Asus forecast gegevens voor komende rnaanden 
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Bijlage L: Informatie van klanten voor de planning voor de komende week/ weken 

In deze bijlage wordt de informatie voor planning voor de komende week/weken 
weergegeven, zoals deze door de klant beschikbaar wordt gesteld. De cijfers die in deze 
bijlage staan, zijn fictief in omdat het om vertrouwelijke data gaat. 

HP 
In figuur Q is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per productgroep de forecast in 
stuks per week wordt weergegeven. 

Capacity 4 weeks rolling need 
16 17 18 19 

KTO 
Installed capacity/units 40800 40800 40800 40800 
HP net requirement (shippable) 19200 28000 28000 38400 
Balance 21600 12800 12800 2400 
Installed capacity/UoC 734400 734400 734400 734400 
HP net requirement (shippable) 345600 504000 504000 691200 
Balance 388800 230400 230400 43200 

Resale 
Installed capacity/units 64400 64400 64400 64400 
PSG net requirement (shippable) 32000 50000 50000 48000 
PNB net requirement (shippable 7680 11200 12800 8000 
Total resale net requirement 39680 61200 62800 56000 
Balance 24720 3200 1600 8400 
Installed capacity/UoC 598920 598920 598920 579600 
PSG net requirement (shippable) 297600 465000 465000 446400 
PNB net requirement (shippable 71424 104160 119040 74400 
Total resale net requirement 369024 569160 584040 520800 
Balance 229896 29760 14880 58800 

Monitors 
Installed capacity/units total 84000 84000 84000 84000 
PSG net requirement (shippable) 57600 72000 72000 72000 
Balance 26400 12000 12000 12000 
Installed capacity/UoC 420000 420000 420000 420000 
PSG net requirement (shippable) 288000 360000 360000 360000 
Balance 132000 60000 60000 60000 

Figuur Q: Voorbeeld van HP forecast gegevens voor komende weken 

Apple 
In figuur R is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per partnummer de forecast in 
stuks per kwartaal en per week wordt weergegeven. 
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air air air air sea truck truck 
Source AA AA OSMC Ambit/AA OSMC KN KN 

direct direct 
Destination ship ship OSMC ELOC OSMC ELOC ELOC 

iMac iMac 17' 20' 
12' iBook 14' iBook 15" Cards 15" Display Display 

Q3 fest 25956 33452 33 37700 885 5200 7800 

Qtd Billing 18944 25159 33 29433 885 3096.6 6012.5 

1iJ - - - - --
May wkl 2600 3900 33 0 0 520 1300 
May wk2 2405 3250 0 5460 0 390 780 
May wk3 

1, 

1430 2405 0 2600 0 520 650 
May wk4 1430 2210 I 11~ 0 3120 0 335 650 
June wkl 910 1040 

t 
0 2600 0 338 650 11 

:1,~ June wk2 1040 1560 0 
I~ 

2600 0 520 650 
June wk3 1950 2600 0 3900 0 520 390 
June wk4 4412 5070 0 2600 0 725 221 
Left to ship 
Q3 -1300 -1977 0 -3433 0 0 -124 

Figuur R: Voorbeeld van Apple forecast gegevens 

Asus 
In figuur S is een gedeelte van de tabel weergegeven waar per product, de verkopen van een 
week in worden weergegeven. Per productgroep zijn de producten in een Excel blad geplaatst. 

ALEX KIM Benjamin Yeh Total Total Total 
model part_no dmnd aatp otw dmnd aatp otw dmnd aatp otw 

