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ABSTRACT 

This report describes the study of inventory control of repairable goods in a maintenance 
establishment of the Royal Netherlands Navy. In the inventory control policy available at 
the Navy normally distributed demand and lead times are assumed. An alternative policy, 
based upon a Poisson distributed demand, is developed and both policies are tested by 
simulation. 



VOORWOORD 

Voor u ligt een rapport dat geschreven is naar aanleiding van een afstudeerproject dat 
wordt uitgevoerd ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd in opdracht van de project
groep SEW ACO-bedrijf van de Koninklijke Marine. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de hulp die ik heb ontvangen tijdens het afstude
ren. Als eerste wil ik de voorzitter en de leden van de projectgroep SEWACO-bedrijf 
bedanken, die het voor mij mogelijk hebben gemaakt bij de Koninklijke Marine af te 
studeren. In het bijzonder wil ik mijn begeleider Ir P.R. Calbo noemen die zijn enthousi
asme voor de onderhoudsbeheersing op mij heeft weten over te brengen. Zijn vele ideeen 
hebben mij op weg geholpen bij de uitvoering van dit afstudeerproject. Verder wil ik 
KTZ b.d. L.J.M. Smit bedanken die, hoewel hij niet meer actief is bij de projectgroep, 
de praktische bruikbaarheid voor het SEWACO-bedrijf in de gaten hield. 

Mijn dank gaat ook uit naar Ir J.Ph.C. Wubben die regelmatig poolshoogte kwam nemen 
in Den Helder en vooral de organisatorische kant van de begeleiding voor zijn rekening 
heeft genomen. Ors F.J.M. Raaijmakers wil ik danken voor zijn kritische opmerkingen, 
die mij keer op keer aan het denken hebben gezet. Ook Dr G.J.K. Regterschot, bij wie ik 
mijn vragen kwijt kon, wil ik noemen. 

De logistieke afdeling van MEOBH wil ik bedanken, omdat ik altijd bij hen kon aanklop
pen voor informatie. Tenslotte wil ik LTZT 3 KMR Ir C.M. Smissaert van het Laborato
rium voor Systeemonderzoek en de medewerkers van de Reken Technische Dienst van het 
K.I.M. bedanken, omdat zij het voor mij mogelijk hebben gemaakt een simulatie uit te 
voeren. 

lk wens de projectgroep SEWACO-bedrijf veel succes met het verder uitwerken en 
implementeren van de fusieplannen. Hopelijk zal mijn afstudeerproject een bijdrage 
leveren aan een effectieve en efficiente materiaalregeling. 

Den Helder, 25 januari 1995 
Wenny Raaymakers 



SUMMARY 

The SEWACO company is a maintenance establishment of the Royal Netherlands Navy 
that will be realized by a merger between the Naval Electronic and Optical Establishment 
in Den Helder and the Naval Weapon Establishment. The SEW ACO company will be 
responsible for maintaining Sensor Weapon & Command systems in use at the Navy. 
Furthermore it will be responsible for supplying the ships and its own repair facilities. 

The assignment of this graduation project is: Develop methods and techniques for the 
inventory control of the SEWACO company. Service level demands must be met at 
minimal total material costs. 

When a SEW ACO-system fails the ship's crew normally replaces a module by a good 
one. The broken module is sent directly to the repair workshop or it is sent to the central 
warehouse where it is exchanged for a good module. If the module is sent to the 
workshop it will be repaired with high priority and sent back directly to the ship. 

In the central warehouse the inventory levels are checked regularly. If the available 
inventory is below the repair level a repair order is placed at the responsible maintenance 
company. If the total turnaround is below a purchasing level a purchasing order is placed 
at the supplier. 

For repairable goods there is a difference between demand where a broken module is 
returned and demand where no broken module is given in return. Consumable goods that 
are used to repair the modules are held in stock at the central warehouse, the warehouse 
of the maintenance company and at the workplace. 

An inventory control policy is available at the Navy where repair and purchasing levels 
are calculated based upon forecasted demand. The assumption is made that demand, 
repair lead time and purchasing time are normally distributed. The amount of modules to 
be repaired is defined as the forecasted demand multiplied by a chosen repair period. The 
requested repair lead time of a repair order is equal to the average repair lead time. 

The available inventory control policy is not used because tests in the past were not 
satisfactory. Therefore repair and purchasing levels are chosen intuitively. 

To measure the logistic performance in the current situation one SEW ACO system is 
chosen: the SRW02/00. The modules of this integrated radio and intercom system are 
divided into four categories according to average demand. The average service level of 
the category with the highest demand, A, is 39 % . Categorie B, C and D have average 
servicelevels of 53 %, 69 % and 100% respectively. 

Nowadays the logistics tasks and responsibilities are carried out by different persons at 
different parts of the Directorate Material of the Royal Netherlands Navy (DMKM). 
Within the maintenance establishments socalled article managers are responsible for 
setting the parameters for the inventory control and for advicing the central department of 



DMKM to purchase goods. After that the central department of DMKM is responsible for 
buying the goods. At the central warehouses socalled supply analists are responsible for 
initiating repair orders and administrative control of the inventory. Because the logistic 
tasks and responsiblilities are split up there is a lack of overview by the persons involved. 
In the SEWACO company all logistic tasks will be merged into one function. It is 
expected that this will prevent some of the coordination problems that exist in the current 
situation. 

As an alternative for the inventory control policy available at the Navy, repair and 
purchasing levels are calculated using a formula in which a Poisson distribution of 
demand is assumed. This is logical because the demand is generated by the failure of 
parts which results in small numbers. 

In the current situation the requested repair lead time is equal to the average repair lead 
time for each repair order. As an alternative the requested repair lead time is chosen to be 
a linear function of the repair time. 

The inventory control policies are compared by simulation. It turns out that both the 
available policy (normal distribution) and the alternative policy (Poisson distribution) give 
better service levels than the chosen repair and purchasing levels presently used. The 
alternative policy leads to the lowest turnaround and therefore to lower material costs. 
The method to determine repair lead times did not influence the results significantly. 

Out of the simulation results it can be concluded that acceptable high service levels (90 
% ) can be reached with both policies with much lower inventory levels than in the current 
situation. If the available policy is used the total investment in material is approximately 
half of the current investment. With the alternative policy an extra ten percent can be 
saved. 



SAMENV A TIING 

De projectgroep SEW ACO-bedrijf bereidt een fusie voor tussen het Marine Elektronisch 
en Optisch Bedrijf te Den Helder, de Bewapeningswerkplaatsen der Marine en eventueel 
de Dienst Onderhoud Elektronische Walinrichtingen Nederland. Het SEWACO-bedrijf zal 
in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan Sensor- Wapen- en 
Commandosystemen in gebruik bij de Koninklijke Marine. Daamaast wordt het SEW A
CO-bedrijf ook verantwoordelijk voor de materiaalvoorziening van de gebruikers en het 
eigen bedrijf. 

De afstudeeropdracht luidt: Ontwikkel methoden en technieken waarmee het Hoofd 
Materiaalregeling van het SEWACO-bedrijf de optimale grootte en plaats van de 
verschillende voorraden, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, kan bepalen. De 
voorraden moeten zodanig worden gekozen dat tegen minimale totale investering in 
onderdelen, wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de beschikbaarheid en service
graad voor Sewaco-systemen aan boord. 

Naast het planmatig meerjarig onderhoud voert het SEWACO-bedrijf incidenteel en hoger 
onderhoud uit. Van incidenteel onderhoud is sprake wanneer assistentie aan boord wordt 
verleend of reparaties op korte termijn in de werkplaats worden uitgevoerd. Hierbij is 
geen tussenkomst van het centraal magazijn. Bij het hoger onderhoud worden defecte 
onderdelen door de gebruikers aan het magazijn aangeboden en wordt een goed onderdeel 
uit het centraal magazijn aan de gebruiker geleverd. Periodiek wordt de voorraad getoetst 
aan een herstelniveau en een bestelniveau en worden zo nodig herstelorders en bestelor
ders geplaatst. 

Voor reparatie benodigde onderdelen worden uit het centraal magazijn, het bedrijfsma
gazijn of uit de grijpvoorraad van de werkplaatsen betrokken. 

Het Voorraad Administratie Systeem (VAS) bevat een voorraadbeheersingsmethode 
waarmee automatisch bestel- en herstelsignaleringen kunnen worden gegeven . Uitgaande 
van voorspellingen van het toekomstig gebruik en verbruik worden bestelniveaus en 
herstelniveaus voor repareerbare onderdelen berekend. Bij de berekening van het 
veiligheidsniveau wordt aangenomen dat de vraag, de hersteltijd en de verwervingstijd 
normaal verdeeld zijn. De grootte van een herstelserie wordt bepaald aan de hand van de 
vraagvoorspelling en een gekozen herstelperiode. De gevraagde levertijd van een 
herstelorder is de gemiddelde hersteltijd. 

In de praktijk worden bestel- en herstelniveaus met de hand ingevoerd zonder gebruik te 
maken van de mogelijkheid deze te laten berekenen. De ingevoerde waarden worden 
gekozen zonder kwantitatieve onderbouwing. 

Om de logistieke prestatie te meten in de huidige situatie is een installatie gekozen, 
namelijk de SRW02/00, een geintegreerd radio- en intercomsysteem. De modules van 
deze installatie zijn in vier categorieen (A t/m D) ingedeeld naar afnemende vraagfrequen
tie. De servicegraad naar de gebruikers bleek aanmerkelijk lager dan de gewenste 



servicegraad van 75 % , namelijk 39 % voor categorie A, 53 % voor categorie B, 69 % 
voor C en 100 % voor D. 

De belangrijkste knelpunten in de huidige organisatie zijn het ontbreken van een onder
bouwing van de voorraadbeheersingsgrootheden, het versnipperd zijn van taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van de materiaalvoorziening en de inzichtelijkheid 
van het VAS. Verder wordt geen rekening gehouden met bestelkosten, herstelkosten en 
voorraadkosten voor het bepalen van de ordergroottes en wordt bij het plaatsen van 
-herstelorders geen rekening gehouden met de werklast in de werkplaats. 

Als altematief voor de voorraadbeheersingsmethode van het VAS is een formule, 
gebaseerd op de Poisson verdeling, genomen en aangepast voor het SEWACO-bedrijf. 
Omdat de vraag voortkomt uit een storingsproces ligt deze verdeling meer voor de hand 
dan een Norrnale verdeling. 

Verder wordt een altematieve levertijdafgiftemethode gepresenteerd, waarbij levertijden 
worden gevraagd die evenredig zijn met de bewerkingstijd van een order. 

Uit simulatie blijkt dat met zowel de voorraadbeheersingsmethode van het VAS als de 
altematieve methode een aanzienlijk hogere servicegraad te behalen is dan met de intui'tief 
gekozen bestel- en herstelniveaus. De investering in onderdelen kan bij gebruik van het 
VAS gehalveerd worden ten opzichte van de op dit moment aanwezige circulatiehoeveel
heid. De methode gebaseerd op Poisson verdeelde vraag leidt tot lagere benodigde 
circulatiehoeveelheden en daarmee tot lagere investeringen in onderdelen. Het verschil in 
investering ten opzichte van het VAS bedraagt ongeveer tien procent. De twee gesimu
leerd levertijdafgiftemethoden blijken weinig verschil in resultaat op te leveren. 
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Inleiding 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 Organisatie Koninklijke Marine 

In opdracht van de projectgroep SEW ACO-bedrijf is een onderzoek naa.r de 
materiaalregeling uitgevoerd bij de Koninklijke Marine. De Koninklijke Marine heeft als 
hoofdtaak het in stand houden van gevechtskracht op zee. De Bevelhebber Der 
Zeestrijdkrachten voert het bevel over de operationele eenheden en de ondersteunende 
stafafdelingen die tezamen de Koninklijke Marine vormen. Door de geografische 
spreiding van de operationele eenheden zijn er de regionale bevelhebbers. Voor Nederland 
is dit de Commandant Zeemacht Nederland. Een organisatieschema van de Koninklijke 
Marine is bijgevoegd in bijlage 1. 

De stafafdeling materieel wordt geleid door de Directeur Materieel Koninklijke Marine 
(DMKM). Hieronder vallen de marinebedrijven, die er gezamenlijk voor zorgen dat het 
varend materieel en de daa.rop geplaatste verdedigingssystemen materieelsgereed zijn en 
betrouwbaa.r functioneren. De marinebedrijven zijn de Bewapeningswerkplaatsen der 
marine (BW), het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB), het Centrum voor 
Automatisering van Wapen- en Commandosystemen (CAWCS), de Rijkswerf (RW) en de 
Dienst Onderhoud Elektronische Walinrichtingen Nederland (DOEWINED). In bijlage 2 
is het organisatieschema van DMKM opgenomen. De projectgroep SEWACO-bedrijf 
bereidt in opdracht van DMKM een fusie voor van BW, MEOB te Den Helder (MEOBH) 
en eventueel DOEWINED. De fusie moet in 1996 voltooid zijn. 

BW (met ca. 850 werknemers) houdt wapensystemen, -installaties, hoge druk materieel, 
reddings- en overlevingsmiddelen, geleide projectielen, torpedo's, conventionele munitie 
en aanverwant materieel in stand. MEOBH (met ca. 300 werknemers) houdt sensor-, 
communicatie-, navigatie-, informatieverwerkende-, informatiepresentatie-, 
misleidingssystemen en -installaties en aanverwant materieel in stand met steun vanuit 
MEOB Oegstgeest. DOEWINED (met ca. 20 werknemers) houdt wal(verbindings)stations 
zowel in Nederland als op de Nederlandse Antillen alsmede de apparatuur van kleine 
vaartuigen in stand. 

De samenhang van het materieel dat door BW en MEOBH aan boord van schepen (en op 
walinrichtingen) wordt opgeleverd, noemt men Sewaco-systemen (Sensor-, Wapen- en 
Commando-systemen). Door toepassingen van geavanceerde en geautomatiseerde 
systemen zal de mate van integratie in de toekomst verder toenemen. 

In het kader van de herstructurering bevoorrading KM worden verschillende 
bevoorradingsactiviteiten van de Marine Magazijnen Dienst (MMD) overgeheveld naa.r 
het SEW ACO-bedrijf. Hierdoor wordt het SEW ACO-bedrijf naast het onderhoud ook 
verantwoordelijk voor de distributie-, opslag-, en transportactiviteiten van munitie en 
(componenten van) Sewaco-systemen. De veranderingen in de bevoorrading worden 
integraal met de fusie doorgevoerd. Meer over de voorgenomen fusie en de gevolgen voor 
de bevoorrading is te vinden in het Voorstel SEWACO-bedrijf [12]. 
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Materiaalregeling voor bet SEWACO-bedrijf 

1.2 Aanleiding afstudeeronderzoek en probleemstelling 

In de huidige situatie wordt het logistieke proces bestuurd door de artikelmanagers 
(ARTMAN) van de marinebedrijven en de bevoorradingsanalisten (BEV ANA) van de 
Marine Magazijnen Dienst (MMD). 

In de toekomst i.a1 het SEWACO-bedrijf verantwoordelijk zijn voor de instandhouding 
van Sewaco-systemen. Onder instandhouding wordt verstaan het onderhouden van 
Sewaco-systemen en bevoorraden van de vloot en de eigen organisatie met de benodigde 
reservedelen en technische documentatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe functie 
Materiaalregeling. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren heeft het Hoofd 
Materiaalregeling methoden en technieken nodig om de goederenstroom te beheersen 
binnen de geldende doelstellingen. 

1.3 Opdracht en afbakening 

Uit bovengenoemde probleemstelling is de volgende opdracht geformuleerd: Ontwikkel 
methoden en technieken waarmee het Hoofd Materiaalregeling van het SEW ACO-bedrijf 
de optimale grootte en plaats van de verschillende voorraden, die onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen, kan bepalen. De voorraden moeten zodanig worden gekozen 
dat tegen minimale totale investering in onderdelen, tijdig wordt voldaan aan de eisen ten 
aanzien van de beschikbaarheid en servicegraad van Sewaco-systemen aan boord. 

De ontwikkelde methoden en technieken zullen betrekking hebben op alle Sewaco
systemen, behalve munitie. De reden hiervoor is dat de materiaalregeling bij munitie 
afwijkt van die van andere Sewaco-systemen en dat gezien de omvang van het onderzoek 
en de beschikbare tijdsduur een keuze gemaakt moest worden tussen beiden. 

In het onderzoek i.a1 de nadruk liggen op de materiaalregeling van repareerbare 
onderdelen. Hiervoor is gekozen omdat dit de belangrijkste produkten zijn die het 
SEWACO-bedrijf aan de vloot levert. Bovendien zijn repareerbare onderdelen in de regel 
duurder dan niet repareerbare onderdelen, waardoor een goede beheersing van de 
goederenstroom van repareerbare onderdelen meer op kan leveren. 

1.4 Onderzoeksopzet 

Allereerst is de opzet van het toekomstige SEW ACO-bedrijf bestudeerd. Hierbij is in het 
bijzonder aandacht besteed aan de goederenstroom en de door de materiaalregeling uit te 
voeren taken. Daama is de logistieke organisatie in de huidige situatie bestudeerd. De 
logistieke prestatie in deze situatie is gemeten aan de hand van gegevens met betrekking 
tot een installatie, de SRW02/00. Hierbij komen een aantal knelpunten naar voren, die 
betrekking hebben op de logistieke organisatie, de informatievoorziening en de 
voorraadbeheersingsmethode in het Voorraad Administratie Systeem (VAS). 
Geconstateerd is dat geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om herstel- en 
bestelniveaus automatisch te laten berekenen door het VAS. Rekening houdend met de 
gesignaleerde knelpunten wordt een altematieve materiaalregelingsmethode ontwikkeld. 
De verschillende methoden worden vergeleken met behulp van een simulatiemodel. 
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Onderhoud bij de KoninJclijke Marine 

HOOFDSTUK2 ONDERHOUD BU DE KONINKLUKE 
MARINE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk z.al een aantal begrippen worden besproken die gebruikt worden bij het 
onderhoud bij de Koninklijke Marine (KM) en z.al worden aangegeven hoe de 
goederenstroom verloopt. 

2.2 Onderhoudsvormen 

Onder onderhoud worden alle activiteiten verstaan die ten doel hebben een technisch 
systeem in de staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de 
vervulling van de produktiefunctie [3]. In deze definitie wordt aandacht besteed aan 
preventief ('in de staat houden') en correctief ('in de staat terugbrengen') onderhoud. 

Als basis voor het onderhoud bij de KM is de door Maynard ontwikkelde 
instandhoudingsfilosofie KM gekozen [7]. Hierbij wordt onder onderhoud verstaan "het 
zo doelmatig mogelijk ervoor zorgdragen dat het materieel zijn uit de operationele taak 
voortvloeiende en vanuit het ontwerp realiseerbare functies en eigenschappen in de 
geplande periodes kan vervullen (binnen randvoorwaarden van effectiviteit en 
veiligheid)". 

Er worden bij de KM drie niveaus van onderhoud aangegeven, namelijk: 
- Organiek onderhoud 

Routinematig door de bemanning van een operationele eenheid uitgevoerd 
onderhoud. Zowel preventief als correctief van aard. 

- Middelbaar onderhoud 
Onderhoud dat in opdracht van een operationele gebruiker door of met assistentie 
van een ondersteunende eenheid wordt uitgevoerd. Zowel preventief als correctief 
van aard. 

- Hoger onderhoud 
Onderhoud aan reservedelen dat door een marinebedrijf, een defensiebedrijf of 
door de particuliere industrie wordt uitgevoerd. 

Voor de schepen wordt voor het middelbaar onderhoud onderscheid gemaakt tussen 
meerjarig en incidenteel onderhoud. Meerjarig onderhoud is planmatig en omvat 
preventief onderhoud, zowel aan scheepsinstallaties aan boord als aan delen die in de 
werkplaatsen worden behandeld . Hierbij worden ook reparaties en modificaties 
uitgevoerd en wijzigingen in de uitrusting van het schip aangebracht. 

Incidenteel onderhoud is (niet planmatig) correctief onderhoud, dat wil zeggen dat direct 
assistentie aan boord van schepen moet worden verleend, dan wel dat op korte termijn 
(delen van) installaties in de werkplaats moeten worden gerepareerd. Essentieel hierbij is 
dat een schip op korte termijn operationele verplichtingen moet kunnen nakomen. 
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2.3 Goederenstroom onderdelen 

In het toekomstige SEW ACO-bedrijf zijn zogenaamde Sewaco-systemen het onderwerp 
van onderhoud. Deze worden gevormd door samenstellingen van alle aan elkaar 
informatie overdragende sensor-, wapen-, en commando-installaties. 
Een installatie is een verzameling toestellen, die functioneel aan elkaar gerelateerd of 
functioneel gelijksoortig zijn. Onder toestel wordt verstaan een technisch produkt, dat in 
fysiek opzicht een op zichzelf staand geheel vormt en in een (sub)systeem een specifieke, 
identificeerbare functie vervult, dan wel kan vervullen. Ieder toestel bestaat op zijn beurt 
weer uit een aantal modules, onderdelen en componenten. 

V oor de goederenstroom wordt onderscheid gemaakt tussen repareerbare en niet 
repareerbare onderdelen. Deze worden respectievelijk gebruiksdelen en verbruiksdelen 
genoemd. 

Afvoc:r i 

Vloot 
\MA/ 

CMAG - centraal magazijn 
HO - hoger oodcrhoud 
10 - incidenteel onderhoud 

V 

Figuur 2.1 Goederenstroom gebruiksdelen 

lnkoop 

JO 

HO 

Onderhouds• 
Organisatie 

HO I 
10 

Als zich een storing voordoet bij een operationele eenheid, dan wordt deze zo mogelijk 
door de bemanning verholpen. In veel gevallen is hierbij sprake van repair by 
replacement. Het vervangen gebruiksdeel wordt, zodra daar de mogelijkheid toe is, voor 
reparatie aangeboden. Hierbij kunnen twee routes gevolgd worden: het hoger onderhoud 
of het incidenteel onderhoud. Beiden staan weergegeven in figuur 2.1. 

Bij hoger onderhoud wordt het defecte gebruiksdeel opgeslagen in het centraal magazijn 
en ontvangt de operationele eenheid een gereed voor uitgifte (GVU) gebruiksdeel uit het 
magazijn. Het defecte gebruiksdeel wordt vervolgens door het magazijn aan het 
marinebedrijf ter reparatie aangeboden door middel van een aanvraag tot herstel (ATH). 
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Inkoop 

' Afvoer ! 
Afvoer A f------------------------- ------------------------- --------------------

' ' ' ' ' ' ' ' ·-----------------------------; : 
: ! 

'"'°' ~:::::::V---------~ =-
, i i V 
' ' ' ' ' ' 
L __ -- - -- -- ------------------- _j ~-- ------------------- - -------- ----- ---- - - ---------- -- - ---- - ----] 

CMAG • centraal ma1azijn 
BMAG = bcdrijfsma1azijn 
GYRO = 1rijpvoorraad 

Figuur 2.2 Goederenstroom verbruiksdelen 

~ Afvocr 

Bij incidenteel onderhoud wordt het betreffende gebruiksdeel direct aan de werkplaatsen 
aangeboden via een aanvraag tot werkopdracht (A TW) en na herstel ook direct -zonder 
tussenkomst centraal magazijn- aan de operationele eenheid geleverd. 

Als het onderhoud aan een gebruiksdeel niet door het SEWACO-bedrijf kan worden 
uitgevoerd dan kan het worden uitbesteed of kan het ongerepareerd retour gezonden 
worden waarna het wordt afgevoerd. Het uitbesteden van onderhoud staat niet 
weergegeven in figuur 2.1. 

Wanneer voor het onderhoud bij de operationele eenheden gebruik wordt gemaakt van 
verbruiksdelen dan worden de defecte onderdelen weggegooid of -indien het 
inleverartikelen betreft- aan het centraal magazijn aangeboden. Herbevoorrading vindt 
plaats vanuit het centraal magazijn. De goederenstroom van verbruiksdelen is te zien in 
figuur 2.2. 

De bij het reparatieproces benodigde verbruiksdelen worden betrokken uit de 
grijpvoorraden (GVRD) van de werkplaatsen, het bedrijfsmagazijn (BMAG) of uit het 
centrale magazijn (CMAG). Indien van een onderdeel onvoldoende voorraad is dan wordt 
hetingekocht. 
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HOOFDSTUK3 HET SEW ACO-BEDRIJF 

3 .1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de doelstelling en de taken van het SEW ACO-bedrijf besproken 
worden. Verder wordt aandacht besteed aan de organisatorische opzet van het SEWACO
bedrijf in het algemeen en van de materiaalregeling in het bijzonder. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar het Voorstel SEWACO-bedrijf [12] en de Eindversie 
Probleemstudie Materiaalregeling door het SEWACO-bedrijf [13]. 

3.2 Doelstelling en opzet van bet SEW ACO-bedrijf 

De doelstelling van het SEWACO-bedrijf is zorg te dragen voor een optimale 
beschikbaarheid van het Sewaco-materieel tegen minimale kosten en met inachtname van 
de Kwaliteitszorg, ARBO- en Milieu-eisen, teneinde de operationele gereedheid van de 
zeemacht, voor zover deze gereedheid wordt bepaald door dit materieel, in 
overeenstemming te brengen of te houden met de daarvoor gestelde eisen. 

Het SEWACO-bedrijf omvat zes centrale stafafdelingen, waaronder materiaalregeling, en 
vier onderhoudsorganisaties, namelijk: bovenwatersystemen, onderwatersystemen, 
command-, control- en communicatiesystemen en de specifieke werkplaatsen. Bij de 
specifieke werkplaatsen worden munitie, klein kaliber wapens en reddings- en 
overlevingsmiddelen onderhouden. Het onderhoud aan sub-systemen, installaties, 
toestellen en de bijbehorende reservedelen wordt door de produktiegroepen binnen de 
onderhoudsorganisaties uitgevoerd. Een organisatieschema van het SEWACO-bedrijf is 
gegeven in bijlage 3. 

3.3 Materiaalregeling in bet SEWACO-bedrijf 

De Directeur Materieel Koninklijke Marine (DMKM) heeft besloten dat het SEW ACO
bedrijf integraal verantwoordelijk zal zijn voor de herbevoorrading van het Sewaco
materieel. De bevoorradingsfuncties dienen wat betreft verantwoordelijkheid per artikel
pakket in een hand te liggen. Vanwege de infrastructuur en uit 
doelmatigheidsoverwegingen is besloten dat de verantwoordelijkheid voor de 
magazijnfunctie als enige mag worden losgemaakt. Het SEWACO-bedrijf zal een 
gedwongen winkelnering aangaan met de andere marinebedrijven . 

In het SEW ACO-bedrijf zal de verantwoordelijkheid voor de goederenstroom bij de 
stafafdeling Materiaalregeling komen te liggen. De Materiaalregeling heeft de volgende 
taakstelling: 

Het zorgdragen voor het effectief en efficient verwerven van goederen en diensten 
resulterend in een tijdige aanwezigheid van het benodigde pakket reservedelen en 
overige materialen inclusief documentatie. Dit met inachtneming van kwaliteits-, 
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veiligheids- en milieu-eisen. 
Het inbesteden van hoger onderhoud aan Sewaco-materieel bij het eigen bedrijf en 
de overige marinebedrijven. 
Het begroten en namens de directeur beheren van de aan materiaalregeling 
gerelateerde budgetten. 
Het uitvoeren van alle inkoopactiviteiten ten behoeve van de instandhouding van 
Sewaco-materieel (exclusief munitie en klein kaliber wapens) en het eigen bedrijf. 
Het verzorgen van de inname, opslag en afgifte van de voor het SEWACO-bedrijf 
benodigde reservedelen en overige materialen en het regelen van de afvoer van 
overcomplete materialen. 
Het verzorgen van de inname, opslag en afgifte van geleverde installaties, 
reservedelen en installatiematerialen inclusief documentatie voor 
nieuwbouwactiviteiten. 
Het verzorgen van de inspectie, inname, opslag, afgifte en afvoer van munitie. 
Het aansturen van het benodigde extern transport van goederen ten behoeve van 
het SEWACO-bedrijf in samenwerking met de Marine Vervoersdienst. 
Het uitvoeren van het intern transport van Sewaco-materieel en munitie 
Het uitvoeren van het extern, lokaal transport van Sewaco-materieel (exclusief 
munitie) ten behoeve van het SEWACO-bedrijf. 

De afdeling Materiaalregeling bestaat uit materiaalplanning, inkoop, magazijnen, transport 
en munitiemagazijnen. Deze worden hieronder, met uitzondering van de 
munitiemagazijnen, toegelicht. 

3.3.1 Materiaalplanning 

Materiaalplanning is nader verdeeld in materiaalplanning binnen de 
onderhoudsorganisaties, materiaalplanning-kwaliteitszorg en materiaalplanning
identificatie/codificatie. 

De taken van de materiaalplanners in de onderhoudsorganisaties, behalve de specifieke 
werkplaatsen, zijn: 

Het onderhouden van voorraadbeheersingsgrootheden 
Het initieren van aanvulling (bevoorradings)artikelen 
Standaardiseren/typebeperking 
ldentificeren/ codificeren 
Het onderhouden van uitrustingsbescheiden (reservedelenpakket) van operationele 
eenheden 
Het initieren van hoger onderhoud 
Het oplossen van materiaaltekorten 
Het bewaken van de inleverplicht 
Het initieren van de afvoer van goederen 
Het uitvoeren c.q. initieren van kwaliteitszorgtaken voor magazijnvoorraden 
Het aansturen van hoger onderhoud en signaleren van overschrijdingen van 
(deel)budgetten voor herbevoorrading 
Het informeren van magazijnen over verwachte leveringen. 
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V oor de uitvoering van bovenstaande taken is af stemming nodig met and ere organisatie
delen van het SEW ACO-bedrijf. In het kader van dit onderzoek is met name de 
afstemming met Werkregeling en Produktie Analyse en met Maintenance Engineering van 
belang. 

De afstemming met Werkregeling en Produktie Analyse betreft de planning en inbesteding 
van het uit te voeren hoger onderhoud en het ramen en bepalen van de betrokken inteme 
reparatiebudgetten voor hoger onderhoud. Verder wordt overleg gevoerd over het 
oplossen van materiaaltekorten binnen het SEW ACO-bedrijf, het bepalen van het 
assortiment reservedelen en materialen opgeslagen in het bedrijfsmagazijn en de hoogte en 
soort van de grijpvoorraden van de onderhoudsorganisaties. 

De afstemming met Maintenance Engineering betreft het verwerven van aangewezen 
reservedelen, het afvoeren van aangewezen installaties, toestellen en reservedelen, het 
uitvoeren van kwaliteitszorg-taken van Sewaco-materieel. Verder wordt overleg gevoerd 
over het bepalen van de opslag van reservedelen bij de betrokken operationele eenheden, 
het uitbesteden van uit te voeren hoger onderhoud en het identificeren en codificeren van 
(nieuw) materiaal. 

Door een materiaalplanner te detacheren bij een onderhoudsorganisatie wordt een directe 
communicatie bereikt tussen de Werkregelaar, Materiaalplanner en Maintenance Engineer 
in een onderhoudsorganisatie. 

3.3.2 Inkoop 

Bureau Inkoop heeft als taak het verwerven van goederen en diensten, behorende tot het 
Sewaco-artikelenpakket, op een zo goed mogelijke wijze (prijs/prestatie-verhouding). 
Hierbij zijn de exteme reparatie-opdrachten inbegrepen, voor zover deze geen betrekking 
hebben op afroeporders in het kader van jaarcontracten. 

DMKM is verantwoordelijk voor de initiele bevoorrading van de pakketten Sewaco
apparatuur. Hieronder wordt verstaan de verwerving van voor de KM nieuwe installaties 
met bijbehorende reservedelen. Voor wat betreft Sewaco-installaties wordt advies 
gevraagd aan het Hoofd Materiaalregeling van het SEWACO-bedrijf. 

3.3.3 Magazijnen 

Het SEW ACO-bedrijf heeft twee bedrijfsmagazijnen, namelijk het bedrijfsmagazijn-Den 
Helder voor exploitatie/instandhouding en het bedrijfsmagazijn in Vlissingen voor de 
bevoorrading van nieuwbouwprojecten. 

Het bedrijfsmagazijn-Den Helder heeft als taak het ontvangen, tellen en verifieren van 
inkomende goederen, het opslaan en beheren van de voorraden en het tijdig voldoen aan 
de materiaalbehoeften van het SEWACO-bedrijf. 
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3.3.4 Transport 

Binnen de functie transport kan onderscheid gemaakt worden tussen intern en extern 
transport. Voor extern transport zal zo goed mogelijk gebruik gemaakt worden van de 
faciliteiten van de Marine Vervoersdienst (MVD). Het SEWACO-bedrijf zal het intern 
transport zelf verzorgen. 
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HOOFDSTUK4 

4.1 lnleiding 

DE MATERIAALREGELING IN DE 
HUIDIGE SITUATIE 

Om te kunnen komen tot het ontwikkelen van methoden en technieken voor de 
voorraadbeheersing voor het SEW ACO-bedrijf is eerst de huidige situatie bestudeerd. In 
dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de logistieke organisatie en de voorraadbeheersing 
besproken. 

4.2 Logistieke organisatie 

In de huidige logistieke organisatie spelen de artikelmanagers (ARTMAN) en de 
bevoorradingsanalisten (BEV ANA) een centrale rol. Met ARTMAN wordt de afdeling 
aangeduid die ten aanzien van een bevoorradingsartikel is belast met de uitvoering van 
bepaalde, in de betrokken voorschriften vastgelegde taken op materieel logistiek gebied. 
De ARTMAN maakt onderdeel uit van de marinebedrijven. BEVANA geeft de groep 
functionarissen van het moedermagazijn (centraal magazijn) aan die belast is met het 
administratief beheer van het betrokken bevoorradingsartikel [8] [9]. 

In de praktijk is de taakverdeling als volgt. De ARTMAN stelt de 
voorraadbeheersingsgrootheden in waarmee het bij de KM in gebruik zijnde logistieke 
informatiesysteem (V AS/LOGDOC) bestel- en herstelniveaus berekent. De ARTMAN 
adviseert DMKM tot het aankopen van onderdelen bij een signalering uit het 
VAS/LOGDOC dat het bestelniveau is onderschreden. Het daadwerkelijke inkopen van 
onderdelen verloopt verder via DMKM in Den Haag. De BEV ANA is verantwoordelijk 
voor het administratief beheer en het plaatsen en bewaken van herstelorders. lndien een 
herstelorder niet op tijd wordt opgeleverd neemt hij contact op met het bedrijfsbureau van 
het betreffende marinebedrijf. 

De voorraadbeheersingsgrootheden worden in de praktijk alleen aangepast indien zich 
problemen voordoen met betrekking tot de levering. De ARTMAN voert de bestel- en 
herstelniveaus in. De veiligheidsfactor die bepalend is voor de nagestreefde servicegraad 
is op 0.67 ingesteld, wat overeenkomt met een 75 % servicegraad. Omdat de ARTMAN 
in de huidige situatie de bestel- en herstelniveaus direct invoert wordt geen gebruik 
gemaakt van deze veiligheidsfactor. 

Het VAS genereert tegelijkertijd met een bestel- of herstelsignalering ook een advies voor 
het aantal onderdelen dat besteld of hersteld zou moeten worden. Dit wordt naar eigen 
inzicht door de ARTMAN of de BEVANA bijgesteld. Aan herstelorders wordt normaal 
gesproken een gevraagde levertijd van 6 maanden gekoppeld. 
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4.3 Voorraadbeheersing 

Het belangrijkste informatiesysteem voor de materiaalregeling is het al eerder genoemde 
VAS/LOGDOC, wat staat voor Voorraad Administratie Systeem (VAS) en Logistieke 
Documentatie (LOG DOC). 

Het VAS is naast een administratief hulpmiddel een systeem waarmee bestelsignaleringen 
en herstelsignaleringen kunnen worden geproduceerd. De voorraadhoogte waarop bet 
VAS automatisch een bestelsignalering produceert voor een artikel is het bestelniveau 
(BN). Er wordt automatisch een herstelsignalering voor repareerbare goederen gegeven 
als bet herstelniveau (HN) wordt onderschreden. Deze kunnen met de hand worden 
ingegeven door de gebruiker, zoals nu het geval is, of door het VAS berekend worden [8] 
[9] [15). 

Voor het berekenen van het bestelniveau per type artikel wordt de volgende formule 
gebruikt voor verbruiksdelen: 

BN; = PRVB;(GVT; + l/2BC) + NMBV; + BVLN; 

Voor gebruiksdelen geldt de volgende formule: 
BN- = PRVB-(GVT + l/2BC - GHT- - GRT' + PRGB-(GHT- + GRT' + I I I I iJ I I iJ 

Waarbij: 
BC= 

BVLN = 
GHT = 
GRT = 
GVT = 
NMBV = 

PRGB = 
PRVB = 

··i -

NMBVi + BVLNi 

bekijkcyclus, de periode tussen twee verwerkingen van de bestelsignalering 
programmatuur 
bestel veiligheidsniveau 
gemiddelde hersteltijd 
gemiddelde retourtijd van defecte onderdelen 
gemiddelde verwervingstijd 
norm mobilisatie voorraad; de voorraad van een onderdeel die in beginsel 
bij de MMD aanwezig moet zijn voor mobilisatiedoeleinden. 
prognose maandgebruik 
prognose maandverbruik 
type verbruiksdeel 
type gebruiksdeel 

Het bestelveiligheidsniveau (BVLN) is een veiligheidsmarge bij de berekening van bet 
bestelniveau. Deze wordt berekend aan de hand van de spreiding in de verwervingstijd en 
de voorspelfoutspreiding in bet verbruik en gebruik. De BVLN kan ook met de hand 
worden ingegeven. 

Het BVLN voor verbruiksdelen wordt als volgt berekend: 

Jsvrnerc2 •GIT• PRVIf +"S~perc2 • PRVIf • GVT. 
BVLN.=k . r ' ' J• ' ' 

J bJ 100 

Voor gebruiksdelen geldt onderstaande formule: 
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Xi =shtperc2 • GH'17 • PRGB'; +fsgperc2 
• PRGB'; • ( GHY'; +GRY';) 

Y;=svtperc2 ·GIT;• PRVIi: +Jsvperc2 
• PRVIi: • (GVI';-GHY';-GRY';) 

Waarbij: 
kt,= 
shtperc = 
svtperc = 
fsgperc = 
fsvperc = 

veiligheidsfactor bestelveiligheidsniveau 
standaarddeviatie percentage hersteltijd 
standaarddeviatie percentage verwervingstijd 
voorspelfout in het gebruik • 100/PRGB 
voorspelfout in het verbruik • 100/PRVB 

De prognose van het maandgebruik respectievelijk -verbruik kan door het VAS worden 
berekend door middel van een voortschrijdend gemiddelde of single exponential 
smoothing. Het is ook mogelijk om deze waarden met de hand in te voeren. 

Het bestelniveau wordt getoetst aan de economische voorraad (ECVR). De berekening 
van het ECVR is terug te vinden in bij/age 4. Globaal komt het neer op het aantal 
onderdelen GVU aanwezig in het centraal magazijn minus het aantal onderdelen wat al 
gereserveerd of aangevraagd is plus het aantal wat reeds besteld of in reparatie is. 