A7N8X-E 
90-M7 A 771-GOEA Y 

DX/WIFI 0 0 0 104 104 0 962 962 0 
A7N8X-E DX/WIFJ!J,gf 0 0 0 104 104 0 962 962 0 
A7N8X-

90-M7A74B-GOEAY 
VM/400/TV 208 208 0 234 234 0 1014 1,014 0 
A 7N8X-VM/400/TV ,J,gf 208 208 0 234 234 0 1014 1,014 0 

90-M8LBU5-GOEA Y 0 104 0 0 130 0 221 845 0 
90-M8LBU5-

P4S800D GOEAYO 0 0 0 130 0 0 520 0 0 
90-M8LBU5-
GOEAYZ 104 0 0 0 0 0 104 0 0 

P4S800DtJ,gf 104 104 0 130 130 0 845 845 0 

P4SP-MX/CHN 
90-M8LDOO-
GOEAYZ 364 364 0 260 260 0 2964 3,302 0 

P4SP-MX/CHN+gf 364 364 0 260 260 0 2964 3,302 0 

P4V533-MX/CHN 
90-M8LBMO-
EOEAYZ 0 0 0 0 0 0 52 26 0 

P4V533-MX/CHN1J,gt 0 0 0 0 0 0 52 26 0 

f!tt1H· :i:.lJi!, ~;~ 8918 8489 390 #1/## 9347 832 9 11 89 82771 6305 n 

Figuur S: Voorbeeld van Asus verkoopgegevens van een week 
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Bijlage M: Overzicht van de gebruikte symbolen, parameters en variabelen 

Aiy Norm van activiteit j, voor afdeling y 

B Beschikbare tijd per FTE 

C Verhouding key / niet-key 

DiY1 Benodigde tijd voor activiteitj, op afdeling y, voor tijdstip t 

Eiyt Waarde van capacity driver behorende bij activiteitj , op afdeling y, voor tijdstip t 

FY1 Benodigd aantal FTE voor de activiteiten op afdeling y, op tijdstip t 

J Activiteiten {l , 2, . .. , N} 

k Afwijking {1, 2, . . . , M} 

M Grootst mogelijke volgnummer van afwijkingen (k) 

N Grootst mogelijke volgnummer van activiteiten (j) 

Pky Percentage waarmee situatie k voorkomt, op af de ling y 

s Grootst mogelijke tijdstip (t) 

t Tijdstip {l , 2, ... , S} 

Uy1 Aanwezig aantal FTE op afdeling y, op tijdstip t 

Yjk Verhouding van afwijking k, bij activiteit j 

Wyt Verschil in aanwezig en benodigd aantal FTE op afdeling y, op tijdstip t 

Xi Algemene norm van activiteit j 

y Afdeling, {1, 2, .. . , Z} 

z Grootst mogelijke volgnummer van afdelingen (y) 

u Dit teken betekend 'of: verzameling Au B = all es uit A + all es uit B 

n Dit teken betekent 'en' : verzameling An B = alleen wat zowel in A als in B zit 

3 Som-teken: Tel Z * Xb op voor b=l , b=2 en b=3, in <lit geval zou <lat worden: (Z*X1) + 
I(Z*Xb) (Z*X1) + (Z*X1) = Z * (X1 + X2 + X3) 
b=I 
3 Product-teken: Vermenigvuldig Z * Xb voor b=l, b=2 en b=3 , in <lit geval zou <lat TI (Z*Xb) worden: (Z*X1) * (Z*X1) * (Z*X,) = Z3 * X1 * X2 * X3 

b=I 
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Bijlage N: Voorbeeld van een afdelingsblad 

Op de volgende pagina is een voorbeeld van een afdelingsblad weergegeven. De cijfers zijn 
aangepast in verband met het vertrouwelijke karakter hiervan. 
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ASUS 2004 Week 13 Week 14 Week 15 
22-3 24-3 26-3 27-3 28-3 29-3 31 -3 2-4 3-4 4-4 7-4 9-4 10-4 11-4 

Proces Capacity drivers 
Inbound # incom. shipments 

# pallets 

Orderpicking # picklines/picklocaties 

Processing # picklines/picklocaties 

Outbound # trucks 
# pallets . 