Voor de berekening van het herstelniveau wordt de volgende formule gebruikt: 
HN; = PRGBiCGHT; + 1/2BC) + NMBV; + HVLN; 

Het herstelveiligheidsniveau (HVLN) is een veiligheidsmarge bij de berekening van het 
herstelniveau. Deze marge wordt berekend aan de hand van de spreiding in de hersteltijd 
en de voorspelfoutspreiding in de gebruiken. 

_ ✓ shtperc2 • GH'17 • PRGB'; +fsgperc2 • PRGB: • GHI"; 
HVLN,-kh --------------------

Waarbij: 
kt.,i = 

,, 100 

veiligheidsfactor herstelveiligheidsniveau 

In de volgende paragraaf zal aandacht besteed worden aan de basisformule waarop de 
berekeningen in het VAS zijn gebaseerd. 

Het herstelniveau wordt getoetst aan de Herstel Toetsingsvoorraad (HTV). De berekening 
van HTV is terug te vinden in bij/age 4. Globaal geeft de HTV weer het aantal 
onderdelen GVU minus het aantal dat gereserveerd of aangevraagd is plus het aantal dat 
reeds in herstelling is. 

Bij het signaleren van een onderschrijding van het herstel- respectievelijk bestelniveau 
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produceert het VAS ook een advies voor de hoeveelheid te herstellen respectievelijk 
bestellen. Deze hoeveelheid wordt berekend aan de hand van het verschil tussen BN of 
HN met de toetsingsvoorraad en een prognose van het gebruik/verbruik gedurende de 
verwervingsperiode. 

In formulevorm: 
AHi = (HNi - HTVJ + PRGBi"HERSTEL_PER; 
ABi = (BNi - ECVRJ + PRVBi· HERBEV _ PER; 

Waarbij: 
AH = aantal te herstellen 
AB = aantal te bestellen 
HTV = herstel toetsingsvoorraad 
ECVR = economische voorraad 
HERSTEL _PER= herstelperiode 
HERB EV_ PER= herbevoorradingsperiode 

4.4 Discussie 

De taken en verantwoordelijkheden op logistiek gebied zijn versnipperd over verschillende 
functies. De afdelingen die belast zijn met de uitvoering van logistieke taken bevinden 
zich in verschillende delen van de KM, namelijk bij de marinebedrijven, het centraal 
magazijn en DMKM in Den Haag. Hierdoor ontstaan communicatieproblemen en is er 
geen eenduidig aanspreekpunt voor de gebruiker van Sewaco-systemen. Het gevaar van 
een dergelijke organisatie is dat ieder zich verantwoordelijk voelt voor zijn deeltaak en 
dat het totaalresultaat, namelijk de leverprestatie naar de klant, uit het oog wordt 
verloren. 

Bij de voorraadbeheersingsmethode in het VAS wordt bij het bepalen van bestel- en 
herstelniveaus uitgegaan van variabel verbruik en gebruik en variabele verwervingstijd en 
hersteltijd. In een situatie waarin vraag en levertijd onderling onathankelijk mogen 
worden verondersteld kan onderstaande algemene formule worden gebruikt voor het 
berekenen van bestelniveaus [6] [17]: 

M=L•D+k./[L • u2 D+D
2 

• u2 J 

Waarbij: 
M= 
L= 
D= 
k= 

bestelniveau 
levertijd 
vraag per tijdseenheid 
veiligheidsfactor uit de standaard normale verdeling 
standaard deviatie vraag 
standaard deviatie levertijd 
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De in het VAS gebruikte formules zijn gebaseerd op bovenstaande formule. Voor 
gebruiksdelen wordt de situatie aangepast, zodat rekening gehouden wordt met twee 
soorten vraag, namelijk gebruik en verbruik, en twee soorten levertijd, namelijk 
hersteltijd en verwervingstijd. 

V oor gebruiksdelen heeft het herstelniveau de functie van het op peil houden van de 
voorraad GVU door herstelorders te initieren. Het bestelniveau zorgt ervoor dat de totale 
circulatievoorraad op peil blijft. De berekening van het bestelniveau voor gebruiksdelen 
wijkt af van die van verbruiksdelen, omdat gecompenseerd wordt voor de beweging van 
de aanwezige circulatievoorraad. 

Bij de gebruikte methode wordt voor de veiligheidsfactor, k, een waarde uit de standaard 
normale verdeling genomen. Hiermee wordt aangenomen dat de som van verbruik, 
gebruik, verwervingstijd en hersteltijd normaal verdeeld is. Voor het SEWACO-bedrijf 
geldt dat de vraag naar onderdelen voortkomt uit een storingsproces. Hierdoor is de vraag 
naar onderdelen vaak klein en de veronderstelling van een normale verdeling niet 
gerechtvaardigd. Een storingsproces wordt in veel gevallen gekarakteriseerd door Poisson 
verdeelde uitval. 

De spreidingspercentages die gebruikt worden bij de berekening van het 
bestelveiligheidsniveau en het herstelveiligheidsniveau moeten door de gebruiker van het 
VAS een maal worden ingevoerd en zijn voor alle artikelen gelijk. Zonder de 
achterliggende formules te begrijpen is het zeer moeilijk deze spreidingspercentages te 
schatten. Bovendien is het nog maar de vraag of aangenomen mag worden dat de 
spreidingspercentages voor ieder artikel gelijk zijn. 

De seriegroottes van zowel herstelorders als bestelorders zijn gebaseerd op de keuze van 
een termijn waarvoor men de voorraad aangevuld wil zijn. Een herstelperiode van drie 
maanden betekent niets anders dan dat verwacht wordt gemiddeld iedere drie maanden 
een herstelsignalering te krijgen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kosten die 
gepaard gaan met het initieren van een order en de voorraadkosten. Bovendien zouden 
schaalvoordelen kunnen optreden in de zin van een lagere inkoopprijs voor bestelorders 
en een kortere hersteltijd per stuk voor herstelorders. 
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HOOFDSTUKS DE SRW02/00 

5.1 lnleiding 

Voor bet beoordelen van de logistieke prestatie in de buidige situatie en als basis voor de 
te ontwikkelen methoden en technieken voor de materiaalregeling in bet SEW ACO-bedrijf 
is een installatie gekozen. In dit boofdstuk worden eerst de criteria beschreven die bebben 
geleid tot de keuze van de SRW02/00, een geintegreerd communicatie- en 
omroepsysteem. Van deze installatie wordt eerst de opbouw bekeken. Daarna zullen de 
onderdelen in categorieen worden ingedeeld. 

5.2 Selectiecriteria 

Bij de keuze van een installatie is enerzijds gekeken naar de beschikbaarheid van 
voldoende gegevens en anderzijds naar bet feit of zich in het verleden veel logistieke 
problemen bebben voorgedaan. 

De SRW02/00 bleek de meest geschikte installatie, omdat er veel storingsgegevens be
scbikbaar zijn en dat zich aan boord van de vloot veel wacbttijden met een logistieke 
oorzaak voordoen die deze installatie betreffen. Tot slot komen bepaalde onderdelen van 
de SRW02/00 regelmatig voor op de lijst met critical items; onderdelen die met spoed 
bersteld worden. 

5.3 Een geintegreerd communicatiesysteem 

De SRW02/00 is een geintegreerd communicatie- en omroepsysteem dat aan boord van de 
S-fregatten wordt gebruikt [10] [11]. 
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Figuur 5.1 Station Officier van de Wacht 
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De stations, behorende tot het communicatiesysteem, zijn opgebouwd volgens een 
modulaire structuur. Elk station bestaat uit een cassettehouder en een aantal cassettes. Tot 
de standaarduitrusting behoren een voedingscassette, een batterijcassette en een of 
meerdere druktoets cassettes voor selectie van het juiste kanaal. Verder is een station 
uitgerust met een microfoon en luidspreker. In figuur 5.1 is als voorbeeld het station van 
de Officier van de Wacht te zien. 

In zes distributiepunten worden de nodige verbindingen gelegd. De matrix zorgt voor de 
doorverbinding van signalen voor radio-telefonie, radio-telegrafie en morse. Het 
aangesloten recorder wisselbord kan gebruikt worden om radiosignalen op band op te 
nemen. De vliegdek terugspreekomroep maakt ook deel uit van de SRW02/00. In figuur 
5.2 is de structuur van de SRW02/00 te zien. 

Figuur 5.2 Opbouw SRW02/00 
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Het omroepsysteem wordt gebruikt voor de overdracht van algemene bekendmakingen, 
orders, alarmsignalen en vrijetijdsprogramma's. De controle wordt verzorgd via het 
announcing control center in de omroephut. 
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5.4 Verdeling van onderdelen in categorieen 

Met behulp van handboeken en informatie van de logistieke afdeling MEOBH is de 
opbouw van de SRW02/00 verkregen op het niveau van Line Replaceable units. Dit zijn 
de eenheden die aan boord van de schepen vervangen worden als zich een storing 
voordoet. leder onderdeel wordt geidentificeerd door middel van een Nato Stock Number 
(NSN). 

De onderdelen zijn, aan de hand van de verkregen gegevens van aanvragen van de vloot 
bij het magazijn, onderverdeeld in 4 categorieen; 
A: gemiddeld aantal aanvragen > 20 per jaar 
B: gemiddeld aantal aanvragen > 5 en s 20 per jaar 
C: gemiddeld aantal aanvragen > 1 en s 5 per jaar 
D: gemiddeld aantal aanvragen s 1 per jaar 

De aanvraaggegevens hebben niet alleen betrekking op aanvragen gedaan ten behoeve van 
S-fregatten, maar omvatten alle aanvragen van een onderdeel. Categorie A bestaat uit 7 
onderdelen. Categorie B, C en D bestaan uit respectievelijk 14, 22 en 56 onderdelen. 
Van categorie A zullen alle onderdelen in beschouwing genomen worden. Van de overige 
categorieen zijn ieder 5 onderdelen gekozen voor verder onderzoek. Deze onderdelen 
staan in tabel 5 .1. 

Beide microphone/headset cassettes uit categorie A zijn identiek. Bij een modificatie in 
1979 zouden alle cassettes van het oude NSN -eindigend op 4381- naar het nieuwe NSN 
( .. -3795) gezet moeten zijn. Dit is echter niet gebeurd en beide NSN's zijn naast elkaar 
blijven bestaan. 
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Tabel 5 .1 Geselecteerde onderdelen 

Nato Stock Omschrijving aantal aantal 
Number aanvragen onderdelen 

gevraagd 

A 5830-12-171-3795 microphone/headset cassette 186 238 

A 5830-12-161-4381 microphone/headset cassette 98 149 

A 5830-12-161-4374 power supply cassette 162 223 

A 5965-12-161-4379 loudspeaker cassette 146 164 

A 5965-17-043-0505 headset 137 382 

A 5830-12-171-3796 push button cassette 98 126 

A 5965-12-154-5488 loudspeaker 74 99 

B 6130-12-161-4371 battery cassette 66 221 

B 5965-12-161-4398 amplifier 12W 62 75 

B 5965-12-154-5487 swan-neck microphone 39 51 

B 5830-12-173-6743 transmitter adapting cassette 29 50 

B 5830-12-161-4387 signal generator cassette 23 27 

C 5965-17-046-5020 loudspeaker 15 26 

C 5830-12-172-9911 signal correlator print 15 17 

C 5830-12-171-9110 station 3-lines 8 8 

C 5830-12-171-3815 controlbox 6 pushbuttons 6 6 

C 5830-12-161-4340 cassette carrier without wiring 5 9 

D 5830-12-171-3810 background illuminating control 2 3 
print 

D 5830-12-161-4347 protective cover 12-unit 1 2 

D 5965-17-027-7856 schakelkast ziekenomroep 1 1 

D 5830-12-161-4388 instrument cassette 0 0 

D 5830-12-171-3799 recorder wisselbord 0 0 
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HOOFDSTUK6 DE LOGISTIEKE PRESTATIE 

6.1 lnleiding 

Om de logistieke prestatie in de huidige situatie te kunnen beoordelen zijn gegevens 
verzameld met betrekking tot aantal en aard van de aanvragen van gebruikers. Hiervoor 
zijn de geselecteerde onderdelen van de SRW02/00 gebruikt. Eerst is het aankomstproces 
van aanvraaggegevens bekeken. Daarna is de servicegraad en levertijdafwijking vanuit het 
magazijn naar de gebruikers bepaald. Tot slot is de leverbetrouwbaarheid van de 
werkplaatsen voor herstelorders bestudeerd. 

6.2 Kenmerken aanvraagproces 

In het vorige hoofdstuk zijn de onderdelen ingedeeld naar gemiddeld aantal aanvragen per 
jaar. Het gaat hier om de aanvragen die door de gebruikers van de installaties zijn 
ingediend bij het centraal magazijn. Voor de voorraadbeheersing is het aankomstpatroon 
van aanvragen belangrijk. Daarnaast zijn het aantal gevraagde onderdelen per aanvraag, 
de gevraagde levertijd, de soort aanvraag en de soort aanvrager van belang. 

6.2.1 Analyse aankomstpatroon 

Bij het analyseren van het aankomstpatroon wordt gekeken naar de Tussen Aankomst 
Tijden (T AK-tijden) van aanvragen. Omdat de geselecteerde onderdelen bestaan uit 
elektronische componenten mag worden aangenomen dat de storingen bij de gebruikers 
Poisson verdeeld zijn. Als de storingen Poisson verdeeld zijn, dan is de tijd tussen 
storingen (Mean Time Between Failures, MTBF) negatief exponentieel verdeeld. De 
verwachting is daarom dat de TAK-tijden negatief exponentieel verdeeld zijn, omdat de 
aanvragen voortkomen uit het storingsproces. 

De analyse van de TAK-tijden verloopt in drie stappen: 
1. Het toetsen op de aanwezigheid van een trend 
2. Het toetsen op onderlinge onafhankelijkheid 
3. Het toetsen of de TAK-tijden voldoen aan een statistische verdeling 

Het toetsen op de aanwezigheid van een trend is noodzakelijk om te achterhalen of er een 
trendmatige verandering in de TAK-tijden optreedt. Een negatief exponentiele verdeling is 
geheugenloos, dat wil zeggen dat op ieder moment de verwachte resterende levensduur 
van een onderdeel onafhankelijk is van zijn levensduur op dat moment als het tenminste 
nog niet defect is. Om de aanwezigheid van een trend te testen zijn de cumulatieve TAK
tijden in een grafiek uitgezet. Het resultaat was in alle gevallen een nagenoeg rechte lijn 
waaruit geconcludeerd mag worden dater geen trend is. 

Het toetsen op onderlinge onafhankelijkheid is van belang, omdat anders de 
waarnemingen niet als trekkingen uit een kansverdeling mogen worden beschouwd. In een 

pagina 19 



Materiaalregeling voor bet SEWACO-bedrijf 

scatterplot zijn de TAK-tijden opeenvolgende paren (dus tl met t2 en t2 met t3 etc.) 
weergegeven. Als er geen afuankelijkheden aanwezig zijn, dan is het scatterplot een 
willekeurige verspreide puntenwolk. Als de pun ten zich gaan concentreren (bijv. in een 
lijn) clan is er een vermoeden van afhankelijkheid. Dit zou dan verder op (auto-)correlatie 
moeten worden getoetst. Uit de gemaakte scatterplots mag worden aangenomen dat de 
TAK-tijden onderling onafhankelijk zijn. 

Nadat getoetst is op een trend en op onderlinge afhankelijkheid wordt getoetst of de TAK
tijden afkomstig zijn van een negatief exponentiele verdeling. Hierbij is gekozen voor 
Bartlett's test, omdat deze test klasse onafhankelijk is. Een andere methode, de Chi
kwadraat test, waarbij wel gebruik gemaakt wordt van klasse-indelingen heeft het nadeel 
dat de keuze van de klassen gevolgen heeft voor het resultaat en het verwerpen van de 
hypothese. 

De test-statistic is vergeleken met een Chi-kwadraat verdeling met n-1 vrijheidsgraden. 

Tabel 8.1 Resultaten Bartlett's test 

NSN n test- Chi- accepteren 
statistic kwadraat hypothese 

A 5830-12-171-3795 185 422.99 216.65 Nee 

A 5830-12-161-4381 97 204.97 119.90 Nee 

A 5830-12-161-4374 161 208.45 190.52 Nee 

A 5965-12-161-4379 145 222.07 173.00 Nee 

A 5965-17-043-0505 136 205.91 163.11 Nee 

A 5830-12-171-3796 97 156.91 119.90 Nee 

A 5965-12-154-5488 73 100.43 92.81 Nee 

B 6130-12-161-4371 65 77.14 83.68 Ja 

B 5965-12-161-4398 61 74.01 79.08 Ja 

B 5965-12-154-5487 38 54.24 52.19 Nee 

B 5830-12-173-6743 28 40.51 40.11 Nee 

B 5830-12-161-4387 22 39.30 32.67 Nee 

C 5965-17-046-5020 14 11.54 22.36 Ja 

C 5830-12-172-9911 14 22.22 22.36 Ja 

C 5830-12-171-9110 7 3.31 12.59 Ja 

C 5830-12-171-3815 5 2.30 9.49 Ja 

C 5830-12-161-4340 4 0.74 7.82 Ja 
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De hypothese dat de tussenaankomsttijden negatief exponentieel verdeeld zijn wordt in een 
aantal gevallen verworpen en dan met name voor de artikelen met een grote vraag. Als 
niet wordt afgestapt van de veronderstelling dat de storingen Poisson verdeeld zijn, dan 
ontstaat het vermoeden dat de verdeling van de TAK-tijden verstoord wordt door een 
proces wat zich afspeelt tussen het ontstaan van een storing en het indienen van een 
aanvraag. Dit wordt het oppotproces genoemd en is het gevolg van het vaarschema van de 
vloot. 

Het oppotproces heeft twee elementen. Ten eerste wordt verwacht dat het aantal 
aanvragen gedurende de vaarperiode erg laag is en dat bij het aanleggen in een haven een 
piek optreedt. Ten tweede wordt verwacht dat door het varen een zodanige verschuiving 
van de aankomsttijden ten opzichte van het tijdstip van defect geraken optreedt, dat de 
TAK-tijden niet meer negatief exponentieel verdeeld zijn. 

Verder zou het nog mogelijk kunnen zijn dater een piekaanvraag wordt ingediend bij het 
begin van een missie om de boordvoorraad aan te vullen. Ook zou er een ander aan
komstproces kunnen gelden tijdens onderhoud van het schip. 

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er een verschil in intensiteit te bespeuren is tussen 
de verschillende toestanden waarin een schip zich kan bevinden. Doorgaans worden meer 
onderdelen aangevraagd tijdens een vaarperiode, dan tijdens het binnen liggen en het in 
onderhoud zijn van een schip. Bij sommige onderdelen echter wordt er tijdens een 
onderhoudsbeurt een piekvraag ingediend. 

De aanvragen die tijdens een vaarperiode worden ingediend blijken uit een steekproef van 
9 lange en 10 korte periodes verdeeld te zijn over de duur. In die gevallen wordt slechts 
bij uitzondering meer dan een onderdeel van een bepaalde soort aangevraagd. Het 
oppoteffect, in de zin van opsparen van defecten tot het einde van een vaarperiode, treedt 
dus niet op zoals verwacht. Om de verschuiving van de aankomsttijden ten opzichte van 
de storingstijdstippen te kunnen onderzoeken zouden de storingstijdstippen bekend moeten 
zijn. 

6.2.2 Overige kenmerken aanvragen 

Behalve het aankomstpatroon worden aanvragen gekenmerkt door het aantal onderdelen 
per aanvraag, de gevraagde levertijd, de soort aanvraag en de soort aanvrager. 

Het aantal onderdelen per aanvraag is niet alleen afhankelijk van het onderdeel zelf, maar 
ook van de soort aanvraag. Bijvoorbeeld bij een aanvraag tot extra verstrekking worden 
gemiddeld meer onderdelen gevraagd. 

Bepaalde onderdelen worden aangevraagd door een groot aantal aanvragers. Anderen 
kennen slechts een of enkele typen aanvragers. Aanvragers kunnen verschillen wat betreft 
aantal ingediende aanvragen, aantal onderdelen, soort aanvragen, gevraagde levertijd en 
gestelde prioriteiten. 
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Al eerder in dit verslag is onderscheid gemaakt in verbruik en gebruik. Bij het aanvragen 
van onderdelen bij het centraal magazijn wordt onderscheid gemaakt tussen vijf soorten 
aanvragen, namelijk: 
1 = Aanvraag tot verstrekking 
2 = Aanvraag ter vervanging 
3 = Aanvraag tot bruikleen 
4 = Aanvraag tot extra verstrekking 
5 = Aanvraag tot filiaaloverdracht 
In de praktijk blijken vooral nummer 1, 2 en 4 voor te komen. Hierbij staat 1 voor 
verbruik en 2 en 4 voor gebruik. 

De gevraagde levertijd voor de geselecteerde onderdelen blijkt twee pieken te vertonen, 
namelijk bij een levertijd kleiner dan of gelijk aan een week. En bij een levertijd van een 
maand. In geval geen spoed is vereist, dan wordt automatisch een gevraagde levertijd van 
een maand genomen. In bijlage 5 staan de aanvraaggegevens van de geselecteerde 
onderdelen. 

6.3 Servicegraad naar de gebruikers 

De prestatie van de logistieke besturing kan gemeten worden met de servicegraad naar de 
gebruikers. De servicegraad is gedefinieerd als het percentage aanvragen dat op tijd 
geleverd is, dat wil zeggen v66r of op de gevraagde leverdatum. Hierbij wordt echter niet 
gekeken hoeveel tijd de aanvragen die niet op tijd geleverd zijn te laat worden geleverd. 
Om dit weer te geven is de levertijdafwijking berekend. De levertijdafwijking is het aantal 
tijdseenheden dat aan een aanvraag eerder of later wordt voldaan dan de gevraagde 
leverdatum. Een negatieve levertijdafwijking geeft aan dat v66r de gevraagde leverdatum 
is geleverd, een positieve waarde betekent dat te laat is geleverd . 

In onderstaande tabel is naast de servicegraad voor categorie A en B ook gekeken na 
hoeveel weken levertijdafwijking 75 % resp. 95 % van de aanvragen geleverd is . In 
bijlage 6 staan de levertijdafwijkingen van de onderdelen uit categorie A en B afgebeeld. 

Uit deze gegevens blijkt dat voor onderdelen in de categorieen A, Ben C de nagestreefde 
servicegraad van 75 % slechts in twee gevallen gehaald wordt. Categorie D heeft in totaal 
betrekking op slechts vier aanvragen, waarvan er een twee dagen na de gevraagde 
leverdatum is afgeleverd. De overige aanvragen in categorie D werden op tijd geleverd. 

Opvallend is dat de onderdelen waarnaar de meeste vraag is (CAT A) de laagste 
servicegraad hebben en het het langst duurt voordat aan 75 % van de aanvragen voldaan 
is. Categorie B vertoont een verbetering ten opzichte van categorie A. Op zijn beurt heeft 
categorie C betere resultaten dan B. 
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Tabel 6.1 Servicegraad aanvragen gebruikers 

cat NSN servicegraad 75 % 95 % 
geleverd geleverd 
(dagen) (dagen) 

A 5830-12-171-3795 23 94 250 

A 5830-12-161-4381 34 107 276 

A 5830-12-161-4374 32 55 136 

A 5965-12-161-4379 27 107 270 

A 5965-17-043-0505 20 253 371 

A 5830-12-171-3796 52 30 91 

A 5965-12-154-5488 88 -1 1 

B 6130-12-161-4371 46 16 73 

B 5965-12-161-4398 63 20 117 

B 5965-12-154-5487 41 54 383 

B 5830-12-173-6743 62 20 180 

B 5830-12-161-4387 52 133 238 

C 5965-17-046-5020 60 -- --

C 5830-12-172-9911 73 -- --

C 5830-12-171-9110 63 -- --

C 5830-12-171-3815 50 -- --

C 5830-12-161-4340 100 -- --

D 5830-12-171-3810 100 -- --
D 5830-12-161-4347 0 -- --
D 5965-17-027-7856 100 -- --
D 5830-12-161-4388 -- -- --

D 5830-12-171-3799 -- -- --

6.4 Leverbetrouwbaarheid van de werkplaatsen 

De servicegraad naar de gebruikers toe wordt beinvloed door de leverbelrouwbaarheid 
van de werkplaatsen voor wat belreft herstelorders. Voor onderdelen waarvan van januari 
1991 tot juni 1994 herslelorders zijn opgeleverd staal de servicegraad weergegeven in 
tabel 6.2. Hierin staal ook de gemiddelde gevraagde levertijd voor alle orders (inclusief 
de nog openstaande orders) en de verhouding tussen de gemiddelde gevraagde levertijd en 
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de gemiddelde bewerkingstijd. Hiervoor zijn beiden eerst omgerekend naar dagen waarbij 
rekening is gehouden met 5 directe arbeidsuren per dag voor de technici in de werkplaats. 

Tabel 6.2 Leverbetrouwbaarheid werkplaats 

aantal leverbetrouw gemiddelde levertijd/ I~· I NSN I orders baarheid gevraagde bewerkingsti j d 
opgeleverd levertijd 

(maanden) 

A 5830-12-171-3795 29 76 6 

A 5830-12-161-4381 15 47 6 

A 5830-12-161-4374 0 -- 4 

A 5965-12-161-4379 0 -- 4 

A 5965-17-043-0505 16 96 10 

A 5830-12-171-3796 0 -- 13 

A 5965-12-154-5488 6 83 8 

B 6130-12-161-4371 0 -- 6 

B 5965-12-161-4398 21 81 9 

B 5965-12-154-5487 18 72 17 

B 5830-12-173-6743 0 -- --
B 5830-12-161-4387 0 -- 32 

C 5965-17-046-5020 0 -- --

C 5830-12-172-9911 4 100 17 

C 5830-12-171-9110 3 100 12 

C 5830-12-171-3815 5 100 10 

C 5830-12-161-4340 0 -- 8 

D 5830-12-171-3810 2 100 27 

D 5830-12-161-4347 0 -- --
D 5965-17-027-7856 0 -- --
D 5830-12-161-4388 0 -- --
D 5830-12-171-3799 0 -- --

De levertijdafwijking voor die onderdelen waarvan meer dan tien herstelorders zijn 
afgeleverd staat in bijlage 7. In bijlage 8 staat de gemiddelde bewerkingstijd van de 
herstelorders en eventueel de spreiding. Verder is een vergelijking tussen gemiddelde 
gevraagde levertijd en bewerkingstijd gemaakt. 
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6.5 Discussie 

Uit de verz.amelde gegevens blijkt dat de servicegraad van bet magazijn onacceptabel laag 
is voor de artikelen met een redelijke vraag (categorie A en B). Ook voor artikelen uit 
categorie C is de servicegraad gemiddeld lager dan 75 % , de waarde die als streefwaarde 
is ingesteld. 

De algemene indruk die ontstaat bij bet analyseren van de aanvraaggegevens en de 
ordergegevens is dat de situatie onbebeerst is. Bebalve aan de lage bebaalde servicegraden 
is dit te zien aan de spreiding in de bewerkingstijd van berstelorders en de verbouding 
tussen gevraagde levertijd en bewerkingstijd van berstelorders. 

De belangrijkste oorz.aken van deze onbebeerste situatie zijn dat bestel- en berstelniveaus 
worden ingesteld zonder dat daarvoor een goede onderbouwing is en dat de logistieke 
taken zijn verdeeld waardoor bet overzicbt ontbreekt. 

Het instellen van de bestel- en berstelniveaus voor alle artikelen gebeurt nu zonder 
kwantitatieve onderbouwing. De ingestelde waarden worden door de ARTMAN naar 
eigen inzicbt gekozen. Eenmaal ingestelde waarden worden pas bijgesteld als zicb 
problemen met betrekking tot de levering bebben voorgedaan. Gezien de omvang van bet 
artikelenpakket is betook onmogelijk om alle waarden regelmatig bij te stellen. 
Bovendien zou voor bet regelmatig bijstellen van de bestel- en berstelniveaus, om op die 
manier tot een voldoende resultaat te komen, informatie beschikbaar moeten zijn over de 
bebaalde servicegraad bij de gekozen waarden. 

In de praktijk krijgt de ARTMAN onvoldoende terugkoppeling over de behaalde 
servicegraad en kan hij dus niet tijdig ingrijpen. Het VAS wordt bovendien als niet 
gebruiksvriendelijk ervaren, waardoor gebruikers het overzicht niet kunnen bewaren. 

In hoofdstuk 4 is al aan de orde geweest dat de taken en verantwoordelijkheden op 
logistiek gebied versnipperd zijn. De ARTMAN bij de onderhoudsbedrijven stelt de 
voorraadbebeersingsgrootbeden in en adviseert DMKM met betrekking tot aanscbaf van 
onderdelen. De inkoop van onderdelen wordt door DMKM in Den Haag verzorgt. Het 
plaatsen en bewaken van herstelorders verloopt via de BEV AN A's van het centraal 
magazijn. Hierdoor verliezen de betrokkenen bet overzicht over de totale keten van 
gebruik en onderboud en voelen zicb niet verantwoordelijk voor bet bebaalde resultaat. 
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HOOFDSTUK 7 MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden mogelijke oplossingen gegeven voor de gesignaleerde knelpunten 
in de huidige situatie. Hierbij z.a1 aandacht worden besteed aan de opzet van het 
SEW ACO-bedrijf en de verwachte uitwerking daarvan op de logistieke prestatie. 

7.2 Organisatie en informatievoorziening in bet SEWACO-bedrijf 

In het vorige hoofdstuk is als een van de knelpunten in de huidige situatie de functionele 
organisatie van logistieke taken aangevoerd. In het SEWACO-bedrijf z.a1 de 
verantwoordelijkheid voor de materiaalregeling per artikelpakket in een hand komen te 
liggen. Hiermee wordt de scheiding tussen verantwoordelijkheid voor bestellen en 
herstellen opgeheven en ontstaat een ketenverantwoordelijkheid. Hiermee wordt bedoeld 
dat het gehele traject van ontvangst van defecte onderdelen tot het uitleveren van goede 
onderdelen, inclusief reparatie en inkoop, in een functie wordt samengevoegd, namelijk 
Materiaalplanning. Doordat een materiaalplanner bij de onderhoudsorganisaties 
gedetacheerd is wordt de communicatie tussen initiator en uitvoerder van herstelorders 
verbeterd, wat naar verwachting z.a1 leiden tot betere logistieke prestaties. 

In het vorige hoofdstuk is ook genoemd dat degene die de voorraadbeheersingsgrootheden 
invoert en wijzigt, regelmatig terugkoppeling moet ontvangen over de behaalde resultaten. 
Een van de uitgangspunten voor de organisatorische opzet van het SEW ACO-bedrijf is 
beheersbaarheid van processen. Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van norm- en 
meetvariabelen en het evalueren en verbeteren van processen aan de hand van ervarings
gegevens. V oor de materiaalregeling zou dit inhouden het opstellen van doelstellingen 
voor de servicegraad en eventueel levertijdafwijking, het meten van deze variabelen en 
het geven van terugkoppeling aan de materiaalplanner. Deze kan dan gerichte actie 
ondememen om de logistieke prestatie in overeenstemming te brengen met de gewenste 
prestatie. 

7 .3 Voorraadbeheersing 

Uit de analyse van de huidige situatie is gebleken dat de voorraadbeheersing in de huidige 
situatie niet voldoende onderbouwd is, omdat de in het VAS verwerkte 
voorraadbeheersingsmethode niet gebruikt wordt. In hoofdstuk 4 is besproken hoe in het 
VAS bestel- en herstelniveaus kunnen worden berekend. Hierbij is ook de voomaamste 
zwakte van deze methode aan bod gekomen, namelijk dat deze gebaseerd is op de 
aanname dat verbruik, gebruik, hersteltijd en verwervingstijd normaal verdeeld zijn. 

De voorraadbeheersing bestaat uit drie delen, namelijk: 
1. Het voorspellen van de toekomstige vraag 
2. Het berekenen van bestelniveaus en herstelniveaus 
3. Het bepalen van de ordergroottes en de gevraagde levertijd 
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Hieronder wordt besproken hoe deze delen in het VAS zijn uitgewerkt en worden 
alternatieven aangedragen. 

7.3.1 Het voorspellen van de vraag 

Aan de hand van historisch maandgebruik en maandverbruik wordt in het VAS via Single 
Exponential Smoothing (SES) een prognose voor het toekomstig maandgebruik en 
maandvebruik berekend. 

Bij SES wordt de volgende formule gebruikt: 

x,.1 =ad, +(1-a)x, 

Waarbij: 
x1 = geschat verbruik/gebruik op tijdstip t 
di = verbruik/gebruik op tijdstip t 
a = constante 

Het komt er op neer dat een voorspelling wordt gedaan aan de hand van de voorspelling 
voor de vorige periode en de waarneming in die periode. 

Een voordeel van single exponential smoothing is dat op eenvoudige wijze, er zijn 
namelijk iedere keer slechts twee waarden nodig, een voorspelling kan worden gedaan 
waarbij waarnemingen over een lange termijn worden meegenomen. Dit wordt duidelijk 
als bovenstaande formule wordt uitgeschreven tot het volgende: 

x,.1 =ad, +a(l -a)d,_1 +a(l -a)2d,_2 + ... 

Een nadeel van deze methode is dat alleen rekening wordt gehouden met historische 
vraaggegevens. Bij de KM zou het Vaar-, Verlof-, Oefen- en Cursusschema (VVOC
schema) waardevolle informatie kunnen bevatten over het toekomstige gebruik en 
verbruik. Het VVOC-schema bevat informatie over welke schepen wanneer en hoe lang 
gaan varen, danwel in onderhoud gaan. Hieruit zouden aanwijzingen voor te verwachten 
incidenteel en hoger onderhoud kunnen worden afgeleid. 

Verder kan aan de hand van een onderhoudsconcept afgeleid worden wanneer preventief 
onderhoud uitgevoerd moet worden en welke storingsgraad te verwachten is. 

7.3.2 Het berekenen van herstel- en bestelniveaus 

Bij de berekening van de bestel- en herstelniveaus in het VAS wordt aangenomen dat de 
som van verbruik, gebruik, hersteltijd en verwervingstijd normaal verdeeld is. De 
veiligheidsfactor (k) die bepalend is voor het bestel- en herstelveiligheidsniveau is 
afkomstig uit de standaard normale verdeling. 

Aangezien het verbruik en gebruik afkomstig is van een storingsproces resulterend in een 
klein aantal aanvragen ligt een Poisson verdeling meer voor de hand. Veel 
storingsprocessen hebben Negatief Exponentiele tussenaankomsttijden tussen de storingen, 
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waardoor het aantal storingen Poisson verdeeld is. 

Als wordt aangenomen dat het verbruik en gebruik Poisson verdeeld is dan kan 
onderstaande formule van Lewis [6] worden gebruikt. De formule gaat uit van een situatie 
met een bepaalde vraag (D) en een voorraad die wordt aangevuld door te bestellen. Het 
bestelpunt (M) wordt berekend zodanig dat de kans dat de vraag tijdens de besteltijd (L) 
groter is dan M acceptabel is. Omdat de Poisson verdeling een discrete verdeling is, 
wordt de kans op buiten voorraad raken (P) berekend als de cumulatieve kans dat aan de 
vraag tijdens de doorlooptijd gelijk is of groter is dan het bestelpunt, M. Hierbij wordt de 
besteltijd constant verondersteld. 

In formulevorm: 

Waarbij : 
P= 
M= 
D= 
L= 

co (D.£)' • e-'DL 
P= L 

J■M+I ]! 

kans dat vraag gedurende besteltijd groter is dan het bestelpunt 
bestelpunt 
vraag 
besteltijd 

Om deze formules te kunnen gebruiken bij het bepalen van herstelniveaus en 
bestelniveaus wordt voor de kans op buiten voorraad raken 'I - gevraagde servicegraad' 
genomen. Als gesommeerd wordt van nul tot het bestelpunt dan wordt de kans berekend 
dat de vraag gedurende de besteltijd kleiner of gelijk is aan het bestelpunt. Deze kans is 
gelijk aan de gevraagde servicegraad. 

De formule voor Poisson verdeelde vraag is aangepast aan de situatie in het SEW ACO
bedrijf, namelijk dat rekening wordt gehouden met verbruik en gebruik. Het gevolg 
hiervan is dat zowel bestelorders als herstelorders worden geplaatst. Bij het berekenen van 
bestelniveaus wordt daarom gecompenseerd voor de circulerende voorraad gebruiksdelen. 
Dit gebeurt op dezelfde manier als in het VAS. De berekening van het bestelniveau en 
herstelniveau voor gebruiksdelen ziet er dan als volgt uit: 

HN, (PRGB .(GHT.+ l/2BC))'. e-PRGB,<G,rr,•112sc, 

sg;=L I I ' 

J•O J. 

BN, X •e-x, 

L I s = gi JI 
J■O • 

X. = PRVB.(GVI'. + 1 /2BC-GHT.-GRT.) + PRGB .(GHT. +GRT.) 
I I I I I I I I 
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Waarbij: 
sg = 
HN = 
BN = 
PRGB = 
PRVB = 
GHT = 
GVT = 
GRT = 
BC= 

servicegraad 
berstelniveau 
bestelniveau 
prognose maandgebruik 
prognose maandverbruik 
gemiddelde bersteltijd 
gemiddelde verwervingstijd 
gemiddelde retourtijd 
bekij kcyclus 
type gebruiksdeel 

7 .3.3 Het bepalen van ordergroottes en levertijden 

Mogelijke oplossingen 

In bet VAS worden ordergroottes bepaald aan de hand van de prognose van bet 
maandverbruik en maandgebruik en de herstelperiode danwel herbevoorradingsperiode. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met voorraadkosten, bestelkosten en herstelkosten. 

Wanneer biermee wel rekening gehouden zou worden, dan zou een optimale bestel- en 
berstelgrootte kunnen worden bepaald. Een eenvoudige en robuuste methode om de 
optimale bestelgrootte te bepalen is de regel van Camp. Met deze regel wordt de 
bestelgrootte bepaald waarbij de som van inkoopkosten en voorraadkosten minimaal is. 
De inkoopkosten zijn de kosten die gemaakt worden per bestelling; administratiekosten en 
dergelijke. Voor inkoopkosten kan ook orderkosten worden gelezen. 

Stel de vraag naar een artikel per jaar op D eenheden. De voorraadkosten per eenheid per 
jaar zijn c en de orderkosten per keer zijn F. De optimale bestelhoeveelheid, Q0 , is dan: 

Q •~ 2FD 
o C 

Om van deze methode gebruik te kunnen maken moet eerst inzicht worden verkregen in 
bestel-, berstel- en voorraadkosten. Hierbij moeten ook seriegroottevoordelen bij de 
uitvoering van reparaties worden meegenomen. 

In het VAS wordt voor de gevraagde levertijd de gemiddelde hersteltijd van de reeds 
voltooide herstelorders genomen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de werklast 
in de werkplaats en met de werkinhoud van de order. 