Week 13 Week 14 Week 15 
aantal FTE's nodig ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo 

inbound (excl. wegzetten) 1.2 1.0 1.2 1.5 1.3 1.1 0.6 0.4 1.0 0.4 1.4 1.0 1.4 0.8 0.9 
inbound (wegzetten) 1.7 1.4 1.8 2.2 1.9 1.7 0.8 0.7 1.4 0.7 2.0 1.5 2.1 1.2 1.3 
orderpicking 3.7 3.4 4.3 5.5 2.7 2.9 1.6 3.4 3.2 2.0 4.0 3.1 4.5 3.9 6.1 
processing 7.0 5.6 6.5 9.7 4.4 4.9 2.8 5.8 5.2 3.6 6.9 5.4 8.6 6.7 11 .7 
outbound 0.3 0.9 0.5 0.4 0.3 0.9 0.5 1.1 0.5 0.0 1.1 1.1 1.7 1.0 2.4 

Totaal 14.0 12.1 14.3 19.3 10.7 11.4 6.2 11.4 11.3 6.8 15.4 12.2 18.3 13.6 22.4 

aantal FTE's aanwezig ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo 
(zonder inbound (excl. wegzetten) 1.35 1.13 0.45 0.68 0.45 1.35 0 0.45 1 0 1.35 1.8 1.13 0.68 1 

leading hand) inbound (wegzetten) 1.8 2.03 0.45 1.13 2.25 3.6 0.45 0.9 1.5 0 1.35 2.48 1.8 0.45 2 
orderpicking 4.05 3.83 5.4 4.95 3.6 3.6 1.8 4.05 3 4.05 4.28 4.28 4.05 5.4 5 
processing 8.55 4.5 7.65 9 6.3 4.95 2.25 5.85 5 6.75 6.3 6.75 6.08 7.43 12 
outbound 0.9 1.58 1.8 1.35 0.45 0.9 0.45 0.9 0.5 0.45 1.35 0.9 0.45 1.35 2 

Totaal 16.7 13.1 15.8 17.1 13.1 14.4 5.0 12.2 11.0 11 .3 14.6 16.2 13.5 15.3 22.0 

aantal FTE's verschil Week 13 Week 14 Week 15 
Positief = over / negatief = tekort ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo ma di WO do vr za zo 

inbound (excl. wegzetten) 0.2 0.2 -0.7 -0.8 -0.9 0.0 0.0 0.2 -0.6 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 -0.3 -0.2 0.1 0.0 0.0 
inbound (wegzetten) 0.1 0.7 -1.3 -1.1 0.3 0.0 0.0 2.0 -0.4 0.2 0.1 -0.7 0.0 0.0 -0.7 1.0 -0.3 -0.8 0.7 0.0 0.0 
orderpicking 0.3 0.4 1.1 -0.6 0.9 0.0 0.0 0.7 0.2 0.7 -0.2 2.0 0.0 0.0 0.3 1.1 -0.4 1.5 -1.1 0.0 0.0 
processing 1.5 -1.1 1.1 -0.7 1.9 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.1 -0.2 3.1 0.0 0.0 -0.6 1.4 -2.6 0.8 0.3 0.0 0.0 
outbound 0.6 0.7 1.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 -0.2 -1.2 0.4 -0.4 0.0 0.0 

Totaal 2.6 0.9 1.4 -2.2 2.4 0.0 0.0 3.0 -1.3 0.8 -0.3 4.5 0.0 0.0 -0.8 4.0 -4.8 1.7 -0.4 0.0 0.0 
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Bijlage 0: Normenblad 

Op de volgende drie pagina's is een uitdraai het normenblad bijgevoegd. De cijfers zijn 
veranderd in verband met het vertrouwelijke karakter hiervan. 
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V jk 

Inbound 
j = 1 
j = 2 
j = 3 
j=4 
j = 5 
j=6 
j=7 

j = 1 
j = 2 
j = 3 
j=4 
j = 5 
j=6 
j=7 

k = 1 
k=2 
k=3 
k=4 
k=5 
k=6 
k= 7 
k=B 
k=9 

j = 1 
j = 2 
j = 3 
j = 4 
j = 5 
j = 6 
j=7 

k = 10 
k = 11 
k = 12 
k = 13 
k = 14 
k = 15 
k = 16 
k = 17 
k = 18 

j = 1 
j = 2 
j=3 
j=4 
j=5 
j = 6 
j=7 

Algemene norm 
Truck ontvangen + papieren controleren 
Lossen 
Goederen controleren 
Vrachtdocumenten aftekenen 
Goederen inboeken 
Voor stelling zetten 
In stelling zetten + scanning {met Reachtruck) 