Er zijn twee groepen factoren die de leverbetrouwbaarheid bepalen [l]: 
- leverdatumregels: die bepalen de totstandkoming van de leverdatum 
- interne besturing, gekarakteriseerd door de detailplanning en door capaciteitstoewijzings-
en prioriteitsregels. 

Er zijn verscbillende leverdatumafgifteregels, namelijk [1]: 
1. Constante produkt- en orderonafhankelijke levertijden 
2. Klantafhankelijke levertijden 
3. Orderafhankelijke levertijden 
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4. Bezettingsafbankelijke levertijden. 

Het gebruik van orderafhankelijke leverdata leidt tot een reductie van de spreiding in de 
levertijdafwijking ten opzicht van het gebruik van constante levertijden. Door leverdata te 
relateren aan de bewerkingstijd van een order wordt indirect een SPT-effect ingevoerd. 
(SPT= Shortest Processing Time) Een SPT-prioriteitsregel heeft een afname van de 
gemiddelde doorlooptijd tot gevolg. 

In de huidige situatie worden orders ingepland in volgorde van laatste startdatum (LSD), 
de datum die aangeeft wanneer uiterlijk met de order dient te worden begonnen zodat 
deze nog op tijd geleverd kan worden. Leverdatumgerichte prioriteitsregels, zoals LSD, 
leveren een aanmerkelijke bijdrage tot verhoging van de leverbetrouwbaarheid. De 
spreiding in de levertijdafwijking neemt af naarmate we op gedetailleerdere wijze 
rekening houden met de relatieve urgentie van de orders onderling en ten opzicht van hun 
leverdata. 

Voor een goede voorraadbeheersing zijn betrouwbare hersteltijden van belang. Een 
afname in de spreiding van de hersteltijd heeft namelijk een verlaging van de 
veiligheidsvoorraad tot gevolg. Als naar een zo klein mogelijke spreiding in de 
levertijdafwijking wordt gestreefd, dan moet, bij gebruik van leverdatumgeorienteerde 
prioriteitsregels, gemiddeld een levertijd afgegeven worden die gelijk is aan de 
gemiddelde orderdoorlooptijd in de produktie-afdeling. 

7 .4 Raakvlak met produktiebeheersing 

De benodigde hoeveelheid circulatievoorraad en de behaalde servicegraad worden 
bei'nvloed door de gemiddelde hersteltijd en de spreiding in de hersteltijd. Bij een grotere 
gemiddelde hersteltijd en een grotere spreiding in de hersteltijd moet namelijk eerder een 
herstelorder worden geplaatst, om met een bepaalde zekerheid voldoende voorraad te 
hebben totdat de herstelorder wordt opgeleverd. Het beheersen van de doorlooptijd van 
hers tel orders is een taak van de Werkregelaar. 

Het beheersen van de gemiddelde doorlooptijd in een afdeling betekent dat de werklast in 
de afdeling beheerst moet worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat doorlooptijd en 
onderhanden werk lineair aan elkaar gerelateerd zij n [ 1]. 

Er zijn twee manieren om de werklast te beheersen: 
1. varieren van de capaciteit 
2. beheersen van de orderstroom naar de af deling 

De capaciteit van een produktiegroep kan tijdelijk vergroot worden door overwerk of 
doordat een medewerker van een andere produktiegroep wordt ingezet. 

Met het beheersen van de orderstroom wordt klantenorderacceptatie en 
ordervrijgave/werkuitgifte bedoeld. Het is ook mogelijk de ordergroottes te vergroten of 
verkleinen. 
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Omdat werldastbeheersing niet tot de verantwoordelijkheden van het Hoofd 
Materiaalregeling behoort wordt hier niet verder op ingegaan. De nauwe samenwerking 
tussen de Materiaalplanner, de Werkregelaar en de Maintenance Engineer in de 
onderhoudsorganisatie biedt wel mogelijkheden voor de Materiaalplanner de 
orderdoorlooptijden te beinvloeden. 
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HOOFDSTUK8 MODELLERING 
MA TERIAALREGELING 

8.1 Inleiding 

In dit hoof dstuk zullen de in het vorige hoof dstuk besproken materiaalregelingsmethoden 
worden gemodelleerd voor het SEWACO-bedrijf. Hierbij zal aandacht worden besteed 
aan de gebruikers van SEW ACO-systemen, het magazijn, de onderhoudsorganisaties en 
de materiaalregeling. 

Het doel van de materiaalregeling is om te voldoen aan de eisen ten aanzien van de 
beschikbaarheid en servicegraad voor Sewaco-systemen aan boord tegen minimale totale 
kosten. 

8.2 Simulatie 

De materiaalregeling in het SEWACO-bedrijf is complex door interacties tussen verbruik, 
gebruik, herstellen en bestellen. Hierdoor is het moeilijk om op een analytische wijze een 
optimale methode te vinden. Bovendien zou het ingrijpend zijn en veel tijd kosten om de 
materiaalregelingsmethoden in de werkelijkheid te testen. Hierbij zouden dan ook de 
genoemde organisatorische knelpunten nog een rol spelen, omdat het SEWACO-bedrijf 
nog niet operationeel is. Om deze redenen is besloten de materiaalregelingsmethoden te 
vergelijken met behulp van een simulatiemodel. 

Volgens Law en Kelton [5] is simulatie het proces om van een reeel systeem, een simula
tiemodel te ontwikkelen en met dat model experimenten uit te voeren om zodoende inzicht 
te krijgen in het (toekomstige) gedrag van het systeem onder verschillende omstandighe
den. Onder een simulatiemodel wordt verstaan een zodanige beschrijving van de compo
nenten van een systeem en hun onderlinge relaties dat op grond hiervan het gedrag van 
het systeem (in de tijd) nagebootst kan worden. 

Render en Stair [14] hebben de voordelen en nadelen van simulatie op een rijtje gezet. In 
het kort komt het er op neer dat de voordelen van simulatie zijn: 
1. Het is geschikt om grote en complexe situaties te beschouwen die niet met 

conventionele kwantitatieve analysemethoden opgelost kunnen worden . 
2. Simulatie staat 'what-if vragen toe. In korte tijd kunnen verschillende alternatieve 

actieplannen worden bekeken. 
3. Simulatie grijpt niet in de werkelijke situatie in . 
4. Met simulatie kan het interactieve effect van individuele componenten en variabe

len in het systeem bestudeerd worden. Hieruit kan worden afgeleid welke compo
nenten belangrijk zijn en welke niet. 

5. Processen die in de werkelijkheid lange tijd in beslag nemen, kunnen met simulatie 
in korte tijd worden bestudeerd. 
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De nadelen van simulatie zijn: 
1. Goede simulatiemodellen kunnen erg duur zijn. Het is vaak een gecompliceerd en 

langdurig proces om een goed model te ontwikkelen. 
2. Simulatie werkt vanuit een trial-and-error aanpak en genereert geen optimale 

oplossingen zoals andere kwantitatieve technieken dat doen. 
3. Managers moeten alle condities en beperkingen aangeven voor de alternatieven die 

ze willen bestuderen. 
4. Ieder simulatiemodel is uniek. De oplossingen en conclusies zijn vaak niet 

toepasbaar op andere problemen. 

8.3 Conceptueel model materiaalregeling 

Voordat in detail zal worden ingegaan op de onderdelen van het simulatiemodel wordt 
eerst het conceptuele model besproken. Dit laat de componenten zien die in het model een 
rol spelen en hun onderlinge relaties . In figuur 8.1 staan deze schematisch weergegeven. 
Deze figuur is een vereenvoudigde weergave van de figuren 2.1 en 2.2 die de 
goederenstroom van gebruiksdelen respectievelijk verbruiksdelen weergeven. 

Vloot 

CMAG - centraal magazijn 
BMAG - bcdrijfsmagazijn 

In.lcoop 
i,------------------------ -----------------------------------------------

10 

- =!-----------------, 
I 
I 
I 

: 

HO - hogcr ondcrhoud 
IO - incidcntccl ondcrhoud 

HO 

HO 

IO 

- gcbruilcsdclcn 
·---- -- vcrbruilcsdclcn 

Figuur 8.1 Conceptueel model materiaalregeling 

In het model genereert de vloot de vraag naar onderhoud. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen incidenteel en hoger onderhoud. Het incidentele onderhoud resulteert in 
herstelorders die direct in de orderportefeuille van de onderhoudsorganisatie terecht 
komen. 

Bij hoger onderhoud dient de vloot een aanvraag in bij het centraal magazijn. Indien het 
om gebruik gaat, wordt het defecte onderdeel naar het magazijn retour gestuurd. Op de 
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gevraagde leverdatum worden de gevraagde onderdelen geleverd aan de vloot als er 
voldoende voorraad is. 

Met tussenpozen worden de economische voorraad en de herstel toetsingsvoorraad 
getoetst aan het bestel- en herstelniveau. Indien het bestelniveau wordt onderschreden, clan 
worden onderdelen ingekocht. Als het herstelniveau wordt onderschreden, dan wordt een 
herstelorder naar de onderhoudsorganisatie gestuurd. Na een bepaalde tijd, die nodig is 
voor de ordervoorbereiding, wordt de herstelorder opgenomen in de orderportefeuille van 
de onderhoudsorganisatie op basis van Laatste Start Datum. 

De technici in de onderhoudsorganisatie voeren de orders uit de orderportefeuille uit. 
Orders aflcomstig van het incidentele onderhoud hebben altijd voorrang boven orders 
aflcomstig van het hoger onderhoud. Als gevolg van verschillende stagnaties kunnen 
herstelorders vertraging oplopen. Nadat de reparatie voltooid is worden herstelorders 
afkomstig van het hoger onderhoud naar het centrale magazijn terug gestuurd. Daar 
worden ze aan de voorraad toegevoegd en worden eventueel naleveringen aan de vloot 
gedaan. 

8.4 Simulatiemodel materiaalregeling 

Na de beschrijving van het conceptuele model zullen de delen van het simulatiemodel in 
detail worden besproken. Hierbij komt eerst de vloot aan bod, gevolgd door het magazijn, 
de onderhoudsorganisatie en tot slot de materiaalregeling. De listing van het 
simulatiemodel is opgenomen in een aparte bijlage bij dit rapport die op aanvraag te 
verkrijgen is. 

8.4.1 Vloot 

In het model heeft de vloot als taak het genereren van hoger en incidenteel onderhoud. 

Bij het hoger onderhoud worden aanvragen gegenereerd van de geselecteerde onderdelen. 
De aankomstintensiteit zal daarbij afhankelijk zijn van de toestand van het schip. Hierbij 
is verondersteld dat de tussenaankomsttijden Negatief Exponentieel verdeeld zijn en dus 
dat het gebruik en verbruik Poisson verdeeld is. 

Uit het historische vaarschema Gan'91-juni'94) van de S-fregatten zijn de aanvragen 
geteld die zijn ingediend tijdens een missie, binnen liggen of het in onderhoud zijn van 
het schip. De tussenaankomstmtijden zijn verkregen door het aantal aanvragen gedaan in 
een van de toestanden te delen door de totale tijdsduur dat de schepen zich in die toestand 
bevonden. In tabel 8.2 staan de tussenaankomsttijden van de geselecteerde onderdelen bij 
naar de toestand van het schip. De totaalwaarden boven in de tabel geven het totaal aantal 
werkdagen dat de S-fregatten in dienst van de KM zich in de verschillende toestanden 
bevonden. 
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Tabel 8.2 Tussenaankomsttijden (in werkdagen) naar toestand schip 

NSN binnen missie onderhoud 
(totaal 3120) (totaal 3555) (totaal 2000) 

5830-12-171-3795 61 45 222 

5830-12-161-4381 240 87 134 

5830-12-161-4374 136 79 143 

5965-12-161-4379 136 94 1000 

5965-17-043-0505 180 89 154 

5830-12-171-3796 149 111 182 

5965-12-154-5488 390 237 1000 

6130-12-161-4371 624 356 222 

5965-12-161-4398 780 445 1000 

5965-12-154-5487 347 222 1000 

5830-12-173-6743 520 395 1000 

5830-12-161-4387 1560 593 1000 

Bij het genereren van toestanden van de schepen wordt uitgegaan van het historische 
VVOC-schema (jan'91-juni'94). In het simulatiemodel is het vaarschema voor ieder schip 
aangevuld tot zes jaar, rekening houdend met de verhoudingen tussen de toestanden. Het 
resulterende vaarschema van zes jaar wordt keer op keer doorlopen tijdens de simulaties. 

Bij het genereren van aankomsten wordt uitgegaan van 10 fregatten. Om de totale 
aankomstintensiteit per artikel op peil te houden nemen deze schepen de aanvragen van 
zowel de S-, GW- en L-fregatten op zich. De totale vraag is daarmee nog steeds lager 
doordat andere aanvragers, zoals de mijnendienst en de onderzeedienst, niet worden 
meegenomen. 

Aan de toestand van de schepen wordt een aankomstintensiteit gekoppeld behorende bij 
een Negatief Exponentiele verdeling. Aan iedere aankomst worden vervolgens aantal 
gevraagde onderdelen, gevraagde levertijd en kans op verbruik gekoppeld zodanig dat 
deze overeenkomen met de verzamelde gegevens. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
aantal profielen die terug te vinden zijn in bijlage 9. 

De servicegraad met betrekking tot de onderdelen uit categorie D is hoog. De voorraadbe
heersing zal in verband met de zeer lage vraag niet geschieden op basis van gemiddelde 
vraag en gemiddelde hersteltijd, maar op basis van verkrijgbaarheid, essentialiteit en 
prijs. Om die reden zijn deze onderdelen niet in het simulatiemodel meegenomen. 

In de huidige situatie bestaat 50 % van het werkpakket van de communicatiewerkplaats uit 
incidenteel onderhoud (ATW). ATW's hebben een gemiddelde bewerkingstijd van 20 uur. 
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De tussenaankomsttijd en de bewerkingstijd van ATW's zijn Negatief Exponentieel 
verondersteld. 

8.4.2 Magazijn 

In het model vervult het centraal magazijn de volgende functies: 
- Het innemen en registreren van defecte onderdelen afkomstig van de vloot 
- Het uitgeven van onderdelen GVU aan de vloot 
- Het uitgeven van onderdelen NGVU aan de onderhoudsorganisatie 
- Het innemen van onderdelen GVU afkomstig van de onderhoudsorganisaties 
- Het innemen van onderdelen GVU voortkomend uit bestellingen 

Het centraal magazijn is ook verantwoordelijk voor de bevoorrading van de onderhouds
organisaties met verbruiksdelen. Dit wordt in het model echter niet verder uitgewerkt 
binnen de magazijnfunctie. 

8.4.3 Onderhoudsorganisatie 

In het model heeft de onderhoudsorganisatie de volgende taken: 
- Orderplanning en werkuitgifte van herstelorders 
- Uitvoeren van herstelorder 
- Het afleveren van herstelorders aan magazijn 

De herstelorders die als gevolg van een onderschrijding van het herstelniveau zijn 
aangemaakt doorlopen eerst een zogenaamde advies en dossierfase. Dit is een vaste 
tijdsduur die kan worden ingesteld. Hierna worden de orders in de orderportefeuille 
opgenomen in volgorde van Laatste Start Datum (LSD). 

Verder worden de stagnaties op materiaal, uitbesteden, documentatie en testapparatuur bij 
de onderhoudsorganisatie ondergebracht. 

Bij de uitvoering van herstelorders zijn twee zaken van belang, namelijk de 
bezettingsgraad in de onderhoudsorganisatie en de hoeveelheid stagnaties. 

In het model wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van de 
onderhoudsorganisatie van 0,7. Dit komt overeen met de door Snoeren [16] gehanteerde 
bezettingsgraad. De aangeboden hoeveelheid hoger onderhoud aan de 
onderhoudsorganisatie wijkt in het model af van de werkelijkheid doordat alleen 
aanvragen met betrekking tot een geselecteerd aantal onderdelen van de SRW02/00, 
afkomstig van de S-, L- en GW-fregatten is meegenomen. Het aantal benodigde technici 
en het aantal produktieve uren per dag is daarom vastgesteld aan de hand van de 
hoeveelheid hoger en incidenteel onderhoud in een aantal testruns. V oor het totale 
werkpakket zijn 4 technici nodig die elk 5 directe uren per dag werken. 

Uit het onderzoek van Den Hartog [4] is gebleken dat 20% van de orders stagneert. 
Daarvoor zijn de volgende oorzaken, met daarachter het percentage stagnaties op alle 
hers tel orders: 
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- stagnatie op materiaal 
- uitbesteding gedurende het onderhoudsproces 
- stagnatie door afwezigheid documentatie en/of testapparatuur 

6.8% 
5.6% 
7.6% 

Stagnatie op materiaal treedt op als onderdelen niet in de grijpvoorraad en niet in het 
bedrijfsmagazijn aanwezig zijn. Bij een servicegraad van zowel de grijpvoorraad als het 
bedrijfsmagazijn van 74% treedt bij (0.26-0.26 = 0.068) 6.8% van de orders stagnaties 
op. In dit geval wordt met servicegraad bedoeld de kans dat bij de uitvoering van een 
herstelorder alle benodigde verbruiksdelen uit het bedrijfsmagazijn of het centrale 
magazijn kunnen worden betrokken. In de praktijk treedt bij herstelorders van onderdelen 
van de SRW02/00 geen stagnatie op materiaal op. 

De levering van materialen vindt plaats via twee centrale magazijnen; het MLC-Arsenaal 
in Den Helder en het MLC-ETMAG in Oegstgeest. De levertijd van verbruiksdelen 
vanuit het MLC-Arsenaal is ongeveer 1 week. In spoedgevallen kan een levertijd van een 
dag worden gehaald. Vanuit het MLC-ETMAG wordt een levertijd van een dag gehaald. 
In het model stagneren herstelorders een week als onderdelen uit het centrale magazijn 
worden betrokken en drie maanden als onderdelen bij de industrie moeten worden 
ingekocht. 

Snoeren [16] en Den Hartog [4] gaan uit van een stagnatie op uitbesteding, documentatie 
en testapparatuur van 13,2 % . Gezien de aard van de geselecteerde onderdelen en de duur 
dat deze reeds in gebruik zijn bij de KM mag worden aangenomen dat voor onderdelen 
van de SRW02/00 geen stagnatie op uitbesteding, documentatie en testapparatuur 
optreedt. 

In het simulatiemodel wordt bij de werkvoorbereiding bepaald of een order stagneert en 
hoe lang de stagnatie duurt. Nadat de stagnatieduur verstreken is wordt de order pas in de 
orderportefeuille geplaatst. Hierdoor krijgt een gestagneerde order een hoge prioriteit en 
zal vrij snel uit de portefeuille worden genomen. In de werkelijkheid zullen stagnaties 
vaak pas bij de uitvoering aan het licht komen, waardoor het effect iets groter zal zijn. 

8.4.4 Materiaalregeling 

In het model verzorgt de materiaalregeling de aansturing van het herstellen en inkopen 
van de geselecteerde goederen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van twee 
berekenmethoden en twee levertijdafgiftemethoden. 

Berekenmethode 1: 
De eerste berekenmethode (Bl) is de methode uit het VAS waarmee bestelniveaus en 
herstelniveaus worden berekend. 

BN- = PRVB-(GVT + 1/2BC - GHT - GRT\ + PRGB-(GHT + GRT\ + I I I I iJ I I iJ 

NMBVi + BVLNi 

BVLN.=k -~ 
I b,1 100 
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X =shtperc2 
• GHT; • PRGK; +fsgperc2 

• PRGK; • ( GH1'; +GRT;) 

X =svtperc2 • GVJ; • PRVK; +fsvperc2 
• PRVK; • ( Gn:-GHT;-GRT) 

HVLJl;=k,.,;Jshtperc2 • GHT; • PRGHi +fsgperc2 • PRGB: • GH1'; /100 

Omdat met name het spreidingspercentage van de hersteltijd moeilijk te bepalen was is 
besloten om deze te laten berekenen. 