Afwljking veroorzaakt door klanten/leveranciers 

Key J/N 

Afwijkingen tot algemene norm, in verhouding Standaard 
Truck ontvangen + papieren controleren 1 
Lessen 
Goederen controleren 
Vrachtdocumenten aftekenen 
Goederen inboeken 
Voor stelling zetten 
In stelling zetten + scanning {met Reachtruck) 

Afwijking van standaard, in procenten 
Percentage pallets dat omgestapeld moet worden 
Percentage Slipsheet 
Percentage Loose load 
Percentage HP Monitoren 
Percentage Air freight 
Percentage Afwijking 4 
Percentage Afwijking 3 
Percentage Afwijking 2 
Percentage Afwijking 1 

Afwijking veroorzaakt door Flextronics Logistics BV 
Afwijkingen tot algemene norm, in verhouding Standaard 
Truck ontvangen + papieren controleren 1 
Lossen 1 
Goederen controleren 
Vrachtdocumenten aftekenen 
Goederen inboeken 
Voor stelling zetten 
In stelling zetten + scanning {met Reachtruck) 

Afwljking van standaard, in procenten 
Percentage ETX gebruik {overig is RT) 
Percentage Inbound dat door andere afdeling gedaan wordt 
Percentage met ruimtegebrek 
Percentage Afwijking f 
Percentage Afwijking e 
Percentage Afwijking d 
Percentage Afwijking c 
Percentage Afwijking b 
Percentage Afwijking a 

y=1 
Norm per afdeling Apple Channel 
Truck ontvangen + papieren controleren 
Lessen 
Goederen controleren 
Vrachtdocumenten aftekenen 
Goederen inboeken 
Voor stelling zetten 
In stelling zetten + scanning {met Reachtruck) 

4.00 
0.45 
0.46 
4.00 
0.66 
0.40 
2.06 

A jy = X j • (1 + f C jky ) • IT (1 - H jky ) 
k; J k; J 

Waarbij: 
cjky = P1cy * cvjk - 1) {Vjk > o, v ik =o n P1cy = O} 

= o {Vjk = o n P1cy > o} 
Hjky = 0 {Vjk > O} 

=P1cy {Vjk=O} 

Minuten Capacity driver 
<)f:'J:/t"'-4 '0. per incomming shipment 

y=2 
Apple MIT 

4.00 
0.44 
0.44 
4.00 
0.42 
0.40 
2.06 

per pallet 
per pallet 
per incomming shipment 
per pallet 
per pallet 
per pallet 

k=11 k=12 

y=3 y=4 y=5 
Apple RMA Apple Store Apple X-dock Asus 

4.00 4.00 4.00 
0.43 0.44 0.44 
0.48 0.46 0.44 
4.00 4.00 4.00 
1.20 0.66 0.45 
0.40 0.40 0.40 
2.06 2.06 2.06 

y=B y=9 y=10 y=11 
HP F.4 lnbo HP F.4 Outt HP HPD HP HR /HS 

k=18 

y=6 y=7 y=B y=9 y = 10 y = 11 y= 12 
CRU HP F.4 lnbo HP F.4 Outt HP HPD HP HR/HS HPKTO 

4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 
0.42 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 
0.44 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 
0.51 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 
0.48 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 
3.26 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 

y=13 y=14 y=15 
HP Mon. CF HP Mon. T HP 

y=13 y= 14 y= 15 y = 16 
HP Mon. CF HP Mon. T HP Resale HP RTP 

4.00 0.00 0.00 4.00 
0.40 0.00 0.00 0.47 
0.42 0.00 0.00 0.42 
4.00 0.00 0.00 4.00 
0.64 0.00 0.00 0.60 
0.40 0.00 0.00 0.40 
1.92 0.00 0.00 2.40 