Berekenmethode 2: 
De tweede berekenmethode (B2) volgt uit de formule van Lewis, die in het vorige 
hoofdstuk ter sprake is gekomen. 

BN, ,,I -X, 

L 
A;•e 

s = 
gi J•O J! 

X. = PRVB.(GVT. + 1/2BC-GHT.-GRT.) + PRGB .(GHT. +GRT.) 
I I I I I I I I 

~ (PRGB .( GHT. + 1/2BC) )'. e -PRGB,<Gm;• insc, 
sg.= L.., I I 

I /•0 ]! 

Levertijdafi:iftemethode 1: 
Bij beide levertijdafgiftemethoden wordt het aantal te herstellen bepaald door het 
verwachte gebruik vermenigvuldigd met de gekozen herstelperiode. Bij de eerste methode 
(Ll) is de gevraagde levertijd onafhankelijk van het aantal te herstellen. 

AH; = (HN; - HTV;) + PRGB;- HERSTEL _ PER; 
AB; = (BN; - ECVR;) + PRVB;·HERBEV _PER; 
LT;= GHT; 

Levertij daf i:i ftemethode 2: 
Bij de tweede methode (L2) is de gevraagde levertijd recht evenredig met dit aantal. 

AH;= (HN; - HTV;) + PRGB;-HERSTEL_PER; 
AB; = (BN; - ECVR;) + PRVB;-HERBEV _PER; 
LT; = fi•AH;•BT; + GHTadv + GHTdOI 
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Waarbij : 
AH= 
AB= 
LT= 
GHTadv = 
GHTc1o1 = 
B= 
BT= 

aantal te herstellen 
aantal te bestellen 
gevraagde levertijd herstelorders 
gemiddelde hersteltijd adviesfase 
gemiddelde hersteltijd dossierfase 
constante 
bewerkingstijd reparatie per stuk 

Modellering materiaalregeling 

De betekenis van Bis de verhouding van de doorlooptijd in de werkplaats en de 
bewerkingstijd van een herstelorder. Voor de totale doorlooptijd van een herstelorder 
moet hierbij de hersteltijd van de advies- en dossierfase worden opgeteld. Bij de 
simulaties is voor B de waarde twee gekozen. Als aangenomen mag worden dat het 
aankomstproces van herstelorders bij de onderhoudsorganisatie Poisson verdeeld is kan de 
formule van Pollaczek worden gebruikt. Deze formule geeft de verhouding tussen 
verwachte wachttijd en gemiddelde bewerkingstijd in relatie tot de variatiecoefficient in 
de bewerkingstijd (1): 

w= PP (I+y2) 
2c(l-p) 

Waarbij: 
w = wachttijd van de orders 
p = bewerkingstijd van de orders 
p = bezettingsgraad van de technici/ machines 
y = variatiecoefficient van de bewerkingstijden ( = de spreiding van de 

bewerkingstijden gedeeld door het gemiddelde van de bewerkingstijden) 
c = aantal parallelle technici/machines 
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HOOFDSTUK9 RESUL TA TEN SIMULA TIE 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de experimenten met het simulatiemodel 
weergegeven. Eerst zal de huidige situatie met de handwaarden worden gesimuleerd. 
Daarna zal de uitgangssituatie worden besproken. Tot slot worden een voor een een aantal 
parameters veranderd om de gevoeligheid daarvoor te onderzoeken. 

9.2 Validatie en experimentele opzet simulatiemodel 

Het simulatiemodel is geverifieerd door stap voor stap te volgen welke gebeurtenissen 
plaatsvinden. Toen het model bleek te doen wat verwacht werd zijn enkele testruns 
gedraaid en de resultaten bestudeerd. Deze bleken overeen te komen met de 
verwachtingen. Verdere validatie van het model aan de resultaten in de werkelijkheid was 
niet mogelijk, omdat in de huidige situatie vooral ad-hoc wordt bestuurd. 

De experimenten zijn uitgevoerd volgens de subrunmethode. Dat wil zeggen dat een lange 
run gedraaid wordt die in subruns wordt opgedeeld. Hierdoor hoeft slechts een keer de 
aanloopperiode te worden doorlopen. De subruns moeten zo lang zijn dat verondersteld 
mag worden dat ze onderling onafhankelijk zijn. Een methode om de onderlinge 
onafhankelijkheid te testen is de Von Neumann ratio, die in bij/age 10 staat beschreven 
[2]. 

Na 100 subruns van 1 jaar getest te hebben met de Von Neumann ratio is besloten 10 
subruns van 10 jaar te simuleren. Na enkele testruns is besloten om de eerste subrun niet 
mee te nemen bij het analyseren van de resultaten, omdat tijdens deze subrun nog 
aanloopverschijnselen werden waargenomen. 

9.3 Resultaten huidige waarden 

In de huidige situatie worden bestel- en herstelniveaus met de hand ingevoerd. De 
ingestelde waarden zijn voor de geselecteerde artikelen in het simulatiemodel ingevoerd 
en gesimuleerd. De resultaten staan in tabel 9.1. De ingestelde waarden staan in bijlage 
11. 

Met circulatiehoeveelheid wordt bedoeld de voorraad Gereed Voor Uitgifte (GVU) plus 
de voorraad Niet Gereed Voor Uitgifte (NGVU) en de onderdelen in reparatie. 
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Tabel 9 .1 Resultaten huidige waarden 

NSN service- gesimuleerde werkelijke magazijns-
graad circulatie- circulatie- prijs 

hoeveelheid hoeveelheid (fl.per stuk) 

5830-12-171-3795 2.2 39 100 2980.77 

5830-12-161-4381 16.0 21 9 2980.77 

5830-12-161-4374 0.0 18 129 3288.74 

5965-12-161-4379 3.5 10 55 3062.19 

5965-17-043-0505 13.2 24 125 1455.92 

5830-12-171-3796 0.9 16 225 1943.85 

5965-12-154-5488 9.9 4 93 2035.88 

6130-12-161-4371 31.0 12 107 1615.54 

5965-12-161-4398 14.1 4 16 5753.98 

5965-12-154-5487 17.0 7 22 793.21 

5830-12-173-6743 15.6 8 44 1074.08 

5830-12-161-4387 15.1 3 10 7917.75 

5965-17-046-5020 36.7 10 42 489.06 

5830-12-172-9911 9.0 3 38 1112.46 

5830-12-171-9110 10.1 2 9 5693. 71 

5830-12-171-3815 17.4 2 2 5956.34 

5830-12-161-4340 24.9 2 7 2130.66 

Uit deze resultaten blijkt dat met de gekozen bestel- en herstelniveaus een erg lage 
servicegraad wordt bereikt. Deze is duidelijk lager dan de in werkelijkheid behaalde 
servicegraad. Uit het verschil van gesimuleerde en werkelijke circulatievoorraad mag 
worden aangenomen dat, zoals al eerder geconstateerd, veel wordt ingegrepen door de 
betrokkenen. 

De investeringen in de geselecteerde onderdelen in de huidige situatie, dus met de 
werkelijke aanwezige circulatiehoeveelheid, is 2.275.964 gulden. 

9.4 Resultaten uitgangssituatie 

In de uitgangssituatie zijn de omgevingsparameters zodanig gekozen dat ze het meest 
overeenkomen met de werkelijkheid. In deze situatie zijn de twee berekenmethoden en 
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levertijdafgiftemethoden, samen vier combinaties, getest. Er zijn simulatieruns gevoerd 
met een ingestelde servicegraad van 75 % , 80 % , 85 % , 90 % en 95 % . Omdat voor 
berekenmethode 1 (Bl) de behaalde servicegraad boven de ingestelde waarde ligt is 
bovendien met een ingestelde servicegraad van 50 % gesimuleerd. Voor berekenmethode 
2 (B2) is een extra simulatierun uitgevoerd met een ingestelde servicegraad van 99 % , 
omdat bij deze methode de behaalde servicegraad vaak onder de ingestelde ligt. 

In de uitgangssituatie geldt: 
Alfa single exponential smoothing is 0.2 
Geen stagnaties op materiaal, uitbesteding, documentatie en testapparatuur 
De onderhoudsorganisatie bestaat uit vier technici die ieder vijf uur per werkdag 
werken, zodat de bezettingsgraad 0. 7 is 
Gemiddelde retourtijd is twee maanden 
Gemiddelde hersteltijd advies- en dossierfase samen 100 werkdagen 
Gemiddelde verwervingstijd twee maanden 
Herbevoorradingsperiode drie maanden 
Herstelperiode drie maanden 

De retourtijd, hersteltijd advies- en dossierfase en de verwervingstijd zijn in bet 
simulatiemodel constant verondersteld. 
In onderstaande tabel zijn voor de twee berekenmethoden (B 1 en B2) en de twee 
levertijdafgiftemethoden (Ll en L2) een aantal waarden uitgezet, namelijk: 

Gemiddelde behaalde servicegraad: het percentage aanvragen dat op tijd aan de 
klant geleverd is 
Gemiddelde levertijdoverschrijding (Ito klant): het gemiddelde aantal werkdagen 
dat een aanvraag te laat wordt geleverd, indien deze te laat wordt geleverd. 
Gemiddelde circulatiehoeveelheid: totaal van de voorraad NGVU, GVU en het 
aantal onderdelen in reparatie 
Gemiddeld aantal herstelorders: bet gemiddelde aantal herstelorders dat in een 
subrun is uitgevoerd. Dit is een maat voor de gemiddelde ordergrootte. 
Gemiddelde hersteltijd (ght) : de gemiddelde hersteltijd in werkdagen van 
herstelorders. 
Gemiddelde totale investering: de som van de gemiddelde circulatiehoeveelheden 
per artikel vermenigvuldigd met de magazijnsprijs van dat artikel in guldens. 

De gemiddelde behaalde servicegraad, de gemiddelde levertijdoverschrijding en de 
gemiddelde hersteltijd zijn eerst per subrun per artikel berekend. Daarna is gemiddeld 
over de artikelen en de subruns, waarbij ieder artikel even zwaar heeft gewogen. 
Hiervoor is gekozen omdat er in de werkelijkheid meer artikelen zijn met een lage vraag 
dan met een hoge vraag. De verhouding tussen aantal onderdelen in de categorieen A, B 
en C is 1:2:3. Door ieder artikel even zwaar te wegen wordt enigszins gecompenseerd 
voor deze verhouding. 

In tabellen 9.2 tot en met 9.5 worden de waarden gegeven bij een ingestelde servicegraad 
van respectievelijk 50 % , 75 % , 80 % , 85 % , 90 % , 95 % en 99 % . V oor de 
uitgangssituatie met een ingestelde servicegraad van 90 % zijn de waarden ook per artikel 
berekend en worden weergegeven in bijlage 12. In figuur 9.1 staan de werkelijk behaalde 
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gemiddelde servicegraden uitgezet tegen de gemiddelde circulatiehoeveelheid. 

Tabel 9.2 Resultaten uitgangssituatie, methode Bl Ll 

sg sg Ito circu- aantal ght totale 
ingesteld behaald klant latie orders investering 

50 % 73.9 40 291 630 120 732.002 

75 % 86.2 34 328 584 117 831.579 

80 % 87.6 33 349 566 116 882.261 

85 % 89.4 31 368 551 119 927.971 

90 % 91.6 31 390 547 118 981.306 

95 % 93.5 27 413 539 120 1.038.665 

Tabel 9.3 Resultaten uitgangssituatie, methode Bl L2 

sg sg Ito circu- aantal ght totale 
ingesteld behaald klant latie orders investering 

50 % 73.2 38 285 633 109 718.101 

75 % 85.3 33 330 584 110 834.981 

80 % 87.0 33 343 570 110 870.039 

85 % 89.2 30 366 552 111 925 .252 

90 % 91.2 30 367 562 110 929.276 

95 % 93.2 28 409 535 111 1.028.167 

Tabel 9.4 Resultaten uitgangssituatie, methode B2 LI 

sg sg lto circu- aantal ght totale 
ingesteld behaald klant latie orders investering 

75 % 78.6 37 284 680 116 706.866 

80 % 81.4 36 290 682 116 724.160 

85 % 83.8 32 300 670 116 756.072 

90 % 88.3 32 314 652 114 777.327 

95 % 90.9 32 331 642 116 825.622 

99 % 95.1 26 357 645 115 908.153 
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Tabel 9.5 Resultaten uitgangssituatie, methode Bl L2 

sg sg lto circu- aantal ght totale 
ingesteld behaald klant latie orders investering 

75 % 78.7 36 280 662 109 697.911 

80 % 80.5 36 291 660 109 726.102 

85 % 84.1 32 293 679 109 730.558 

90 % 87.8 31 304 664 109 759.600 

95 % 91.2 29 330 628 109 828.096 

99 % 94.9 25 364 632 111 921.714 

Met berekenmethode 1 worden in het algemeen hogere servicegraden behaald dan 
ingesteld. Dit is te verklaren doordat een normale verdeling is verondersteld terwijl de 
aankomsten Poisson verdeeld zijn. De hogere servicegraad heeft ook een hogere 
circulatiehoeveelheid tot gevolg. Oat met berekenmethode 2 in het algemeen lagere 
servicegraden worden behaald dan ingesteld, is te verklaren doordat een constante 
levertijd wordt verondersteld. Bovendien ontstaat doordat de schepen zich niet allemaal in 
dezelfde toestand bevinden een inhomogeen Poisson proces. 

I 
I 

-
IIO 

-
-.__ __ ......._ __ _.._ __ ___.. ___ _._ __ _.__ ________ ___, 

• 1'0 71 Ill • Ill • ,ao 
behaalde servl0egraad (%) 

• B1L1 ♦ B1L2 .... B2L1 * B2L2 

Figuur 9 .1 Resultaten uitgangssituatie 
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Uit de experimenten blijkt bovendien dat berekenmethode 2 steeds moeite heeft om aan de 
gewenste servicegraad te voldoen voor het artikel met de grootste vraag. Ook voor 
artikelen uit categorie C wordt de ingestelde servicegraad vaak niet gehaald, maar het 
verschil met de ingestelde waarde is klein. Berekenmethode 1 behaalt ook lagere 
servicegraden voor artikelen met een lage vraag. Berekenmethode 2 is gebaseerd op een 
Poisson verdeling. 

De gemiddelde hersteltijd is kleiner voor levertijdafgiftemethode 2. Dit komt doordat 
kleinere orders een evenredig kleinere gevraagde levertijd krijgen en er dus een SPT
effect (Shortest Processing Time) optreedt. SPT resulteert in een kortere doorlooptijd. 
Toch is de circulatiehoeveelheid nagenoeg gelijk. Dit lean worden verklaard doordat de 
spreiding in de hersteltijd als gevolg van SPT groter wordt. Berekenmethode 2 blijkt tot 
kleinere herstelseries te leiden. 

Uit het experiment mag geconcludeerd worden dat door gebruik te maken van een van de 
vier methoden de servicegraad op een acceptabel hoog niveau lean worden gebracht. 
Wanneer berekenmethode 1 wordt gebruikt dan lean de investering in onderdelen ongeveer 
met de helft worden verminderd ten opzicht van de huidige situatie. Bij een gelijke 
behaalde servicegraad (± 90 %) levert berekenmethode 2 een besparing van tien procent 
ten opzichte van berekenmethode 1. 

9.5 Gevoeligheidsanalyse 

Om de effecten van omgevingsparameters in te schatten is met een aantal belangrijke 
parameters gevarieerd binnen reele grenzen. Hierbij is telkens de servicegraad op 90 % 
ingesteld en zijn alle overige parameters gelijk gebleven. Voor ieder experiment is in een 
figuur de verandering in de circulatiehoeveelheid weergegeven. Hiervoor is gekozen, 
omdat deze waarde de investering in onderdelen voorstelt. In bijlage 13 zijn bovendien de 
behaalde servicegraad, de circulatiehoeveelheid en de gemiddelde hersteltijd gegeven. 

9.5.1 Alfa Single Exponential Smoothing 

Alfa Single Exponential Smoothing (alfa-ses) is de parameter die bepaalt hoe zwaar recent 
waargenomen verbruiken en gebruiken wegen bij de voorspelling van het toekomstig 
verbruik en gebruik. Alfa-ses heeft een waarde tussen O en 1. Des te dichter de waarde 
bij 1 komt des te zwaarder wegen de recente waamemingen mee. Omdat geen 
trendmatige verandering te verwachten is, is in de uitgangssituatie de waarde voor alfa-ses 
gelijk gesteld aan 0.2. Vervolgens zijn de waarden 0.5 en 0.8 gesimuleerd. In figuur 9.2 
staan de resultaten weergegeven. 

Er is geen duidelijke toe- of afname van de behaalde servicegraad waar te nemen. De 
circulatievoorraad neemt toe voor alle methoden, behalve Bl L2, bij hogere waarden voor 
alfa-ses. 
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Figuur 9.2 Gevoeligheid wijzigingen alfa-ses 

a. a 

De verklaring voor een toegenomen circulatievoorraad bij hogere waarden voor alfa-ses 
ligt in het feit dat naarmate alfa-ses groter wordt er heftiger wordt gereageerd op tijdelijke 
veranderingen in de vraag. Als gedurende een half jaar het verbruik hoger is neemt het 
bestel- en herstelniveau meer toe naarmate alfa-ses groter is. Als gevolg worden extra 
onderdelen ingekocht. Gezien het relatief kleine aandeel van het verbruik, blijven de 
eenmaal ingekocht onderdelen lange tijd in het systeem circuleren. 

Als echter gedurende een bepaalde periode de vraag kleiner is dan gemiddeld, dan leidt 
een grotere alfa-ses tot een grotere bijstelling van het bestel- en herstelniveau naar 
beneden. Als de vraag weer de normale grootte aanneemt dan betekent dat dater te 
weinig voorraad GVU is, namelijk lagere herstelniveaus leiden tot later herstellen. 
Hierdoor is te verklaren dat ondanks een toegenomen totale circulatiehoeveelheid er geen 
duidelijk effect is op de gemiddeld behaalde servicegraad. 

De gemiddelde hersteltijd neemt toe naarmate alfa-ses groter wordt voor alle methoden. 
Dit is waarschijnlijk het gevolg van enerzijds een toegenomen circulatievoorraad en 
anderzijds een sterkere schommelingen in het aangeboden werk als gevolg van de sterkere 
schommelingen in het bestel- en herstelniveau. 
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9.5.2 Bekijkcyclus 

De bekijkcyclus is de tijd die zit tussen twee opeenvolgende momenten waarop de 
voorraad getoetst wordt aan bet bestelniveau en bet berstelniveau. In de buidige situatie 
en ook in de uitgangssituatie is de bekijkcyclus 10 werkdagen. Om de gevoeligbeid te 
testen is geexperimenteerd met een bekijkcyclus van 5 en 15 werkdagen. 
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Figuur 9.3 Gevoeligbeid wijziging bekijkcyclus 

De bebaalde servicegraad neemt voor alle methoden toe ten opzichte van de 
uitgangssituatie bij een bekijkcyclus van vijf werkdagen. De servicegraad neemt af als een 
bekijkcyclus van vijftien werkdagen wordt gehanteerd. 

Berekenmetbode 2 blijft wat betreft circulatieboeveelheid op een constant niveau terwijl 
voor berekenmetbode 1 een duidelijke afname van de circulatieboeveelbeid is waar te 
nemen als de bekijkcyclus vijf in plaats van tien werkdagen is. Bij een bekijkcyclus van 
vijf werkdagen behaalt berekenmetbode 1 zelfs een lagere circulatieboeveelheid dan 
berekenmetbode 2. 

De verwacbting was dat er een verbetering van de resultaten te zien zou zijn bij een 
kleinere bekijkcyclus, omdat onderscbrijdingen van bet bestel- en herstelniveau sneller 
worden gesignaleerd. Het is niet duidelijk waarom alleen berekenmetbode 1 reageert op 
de verandering en dan bovendien alleen op een verkleining van de bekijkcyclus 
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9.5.3 Stagnatie op materiaal 

Voor de gebruiksdelen van de SRW02\00 treden geen stagnaties op materiaal op. Voor 
onderdelen uit andere installaties mag dit echter niet zomaar worden aangenomen. 
Daarom wordt geexperimenteerd met verschillende mate van stagnaties op materiaal. Er is 
voor gekozen alleen stagnaties op materiaal te bekijken, omdat de bevoorrading van de 
onderhoudsorganisaties ook onder de verantwoordelijkheid van de Materiaalplanner valt. 

Gesimuleerd zijn de situaties waarbij het centraal magazijn en het bedrijfsmagazijn beide 
een orderservicegraad van 95 % , 90 % en 75 % behalen. Met orderservicegraad wordt 
aangeduid het relatieve aantal orders waarvoor alle benodigde verbruiksdelen uit het 
betreffende magazijn, of lager in de organisatie, kunnen worden betrokken. 

Bij een orderservicegraad van het bedrijfsmagazijn en het centrale magazijn van 90 % 
loopt 9 % van de herstelorders een stagnatie van een week op en 1 % een stagnatie van 
drie maanden. 
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Figuur 9.4 Gevoeligheid voor stagnatie op materiaal 

Voor berekenmethode 1 blijft de behaalde servicegraad ongeveer gelijk. Voor 
berekenmethode 2 neemt de behaalde servicegraad iets af naarmate er meer stagnaties 
zijn. Weer is een duidelijk verschil in circulatiehoeveelheid te zien tussen de twee 
methoden met berekenmethode 1 en 2. Vanzelfsprekend neemt de gemiddelde hersteltijd 
toe bij toenemende stagnaties. 
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Verwacht was dat het effect van stagnaties groter zou zijn. Dit zou voor een deel kunnen 
worden verklaard doordat stagnaties in het simulatiemodel optreden tijdens de 
voorbereiding van een herstelorder, dus voordat deze in de orderportefeuille wordt 
opgenomen. Zodra een gestagneerde order in de orderportefeuille wordt opgenomen heeft 
deze, gezien de prioriteitsregel Laatste Start Datum, een hoge prioriteit en zal dus relatief 
snel worden uitgevoerd. In de praktijk zal een deel van de benodigde verbruiksdelen al 
bekend zijn tijdens de ordervoorbereiding, maar zal een ander deel pas tijdens de 
uitvoering aan het licht komen. 

9.5.4 Bezettingsgraad onderhoudsorganisatie 

De bezettingsgraad van de onderhoudsorganisatie is met name van belang omdat die 
bepalend is voor de wachttijd en dus de doorlooptijd van herstelorders. In de 
uitgangssituatie is een bezettingsgraad van 0. 7 aangehouden. Bezettingsgraden van 0,6 en 
0,8 geven de volgende resultaten. 
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Figuur 9.5 Gevoeligheid wijziging bezettingsgraad 

0, 8 

Bij een bezettingsgraad van 0.6 is er een afname in de gemiddelde hersteltijd te zien ten 
opzichte van een bezettingsgraad van 0. 7. Bij een bezettingsgraad van 0. 8 is een toename 
in de gemiddelde hersteltijd te zien. Dit komt door de wachttijd op reparatie die bij een 
hogere bezettingsgraad toeneemt. 
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Bij een bez.ettingsgraad van 0.8 neemt de servicegraad voor alle methoden af. Voor 
berekenmethode 2 komt dez.e z.elfs ruim beneden de ingestelde servicegraad. De resultaten 
komen in het geheel overeen met de verwachtingen. 

9.5.S Incidenteel werk 

In de huidige situatie bestaat 50 % van het werkpakket van de communicatiewerkplaats uit 
incidenteel onderhoud en de overige 50 % uit hoger onderhoud. Het effect van meer en 
minder incidenteel onderhoud bij gelijkblijvende bezettingsgraad van de 
onderhoudsorganisatie is te zien in onderstaande figuur. 
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Figuur 9.6 Gevoeligheid voor incidenteel werk 

60 

Alle vier de methoden blijken wat betreft servicegraad en circulatiehoeveelheid vrij 
ongevoelig voor veranderingen in de samenstelling van het werkpakket. Wei is enige 
afname van de gemiddelde hersteltijd te zien bij een toename van het relatieve aandeel 
incidenteel werk. Dit kan ook veroorzaakt zijn doordat in het simulatiemodel de 
bezettingsgraad constant is gehouden door het aantal produktieve uren van de technici in 
de onderhoudsorganisatie te verhogen en verlagen. 
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9.5.6 Doorlooptijd reparatie 

Al eerder in dit rapport is gemeld dat de doorlooptijd van de herstelorders erg lang is in 
vergelijking tot de bewerkingstijd. Dit is voor een deel te verklaren doordat herstelorders 
bij aankomst bij de onderhoudsorganisatie moeten wachten om uitgevoerd te worden. De 
resterende tijd moet gezocht worden in administratieve doorlooptijd en wachttijden ergens 
anders in het traject van initieren van de herstelorder en inname van de herstelde 
goederen. Hierbij kan gedacht worden aan het verzenden van defecte onderdelen vanuit 
het centraal magazijn, de inname van deze goederen door het bedrijfsmagazijn, de 
administratieve handelingen vooraf gaand aan de reparatie, het verzenden van de 
gerepareerde goederen en de inname hiervan door het centrale magazijn. In de 
uitgangssituatie is de gemiddelde doorlooptijd tussen de 109 en 120 werkdagen, 
overeenkomend met de werkelijkheid. De doorlooptijd, reparatie en wachttijd, van de 
reparatie bedraagt 9 tot 20 werkdagen. De overige 100 werkdagen zijn nodig voor de 
overige handelingen inclusief wachttijd. In onderstaande figuur staat weergegeven wat het 
effect is op de circulatiehoeveelheid als de ad vies- en dossierfase geen 100 , maar 50 
respectievelijk 20 werkdagen in beslag neemt. 
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Figuur 9. 7 Gevoeligheid wijziging in doorlooptijd 

Er is een bijna lineair verband te zien tussen circulatiehoeveelheid en doorlooptijd van de 
· reparatie. De behaalde servicegraad neemt voor beide berekenmethoden iets toe naarmate 
de doorlooptijd afneemt. 

De resultaten komen overeen met de verwachting. Naarmate de hersteltijd toeneemt zal 
ook de zogenaamde pijplijnvoorraad toenemen. 
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9.5. 7 Herstelperiode 

De grootte van een herstelorder wordt bepaald aan de hand van het verwachte 
maandgebruik vermenigvuldigd met een gekozen herstelperiode. In de uitgangssituatie is 
de herstelperiode gelijk aan drie maanden. Als alternatief zijn simulaties uitgevoerd met 
herstelperiodes van een en zes maanden. Dit heeft kleinere respectievelijk grotere 
herstelseries tot gevolg. De resultaten staan .figuur 9.8. 
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Figuur 9.8 Gevoeligheid wijziging herstelperiode 

Wijziging van de herstelperiode heeft een klein effect op zowel gemiddelde hersteltijd als 
op de behaalde servicegraad. Een toegenomen gemiddelde hersteltijd werd verwacht als 
gevolg van de toegenomen bewerkingstijd bij grotere ordergroottes. 

9.6 Conclusies uit de simulatie 

Uit de experimenten blijkt dat de verschillen in resultaten vooral veroorzaakt worden door 
de gebruikte berekenmethode en dat tussen de twee levertijdafgiftemethoden weinig 
verschil is waar te nemen. Met berekenmethode 1 wordt in het algemeen een hogere 
servicegraad behaald dan is ingesteld. Voor berekenmethode 2 geldt het omgekeerde. Als 
wordt gekeken naar de benodigde circulatievoorraad bij gelijke behaalde servicegraad dan 
blijkt dat berekenmethode 2 in alle gevallen een lagere circulatievoorraad vereist. Bij 
gebruik van berekenmethode 2 zijn dus minder investeringen in onderdelen nodig dan bij 
berekenmethode I . 
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Uit het experiment mag geconcludeerd worden dat door gebruik te maken van een van de 
vier methoden de servicegraad op een acceptabel hoog niveau kan worden gebracht. 
Wanneer berekenmethode 1 wordt gebruikt dan kan de investering in onderdelen ongeveer 
met de helft worden verminderd ten opzicht van de huidige situatie. Bij een gelijke 
behaalde servicegraad (± 90 % ) levert berekenmethode 2 een besparing van tien procent 
ten opzichte van berekenmethode 1. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat beide methoden gevoelig zijn voor wijziging van 
alfa Single Exponential Smoothing, de bezettingsgraad onderhoudsorganisatie en de order 
doorlooptijd. Wijziging van de hoeveelheid incidenteel werk en de herstelperiode leiden 
tot verwaarloosbare verandering van het resultaat. Als de bekijkcyclus wordt vergroot dan 
is er nauwelijks verandering van het resultaat te zien, maar als de bekijkcyclus wordt 
verkleind dan komt de benodigde circulatiehoeveelheid voor berekenmethode 1 op het 
niveau te liggen van berekenmethode 2. 

Tegen de verwachting in leidt stagnatie op materiaal bij de uitvoering van herstelorders 
slechts tot geringe veranderingen van de behaalde servicegraad en de benodigde 
circulatiehoeveelheid. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat slechts een zeer klein 
deel van de herstelorders (1 % bij een orderservicegraad van het bedrijfsmagazijn en het 
centraal magazijn van 90 % ) voor langere tijd stagneert. Anderzijds wordt het geringe 
effect veroorzaakt doordat herstelorders pas in de orderportef euille worden opgenomen 
nadat de stagnatieduur is verstreken en op die manier een relatief hoge prioriteit krijgen. 

De twee levertijdafgiftemethoden laten weinig verschil in resultaat zien. Omdat 
berekenmethode 2 wordt uitgegaan van een constante levertijd ligt het voor deze methode 
voor de hand de gemiddelde hersteltijd als gevraagde levertijd te hanteren. Dit is 
levertijdafgiftemethode 1. 
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen 

10.1 Opdracht 

In hoofdstuk 1 is de opdracht als volgt geformuleerd: Ontwikkel methoden en technieken 
waarmee bet Hoofd Materiaalregeling van bet SEWACO-bedrijf de optimale grootte en 
plaats van de verschillende voorraden, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, kan 
bepalen. De voorraden moeten zodanig worden gekozen dat tegen minimale totale 
investering in onderdelen, tijdig wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de 
beschikbaarheid en servicegraad van Sewaco-systemen aan boord. 

10.2 Conclusies 

Lo~istieke Or~anisatie 

In de huidige situatie zijn taken en verantwoordelijkheden versnipperd waardoor 
betrokkenen bet overzicht verliezen. 

In bet SEWACO-bedrijf zullen de logistieke taken in een hand komen, waardoor 
een ketenverantwoordelijkheid ontstaat en afstemmingsproblemen verminderen. 

Informatievoorziening 

Het VAS wordt de gebruikers als niet gebruiksvriendelijk en onoverzichtelijk 
ervaren. Bovendien zijn sommige parameters, zoals de spreidingspercentages 
moeilijk in te schatten. 

V oorraadbeheersing 

Voorraadbeheersing in de huidige situatie, waar bestelniveaus en herstelniveaus 
met de hand worden ingevoerd, leidt tot een onvoldoende leverprestatie. 

Het veelvuldig ingrijpen heeft in de praktijk geleid tot te hoge circulatievoorraden 
in vergelijking tot de benodigde hoeveelheden die uit de simulaties volgen. 

Het VAS doet de aanname dat verbruik, gebruik, hersteltijd en verwervingstijd 
normaal verdeeld zijn. Gezien de vraag voortkomt uit een storingsproces is deze 
aanname voor wat betreft verbruik en gebruik niet logisch. 

Er wordt geen rekening gehouden met bestelkosten, herstelkosten en 
voorraadkosten voor bet bepalen van de grootte van bestel- en herstelorders. 

Er wordt bij de voorspelling van de vraag alleen rekening gehouden met 
historische gegevens en niet met beschikbare informatie over het toekomstige 
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gebruik en verbruik. 

Er blijkt een duidelijke relatie tussen de toestand van een schip en het verbruik en 
gebruik. 

Uit simulatie blijkt dat zowel met een voorraadbeheersingsmethode die uitgaat van 
een Normaal verdeelde vraag als een Poisson verdeelde vraag een aanzienlijk 
hogere servicegraad kan worden behaald dan met de handwaarden. 

Bij gebruik van de voorraadbeheersingsmethode uit het VAS kan de investering in 
onderdelen ongeveer met de helft worden verminderd ten opzicht van de huidige 
situatie. Bij een gelijke behaalde servicegraad (± 90 % ) levert een 
voorraadbeheersingsmethode uitgaande van een Poisson verdeelde vraag een 
besparing van tien procent ten opzichte van het VAS. 

Relatie met produktiebeheersin~ 

Er wordt met het plaatsen van herstelorders geen rekening gehouden met de 
werklast in de onderhoudsorganisatie. 

De doorlooptijd van het reparatieproces is erg lang in vergelijking met de 
bewerkingstijd van herstelorders. Langere doorlooptijd van het reparatieproces 
leidt tot hogere benodigde circulatiehoeveelheid. 

10.3 Voorstel voor bet Hoof d Materiaalregeling 

Maak gebruik van de mogelijkheid het Voorraad Administratie Systeem (VAS) de 
bestel- en herstelniveaus te laten berekenen, in plaats van de bestel- en 
herstelniveaus te schatten. 

Test de methode van Lewis voor het berekenen van bestel- en herstelniveaus in de 
werkelijkheid. Als de resultaten overeen komen met de simulatieresultaten, voer 
dan de methode in. 

Achterhaal orderkosten en reparatiekosten zodat ordergroottes beter onderbouwd 
kunnen worden. 

Gebruik de gemiddelde hersteltijd van herstelorders als gevraagde levertijd. 

10.4 Overige aanbevelingen 

Informatievoorzienin~ 
Zorg dat het VAS voor de gebruikers inzichtelijker wordt. 

Zorg dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de materiaalregeling, ook 
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regelmatig terugkoppeling ontvangen over de logistieke prestatie. 

v oorraadbeheersin2 

Houd bij het voorspellen van het toekomstige verbruik en gebruik rekening met het 
vaarschema van de schepen. 

Zorg voor een beter inzicht in voorraadkosten, herstelkosten en bestelkosten, zodat 
de grootte van bestelseries en herstelseries beter kan worden onderbouwd. 

Produktiebeheersin 2 

Probeer de doorlooptijd van het reparatieproces te verkorten. Hierdoor is een 
kleinere circulatiehoeveelheid nodig en neemt de flexibiliteit toe. 

Aanbevelin2en voor nader onderzoek 

In dit rapport zijn een aantal zaken aan de orde geweest die niet uitgebreid bestudeerd zijn 
in het kader van dit afstudeerproject, maar die de moeite waard zijn om nader onderzocht 
te worden, namelijk: 

Onderzoek de aanvraagkenmerken van gebruiksdelen en bepaal hieruit een 
geschikte voorraadbeheersingsmethode. 

Onderzoek of de in dit rapport besproken voorraadbeheersingsmethoden geschikt 
zijn voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, waardoor geen Poisson 
verdeling van de storingen mag worden verondersteld. 

Onderzoek de relatie tussen de toestand van de schepen en het storingsgedrag. 

Onderzoek de relatie tussen storingen en aanvragen bij het centraal magazijn voor 
vervanging van def ecte onderdelen. In hoeverre is er sprake van een oppoteffect 
dat het aanvraagproces be'invloedt. 

Onderzoek de mogelijkheden om met behulp van werklastbeheersing tot korte en 
betrouwbare doorlooptijden van de reparaties te komen. Hierbij kan geprofiteerd 
worden van de nauwe samenwerking tussen Materiaalplanner en Werkregelaar in 
het SEW ACO-bedrijf. 
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Legenda · 

- BDZ - Bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
- plv. BDZ - plaatsvervangend BDZ 
- DPKM • Dlrecteur Personeel der Konlnklljke Marine 
- DEBKM = Directeur Economisch Beheer der KM 
- DMKM = Directeur Materieel der KM 
- CKMARNS = Commandant Korps Marlnlers 
- CZMNED = Commandant Zeemacht Nederland 
- CZMCARIB = Commandant Zeemacht Caribisch Gebied 
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BDLAGE 2 ORGANISATIF.SCHEMA DIRECTORAAT MATERIEEL 

B-2 

DMKM 
Plv. DMKM 

SCTA SCME 

Gebouwen & 
terreinen 

lnstandhouding 

PV&R RW BW 

MEOBH MEOBO 

L.alWlda; 
- DMKM • O.recteur Met•r'-1 der Konlnlrlljk• Marine 

• -- DMKM • Pl--- DMKM 
- SCTA • &ou•Ctlef Technlache Afdellngen 
• SCME - SouaCh•f ... ,-.r1 •• , ... p1o1tatJ• 
• SCMP • SouaChet MaterteelaProtecten 
· SCMV • Sou■Cttaf MalertNIYoorzlenlng 

- l"VaA • P'ubllcetlevoonlenln11 a Aep,oclulrlle 

. - - AijqWetf 

Stafafdelingen 

SCMP SCMV 

Vliegtuigen & 
vliegtechnische zaken 

Vervoer 

Bevoorrading 

MMD 

MLC 
Arsenaal 

MLC 
ETMAG 

- MEO■ • Mattne Electroniach en OplJ■ch Bedrljt 

- UEO■H • IIEOB p,odu~drtjf Den Helder 

• MEOBO • MEOB pr-.lrllebedrtjf Oe9a19eea1 

. aw - ·--n1n11•-"'PIUlaen - KM 
• ...,D • M-• Magazijnen Diena, 
- MLC • Malerieel•Log•ti•k C.ntrum 
• ETMAO • El~roTechn .. ch Magazljn 

• IIUNMAG • lluNlleMagazljn 

MUN 
MAG 



BJJLAGE 3 ORGANISA TIESCHEMA SEWACO-BEDRJJF 

Direct le 
Bureau 

I I I I 
Central• Economle BedrlJfa- Peraoneela- Algemene 
Planning en ondern. voerlng zaken zaken 

en planning 
ProJecten 

I I I I 
Boven- Onder-

Command, 
Spec I- Materlaal-

Control 6 water- water- Commun. fl eke Regellng 
1y1temen 1y1temen 1y1temen 

Werk pl. 
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BIJLAGE 4 BEGRIPPEN VOORRAADBEHEERSING VAS 

Proi:nose maandi:ebruik. maandverbruik <PRGB. PRVB) 

Indien bij de berekening nog geen oude waarde voor PRGB bestaat, wordt het voortschrij
dend gemiddelde (VGM) genomen. lndien-wel een oude waarde van PRGB bestaat dan 
wordt met Single Exponential Smoothing een nieuwe waarde voor PRGB berekend. 

In het VAS wordt ieder half jaar een nieuwe waarde voor PRGB berekend aan de hand 
van het gemiddeld waargenomen maandgebruik (GMGB) in de laatste 6 maanden en de 
oude waarde voor PRGB. Voor verbruik geldt hetzelfde 

Volgens Single Exponential Smoothing: 
GMGB = 1/6 · som gebruik laatste 6 maanden 
GMVB = 1/6 · som verbruik laatste 6 maanden 

PRGB = alfa-SES·GMGB + (1 - alfa-SES)·laatste PRGB 
PRVB = alfa-SES·GMVB + (1 - alfa-SES)·laatste PRVB 

Gemiddelde verwervingstijd. hersteltijd (GVT, GHT) 

Bij het berekenen van verwervings- en hersteltijd worden drie fasen onderscheiden: 
- adviesfase; ontstaan van de herbevoorradingssignalering (BS, HS) tot aan de registratie 

van het advies (VT AM en A TH) 
- dossierfase; ontstaan van de VT AM of A TH tot aan het ontstaan van de bestel- en 

herstelorderregel (BO- en HO-regel) 
- orderfase; ontstaan van de orderregel (BO- of HO-regel) tot aan de datum van de 

ontvangst. 