y = 17 
Logitech 

y= 17 
Logitech 

4.00 
1.49 
0.40 
4.00 
0.44 
0.40 
2.40 

y= 18 
afd. 2 

' 4.00 
0.40 
0.40 
4.00 
0.40 
0.40 
1.92 

y=19 
afd. 1 

y=19 
afd. 1 

y=19 
afd. 1 

4.00 
0.40 
0.40 
4.00 
0.40 
0.40 
1.92 



Orderpicking 

j = 1 
j = 2 

j = 1 
j = 2 

k = 1 
k=2 
k=3 
k=4 
k=5 
k=6 
k=7 
k=8 
k=9 

j = 1 
j = 2 

k = 10 
k = 11 
k = 12 
k = 13 
k = 14 
k = 15 
k = 16 
k = 17 
k = 18 

HPD 
CRT 
TFT 

295 units per persoon per uur 
295 units per persoon per uur 
295 units per persoon per uur 

Algemene norm 
Picking 
Replenisch to outbound / processing 

minuten per pickline 
minuten per pickline 

Afwljking veroorzaakt door klanten/leveranciers 
Afwijkingen tot algemene norm, in verhouding Standaard 
Picking 1 
Replenisch to outbound / processing 

Afwijking van standaard, in procenten 
Percentage Afwijking 9 
Percentage Afwijking 8 
Percentage Afwijking 7 
Percentage Afwijking 6 
Percentage Afwijking 5 
Percentage Afwijking 4 
Percentage Afwijking 3 
Percentage Afwijking 2 
Percentage Afwijking 1 

Afwijking veroorzaakt door Flextronics Logistics BV 
Afwijkingen tot algemene norm, in verhouding 
Picking 
Replenisch to outbound / processing 

Afwijking van standaard, in procenten 
Percentage ETX gebruik (overig is RD 
Percentage picking dat door andere afdeling wordt gedaan 
Percentage geen replenisch, bv processing voor stelling 
Percentage van de tijd die meegenomen wordt bij 
Percentage met picks uit rijen verder van processingarea 
Percentage Afwijking d 
Percentage Afwijking c 
Percentage Afwijking b 
Percentage Afwijking a 

y=1 
Apple Channel 

Standaard 
1 

y=2 
Apple MIT 

y=3 
Apple RMA 

k = 11 

y=4 
Apple Store 

k=12 

y=5 
Apple X-dock 

k = 13 

y=6 
Asus 

k = 14 

y=6 
Asus 

y=1 y=2 y=3 y=4 y=5 y=6 
Norm per afdeling 
Picking 

Apple Channel Apple MIT Apple RMA Apple Store Apple X-dock Asus 
j = 1 
j = 2 Replenisch to outbound / processing 

Ajy =Xj -(1+ tcjky} rr(l-Hjky) 
Waarbij : 

cjky = Pky * (Vjk - I) {Vjk > o, vjk =on Pky = o} 
= o {Vjk =on Pky > O} 

Hjky = 0 {Vjk > O} 
= Pky {Vjk = 0} 

2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Processing 
y=1 
y=2 
y=3 
y=4 
y=5 

Normen per afdeling 
Apple Channel 

Key/ Not-key Minuten 

Apple MIT 
Apple RMA 
Apple Store 
Apple X-dock 

y=6 Asus 

y=7 CRU 

y=8 
y=9 
y=10 
y= 11 
y=12 
y=15 
y=16 

y = 13, 14 

y= 17 

y = 18 
y= 19 

HP F.4 Inbound 
HP F.4 Outbound 
HP HPD 
HP HR/H8 
HP KTO 
HP Resale 
HPRTP 

HP monitoren CRT 
Norm voor processing zonder extra handeling}/. 

Logitech 

Norm voor processing met extra handeling J i: 
Percentage dat exta handling nodig heeft: ·•::t:· 

Norm 

afdeling 2 (voor nieuwe afdeling) 
afdeling 1 (voor nieuwe afdeling) 

per order 
.•.. •• per unit 

( P'.$1 aantal minuten per unit 
JJ;$$ aantal minuten per unit 

.. : ..•..... : .. t:·•29% 
0.56 aantal minuten per unit 

2.83 
0.45 

y=7 
CRU 

y=7 
CRU 

y=7 
CRU 

y=8 y=9 y=10 
HP F.4 lnbo HP F.4 Outt HP HPD 

k = 16 k = 18 

y=8 y= 9 y = 10 
P F.4 lnbour' F.4 Outbou HP HPD 

y= 11 
HP HR/H8 

y= 11 
HP HR/H8 

y = 12 
HPKTO 

y = 12 
HPKTO 

y=8 y=9 y=10 y=11 y=12 
HP F.4 lnbo HP F.4 Outt HP HPD HP HR /H8 HP KTO 

y=13 y=14 y=15 y=16 
iP Mon. GRIP Mon. TF HP Resale HP RTP 

y = 13 y= 14 y= 15 y= 16 
iP Mon. CR"IP Mon. TF HP Resale HPRTP 

y=17 
Logitech 

y=18 
afd. 2 

y=18 
afd. 2 

y=13 y=14 y=15 y=16 y=17 y=18 
HP Mon. CF HP Mon. T HP Resale HP RTP Logitech afd. 2 

y = 19 
afd. 1 

y= 19 
afd. 1 

0.00 3.04 3.04 #WAARDE! 3.04 0.00 /1//,'/,'///ilf.'/ff/ ######## 0.00 3.04 0.00 

y = 19 
afd. 1 

3.04 3.04 
0.00 0.40 0.40 #WAARDE! 0.40 0.00 /lll//.'l/1,/1.,f .. ######## 0.00 0.40 0.00 0.40 0.40 



V j:t,: 

P1i:y 

Outbound 
j = 1 
j = 2 
j = 3 
j = 4 
j = 5 
j = 6 
j=7 
j=8 

j = 1 
j = 2 
j = 3 
j=4 
j=5 
j = 6 
j = 7 
j=8 

k=1 
k=2 
k=3 
k=4 
k=5 
k=6 
k=7 
k=8 
k=9 

j = 1 
j = 2 
j = 3 
j=4 
j = 5 
j = 6 
j=7 
j=8 

k = 10 
k = 11 
k = 12 
k = 13 
k = 14 
k =-15 
k = 16 
k = 17 
k = 18 

j = 1 
j = 2 
j=3 
j=4 
j=5 
j = 6 
j = 7 
j = 8 

Algemene norm 
Truckchauffeur meld zich 
Uitgebreide check 
Goederen van shipping lane naar dock zetten 
Goederen controleren 
Goederen naar truck scannen 
Truck laden 
Verzegelen + zegelnummer noteren 
Vrachtdocumenten aftekenen 

Afwiikin~ veroorzaakt door klanten/leveranciers 
Afwljklngen tot algemene norm, In verhoudlng 
Truckchauffeur meld zich 
Uitgebreide check 
Goederen van shipping lane naar dock zetten 
Goederen controleren 
Goederen naar truck scannen 
Truck laden 
Verzegelen + zegelnummer noteren 
Vrachtdocumenten aftekenen 

Afwijking van standaard, in procenten 
Percentage Mixed trucks 
Percentage Monitoren 
Percentage van de orders dat geen uitgebreide check heeft 
Percentage dat niet verzegelen word! 
Percentage Outbound dat extern word! verzorgt 
Percentage van de pallets die niet naar truck wordt gescand 
Percentage Afwijking 3 
Percentage Afwijking 2 
Percentage Afwijking 1 

Key JIN 
J 

Standaard 
1 

Afwijklng veroorzaakt door Flextronics Logistics BV 
Afwijkingen tot algemene norm, in verhouding Standaard 
Truckchauffeur meld zich 1 
Uitgebreide check 1 
Goederen van shipping lane naar dock zetten 
Goederen controleren 
Goederen naar truck scannen 
Truck laden 
Verzegelen + zegelnummer noteren 
Vrachtdocumenten attekenen 

_4:0 minuten per truck 

?il't "'"' minuten per truck 
minuten per pallet 
minuten per pallet 
minuten per pallet 
minuten per pallet 
minuten per truck 

•·••·"•·•,, ··•••·••·"'··'' ' ' minuten per truck 

k = 1 

y = 2 
Apple MIT 

k=2 

y=3 
AppleRMA 

k=3 

y=1 y=2 y=3 
Apple RMA 

y=4 
Apple Store Afwijking van standaard, In procenten 

Percentage Afwijking i 
Percentage Afwijking h 
Percentage Afwijking g 
Percentage Afwijking f 
Percentage Afwijking e 
Percentage Afwijking d 
Percentage Afwijking c 
Percentage Afwijking b 
Percentage Afwijking a 

Norm per afdeling 
Truckchauffeur meld zich 
Uitgebreide check 
Goederen van shipping lane naar dock zetten 
Goederen controleren 
Goederen naar truck scannen 
Truck laden 
Verzegelen + zegelnummer noteren 
Vrachtdocumenten · aftekenen 

Apple Channel Apple MIT 

y=1 y=2 
Apple Channel Apple MIT 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

y=3 y=4 
Apple RMA Apple Store 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 · 0.00 

AiY =Xi -(1+ tciky }:o(l-Hi1cy ) 
Waarbij : 

Ciky = Pky * (Vjk - 1) 
= O 
= O 

{Vjk > o, vik =o n Pky = O} 
{Vjk = o n Pky > O} 
{Vjk > O} 
{Vjk = 0} 

k=4 

y=5 
Apple X-dock 

y=5 
Apple X-dock 

y=5 
Apple X-dock Asus 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

k=5 

y=6 
Asus 

y=6 
Asus 

y=6 

4.00 
0.00 
0.44 
0.40 
0.27 
0.48 
0.00 
2.40 

k=6 

y=7 
CRU 

y=7 
CRU 

y=7 
CRU 

4.00 
0.00 
0.46 
0.40 
0.00 
0.48 
0.00 
2.40 

k = 7 k=8 k=9 

y=8 y=9 y=10 
p F.4 lnbour> F.4 Outbou HP HPD 

y=S y=9 y=10 
P F.4 lnbour> F.4 Outbou HP HPD 

y=8 y=9 y=10 
HP F.4 lnbo HP F.4 Outt HP HPD 

4.00 4.00 4.00 
4.00 4.00 4.00 
0.40 0.40 0.40 
0.40 0.40 0.40 
0.27 0.27 0.00 
0.48 0.48 0.48 
4.00 4.00 4.00 
2.40 2.40 2.40 

y = 11 
HP HR /HS 

y = 11 
HP HR/HS 

y = 11 
HP HR/HS 

4.00 
4.00 
0.40 
0.40 
0.27 
0.48 
4.00 
2.40 

y= 12 
HPKTO 

y = 12 
HP KTO 

y = 12 
HPKTO 

4.00 
4.00 
0.40 
0.40 
0.27 
0-48 
4.00 
2.40 

y=13 y=14 y=15 y=16 
iP Mon. CR.IP Mon. TFHP Resale HP-RTP 

y=13 y=14 y=15 y=16 
iP Mon. CR"IP Mon. TF HP Resale HP RTP 

y= 13 y= 14 y = 15 y = 16 
HP Mon. CF HP Mon. T HP Resale HP RTP 

4.00 4.00 4.00 4.00 
4.00 4.00 4.00 0.00 
0.48 0.48 0.40 0.40 
0.40 0.40 0.40 0.40 
0.00 0.00 0.27 0.00 
0.53 0.53 0.48 0.48 
4.00 4.00 4.00 4.00 
2.40 2.40 2.40 2:40 

y=17 
Logitech 

y=17 
Logitech 

y= 17 
Logitech 

4.00 
0.00 
0.48 
0.40 
0.00 
0.48 
0.00 
2.40 

y= 18 
afd. 2 

y= 18 
afd. 2 

y= 18 
afd. 2 

4.00 
4.00 
0.40 
0.40 
0.27 
0.48 
4.00 
2.40 

y=19 
afd. 1 

y=19 
afd. 1 

y=19 
afd. 1 

4.00 
4.00 
0.40 
0.40 
0.27 
0.48 
4.00 
2.40 