GVT en GHT wordt per artikel berekend door per fase het gemiddelde te berekenen over 
alle waarnemingen tot nu toe en de gemiddelden per fase op te tellen. Indien er geen 
waamemingen zijn wordt er een groepsgemiddelde genomen. 

Gemiddelde retourtijd 

De gemiddelde retourtijd is de gemiddelde tijd tussen het ontstaan van de noodzaak tot 
storten en de ontvangst van het defecte onderdeel bij het moedermagazijn. 

Veili~heidsfactor bestel- en herstelveiligheidsniveau (KJKJ 

De veiligheidsfactor bepaalt de hoogte van het bestel- en herstelveiligheidsniveau en 
daarmee de kans op buiten voorraad raken tijdens de verwervingstijd of hersteltijd. 
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Gewenste servicegraad 
50 % 
75 % 
90 % 
95 % 

K-factor 
0,0 
0,67 
1,28 
1,64 

De K-factor is verkregen uit de normale verdeling. 

Spreidin~spercenta~es (shtperc, fs~perc, svtperc, fsyperc} 

fsgperc = voorspelfout in het gebruik· 100/PRVB 
De spreiding, uitgedrukt in een percentage, van de voorspelfout in het gebruik. 

fsvperc = voorspelfout in het verbruik· 100/PRVB 
De spreiding, uitgedrukt in een percentage, van de voorspelfout in het verbruik 

svtperc = standaarddeviatie percentage verwervingstijd 
shtperc = standaarddeviatie percentage hersteltijd 

Bekijkcyclus {BC} 

De periode tussen twee verwerkingen van de bestelsignalering (BS) programmatuur. Dit is 
de tijd tussen toetsingsmomenten van de economische voorraad aan het bestelniveau en de 
hersteltoetsingsvoorraad aan het herstelniveau. 

Economische voorraad <ECVR) 

De economische voorraad wordt als volgt berekend: 
+ aantal MM-GVU (incl.filiaalvoorraden) 
+ aantal MM-TNU 
+ aantal MM-GVU wachtend op verzending 
- aantal te reserveren van openstaande reserveringen 

(binnen de horizon; systeemdatum + gvt) 
- aantal aangevraagd op openstaande aanvragen 

(binnen de horizon; systeemdatum + gvt) 
- aantal toegewezen op openstaande OTOV' s 
+ aantal reeds op BS/VT AM 
+ aantal in bestelling 
+ aantal GVU-STOV A (in stortingen traject) 
- aantal GVU waarvan de L VD is verstreken of binnen 6 maanden komt te verstrijken 

(alleen voor niet-herstelbare artikelen) 
+ aantal NGVU-STOV A (alleen herstelbare artikelen) 
+ aantal defect, te herstellen (alleen herstelbare artikelen) 
+ aantal defect, te herstellen, wachtend op verzending (idem) 
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+ aantal in herstelling (idem) 

Herstel toetsin~s voorraad <HTY} 

De herstel toetsings voorraad wordt als volgt berekend: 
+ de voorraad GVU (inclusief filiaalvoorraad) 
- aantal geblokkeerd onvoorwaardelijk gereserveerd 
- aantal toegewezen op openstaande OTOV's 
+ aantal GVU wachtend op verzending 
- openstaande aanvragen 
+ aantal TNU 
+ aantal in herstelling 
+ aantal reeds op HS/ A TH 
+ aantal op HO, nog in MHG 

Toetsing van het bestelniveau en het herstelniveau aan de economische voorraad en 
hersteltoetsingvoorraad vindt dagelijks plaats. 

Aantal te herstellen, bestellen 

De aan te schaffen hoeveelheid (ASH) wordt berekend d.m.v. de volgende formule: 
ASH= BN - ECVR + (PRVB* HERBEV-PER) 

Voor herstellen wordt een herstelhoeveelheid berekend: 
HSH-sign = (minimum van) PRGB*HERSTEL-PER of VU-MHG 

De herbevoorradingsperiode en de herstelperiode geven aan met welke periodiciteit 
bestelling en herstelling moet plaatsvinden. Dus, voor hoeveel tijd ineens besteld dan 
hersteld wordt. Het aantal te herstellen is ten hoogste gelijk aan de vrij uitgeefbare 
voorraad uit het magazijn herstelbare goederen ( = VRD-NGVU - # op A TH of HO). 

Gevraa~de levertijd 

In het VAS is de gevraagde levertijd gelijk aan de gemiddelde hersteltijd of verwervings
tijd. 
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Gebruikte afkortin~en 
BC 
BVLN 
FSVPERC 
FSGPERC 
GHT 
GRT 
GVT 
GMGB 
GMVB 
HVLN 
HBP 
KB 
KH 
LVD 
MM 
NMBV 

OTOV 

PRGB 
PRVB 
SVTPERC 
SHTPERC 
VTAM 

VU-MHG 

TNU 
UDA 

= bekijkcyclus, 
= bestel veiligheidsniveau 
= voorspelfoutspreidingspercentage verbruiken 
= voorspelfoutspreidingspercentage gebruiken 
= gemiddelde hersteltijd 
= gemiddelde retourtijd 
= gemiddelde verwervingstijd 
= gemiddeld maandgebruik laatste 6 maanden 
= gemiddeld maandverbruik laatste 6 maanden 
= herstel veiligheidsniveau 
= herbevoorradingsperiode 
= k-factor BVLN 
= k-factor HVLN 
= levensduurvervaldatum; geeft de vervaldatum aan van een partij 
= moedermagazijn 
= norm mobilisatie voorraad; de voorraad van een NSN die in beginsel bij 

de MMD aanwezig moet zijn voor mobilisatiedoeleinden 
= Opdrachten tot overdracht van magazijnsartikelen; administratief 

mechanisme waarmee magazijnsgoederen afgegeven worden. 
= prognose maandgebruik 
= prognose maandverbruik 
= standaarddeviatie percentage verwervingstijd 
= standaarddeviatie percentage hersteltijd 
= voorstel tot aanvulling van de magazijnvoorraad; onderdeel van het 

verwervingstraject. 
= vrij uitgeefbare voorraad van de magazijnvoorraad vrij uitgeefbare 
voorraad van het magazijn herstelbare goederen (MHG = gedeelte van het 
moedermagazijn waar de te herstellen goederen worden opgeslagen in 
afwachting van een HO) 
= tijdelijk niet uitgeefbaar 
= uiterste datum afleveren 
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BIJLAGE 5 AANVRAAGGEGEVENS GESELECTEERDE ONDERDELEN 
(januari 1991 tot juni 1994) 

Soort aanvraa~: 
1 = aanvraag tot verstrekking 
2 = aanvraag ter vervanging 
3 = aanvraag tot bruikleen 
4 = aanvraag tot extra verstrekking 
5 = aanvraag tot filiaaloverdracht 

Microphone/headset cassette (NSN 5830-12-171-3795) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 186 aanvragen I Soon aanvraag 

I Gebruikers I 3 I 1 I 2 

S-fregatten 3 142 

GW-fregatten 1 28 

Zuiderkruis s 
MEOBH 1 2 

MMD 1 

percentage I 2.7% I 9S.2% I o.s% 

14 

3 

I 1.6% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I 
perc. 

Is 

79.6% 

lS.6% 

2.7% 

1.6% 

O.S% 

lo% II 100% I 

Totaal 238 onderdelen I Soon aanvraag IEJ Gebruikers I 3 14 Is 1 I 2 

S-fregatten 4 177 14 81.9% 

GW-fregatten 1 30 13.0% 

Zuiderkruis 7 2.9% 

MEOBH 2 2 1.7% 

MMD 1 0.4% 

I percentage II 2.9% 190.8% I 0.4% I s.9% lo% II 100% I 
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Microphone/headset cassette (NSN 583~12-161-4381) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 98 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 3 

S-fregatten 6 60 

GW-fregatten 22 

Zuiderkruis 3 

MEOBH 1 

I percentage I 7.1% 86.7% 0% 

4 

6 

6.1% 

AantaJ aan evraa ~de onderde1 en er aanvra er en soort aanvraa g g p g g 

I Totaal 149 onderdelen 11 Soon aanvraag 

I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 13 76 

GW-fregatten 26 

Zuiderkruis 3 

MEOBH 1 

I percentage I :. ·~ 70.5% 

Power supply cassette (NSN 583~12-161-4374) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 162 aanvragen I Soon aanvraag 

Gebruikers 1 I 2 

S-fregatten 2 80 

GW-fregatten 25 

L-fregatten 14 

Mijnendienst 1 5 

Zuiderkruis 6 

Poolster 1 

Onderzeedienst 1 8 

MEOBH 8 1 

MEOBO 1 

MMD 

Operationele school 3 

I percentage 118.0% 188.3% 

I 3 14 

30 

0% 20.1 % 

I 3 14 

5 

1 

I o.6% 13.1 % 

5 EJ 
73.5% 

22.4% 

3.1% 

1.0% 

0% •vv 

I 
perc. 

Is 
79.9% 

17.4% 

2.0% 

0.7% 

0% I 100% I 

I 
perc. 

Is 
53 .7% 

15.4% 

8.6% 

3.7% 

3.7% 

0.6% 

4.7% 

4.7% 

0.6% 

0.6% 

1.9% 

lo% I 1 

B-9 



Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 223 onderdelen Soort aanvraag 

II Gebruikers 1 2 

S-fregatten 2 99 

GW-fregatten 43 

L-fregatten 16 

Mijnendienst 2 5 

Zuiderkruis 6 

Poolster 1 

Onderzeedienst 1 9 

MEOBH 21 2 

MEOBO 1 

MMD 

Operationele school 4 

percentage 12.1 % 83.0% 

Loudspeaker cassette (NSN 5965-12-161-4379) 

Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 146 aanvragen 11 Soon aanvraag 

I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 1 53 

GW-fregatten 25 

L-fregatten 6 

Mijnendienst 2 22 

Zuiderkruis 7 

Poolster 1 

Onderzeed ienst 1 3 

MEOBH 8 1 

Curacao 

percentage 8.2% 80.8% 

B-10 

3 4 

10 

1 

0.4% 4.5% 

I 3 14 

11 

3 

0% 9.6% 

perc. 

5 

49.8% 

19.3% 

7.2% 

3.1% 

2.7% 

0.4% 

4.5% 

10.3% 

0.4% 

0.4% 

1.8% 

0% & - - 'V 

Is IEJ 
44.5% 

17.1 % 

6 .2% 

16.4% 

4.8% 

0.7% 

2.7% 

6.2% 

2 1.4% 

1.4% I 100% I 



Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 164 onderdelen Soort aanvraag perc. 

Gebruikers 1 2 3 4 5 

S-fregatten 1 58 11 42.7% 

GW-fregatten 28 17.1 % 

L-fregatten 7 7 8.5% 

Mijnendienst 2 25 16.5% 

Zuiderkruis 8 4.9% 

Poolster 1 0.6% 

Onderzeedienst 1 3 2.4% 

MEOBH 8 2 6.1% 

Curacao 2 1.2% 

I percentage I 7.3% 80.5% 0% 11.0% 1.2% 100% 

Headset (NSN S96S-17-043-0S0S) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 137 aanvragen ~ Soort aanvraag 

I 3 14 I 5 EJ I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 2 59 10 51.8% 

GW-fregatten 1 21 1 16.8% 

Mijnenedienst 13 9 4 19.0% 

Zuiderkruis 3 2.2% 

Poolster 3 2.2% 

Operationele school 6 4.4% 

Curacao 1 1 1.5% 

Wapentechnische 1 1 1.5% 
school 

KMS (Scheide) 1 0.7% 

percentage 12.4% 74.5% 0.7% 11.7% 0.7% I 100% I 
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Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 382 onderdelen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 

S-fregatten 2 124 

GW-fregatten 3 38 

Mijnenedienst 15 13 

Zuiderkruis 25 

Poolster 4 

Operationele school 24 

Curacao 4 

Wapentechnische 1 
school 

KMS (Scheide) 

I percentage 116.3% I s9.9% 

Push button cassette (NSN 5830-12-171-3796) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 98 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 I 2 

S-fregatten 

I;: L-fregatten 

Onderzeedienst 

I percentage 0% I 100% 

3 4 

104 

6 

9 

3 

5 

I 1.3% I 31.9% 

I 3 14 

I I 
lo% lo% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 126 onderdelen 'I Soon aanvraag 

I Gebruikers I 3 14 I 1 I 2 

S-fregatten 85 

L-fregatten 37 

Onderzeedienst 4 

I percentage I 0% 100% 0% 0% 
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perc. 

5 

60.2% 

12.3% 

9.7% 

6.5% 

1.0% 

6.3% 

2 1.6% 

1.0% 

1.3% 

I o.5% I 100% 

perc. 

I s 

I 
69.4% 

26.5% 

4.1 % 

lo% 100% I 

I 

perc. 

Is 
67.5% 

29.4% 

3.2% 

0% l.vv ru 



Loudspeaker (NSN 5965-12-154-5488) 

Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 74 aanvragen I Soort aanvraag perc. 

Gebruikers 1 2 3 4 s 

S-fregatten 2 23 1 3S.1% 

GW-fregatten 3 1 S.4% 

M-fregatten 7 3 13.S% 

Zuiderkruis 8 10.8% 

Mijnendienst 1 12 17.6% 

MEOBH 1 s 1 9.S% 

Curacao 1 1 2.7% 

Belgie 1 1.4% 

MEOBO 1 1.4% 

Rijkswerf 1 1.4% 

RDM-werf 1 1.4% 

I percentage II 18.9% 177.0% lo% 14.1% lo% II 100% I 
Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 99 onderdelen I Soon aanvraag EJ I Gebruikers I 3 14 Is I 1 I 2 

S-fregatten 2 27 1 30.3% 

GW-fregatten 4 3 7.1 % 

M-fregatten 14 3 17.2% 

Zuiderkruis 8 8.1 % 

Mijnendienst I 12 13.1 % 

MEOBH 7 s 1 13.1 % 

Curacao 2 1 3.0% 

Belgie s S.1% 

MEOBO 1 1.0% 

Rijkswerf 1 1.0% 

RDM-werf 1 1.0% 

I percentage II 28.3% 166.7% lo% I s.1 % lo% I 100% 
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Battery cassette (NSN 6130-12-161-4371) 

Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 66 aanvragen Soort aanvraag EJ Gebruikers 1 2 3 4 5 

S-fregatten 1 24 37 .9% 

GW-fregatten 7 10.6% 

L-fregatten 1 1.5% 

Mijnendienst 2 4 9.1% 

Onderzeedienst 1 13 21.2% 

Poolster 1 1.5% 

MEOBH 7 1 12.1 % 

MMD 1 1.5% 

RDM-werf 3 4.5% 

percentage I 21.2% 177.3% I 1.5% lo% I 0% II 100% I 
Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 221 onderdelen 11 Soort aanvraag 

I 3 14 Is IEJ I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 1 124 56.6% 

GW-fregatten 30 13 .6% 

L-fregatten I 0.5% 

Mijnendienst 4 7 5.0% 

Onderzeed ienst 1 25 11.8% 

Poolster 1 0.5% 

MEOBH 12 2 6.3% 

MMD 1 0.5% 

RDM-werf 12 5.4% 

percentage I 13.6% I s6.0% I o.s% lo% lo% II 100% I 
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Amplifier 12W (NSN 5965-12-161-4398) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 62 aanvragen I Soort aanvraag EJ Gebruikers 1 2 3 4 5 

S-fregatten 1 14 24.2% 

GW-fregatten 2 3.2% 

M-fregatten 5 1 9.7% 

Zuiderkruis 13 21.0% 

Mijnendienst 11 1 19.4% 

MEOBH 3 8 17.7% 

Rijkswerf 2 3.2% 

MMD 1 1.6% 

I percentage I 16.1 % 79.0% 1.6% 1.6% 0% I 100% I 
Aantal aangevraagde items per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 75 onderdelen 11 Soon aanvraag 

14 EJ I Gebruikers I 3 Is I 1 I 2 

S-fregatten 1 17 24.0% 

GW-fregatten 2 2.7% 

M-fregatten 5 1 8.0% 

Zuiderkruis 13 17.3% 

Mijnendienst 11 1 16.0% 

MEOBH 4 17 28.0% 

Rijkswerf 2 2.7% 

MMD 1 1.3% 

I percentage II 16.0% I 81.3% I 1.3% I 1.3% lo% II 100% I 
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Swan-neck microphone (NSN 5965-12-154-5487) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 39 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 

S-fregatten 28 

GW-fregatten 7 

Zuiderkruis 2 

MEOBO 2 

percentage 5.1 % 94.9% 

3 4 

0% 0% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 51 onderdelen ' Soon aanvraag 

I 3 I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 31 

GW-fregatten 15 

Zuiderkruis 3 

MEOBO 2 

I percentage 3.9% 96.1% 0% 

Transmitter adapting cassette (NSN 5830-12-173-6743) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 29 aanvragen 11 Soon aanvraag 

I 3 I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 18 

GW-fregatten 6 

L-fregatten 1 

MEOBH 1 2 

Onderzeedienst 1 

percentage 6.9% 93.1 % 0% 
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14 

0% 

14 

0% 

perc. 

5 

71.8% 

17.9% 

5.1 % 

5.1% 

0% I 100% I 

Is IEJ 
60.8% 

29.4% 

5.9% 

3.9% 

0 100% 

Is EJ 
62.1% 

20.7% 

3.4% 

10.3% 

3.4% 

0% I 100% I 



Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 50 onderdelen I Soort aanvraag 

Gebruikers 1 I 2 

S-fregatten 24 

GW-fregatten 9 

L-fregatten 1 

MEOBH 8 7 

Onderzeedienst 1 

percentage I 18.0% I s2.0% 

Signal generator cassette (NSN 5830-12-161-4387) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 23 aanvragen 11 Soort aanvraag 

I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 11 

GW-fregatten 1 

L-fregatten 3 

M-fregatten 7 

MEOBH 1 

percentage 130.4% 169.6% 

13 14 

lo% lo% 

13 14 

lo% lo% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 27 onderdelen 11 Soort aanvraag 

I 3 14 I Gebruikers I 1 I 2 

S-fregatten 13 

GW-fregatten 1 

L-fregatten 3 

M-fregatten 7 

MEOBH 3 

I percentage II 25 .9% 174.1% lo% lo% 

Is EJ 
48.0% 

18.0% 

2.0% 

30.0% 

2.0% 

lo% I . -- -
IV\170 

Is EJ 
47.8% 

4.3% 

13.0% 

30.4% 

4.3% 

lo% I 100% 

Is EJ 
48.1% 

3.7% 

11.1 % 

25.9% 

11.1 % 

lo% I 100% 
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Loudspeaker (NSN 5965-17-046-5020) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 15 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 3 4 

S-fregatten 7 2 

Mijnendienst 1 

Onderzeedienst 4 

MEOBO 1 

I percentage 116.7% 173.3% lo% I 20.0% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

'T"-~- ,, 26 onderdelen Soort aanvraag 

r, "L " 1 2 

S-fregatten 7 

Mijnendienst 

Onderzeed ienst 5 

MEOBO 2 

I percentage I 7.7% 46.2% 

Signal correlator print (NSN 5830-12-172-9911) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 15 aanvragen Soort aanvraag 

I Gebruikers 1 12 

S-fregatten 
I :2 L-fregatten 2 

percentage 13.3% I s6.7% 

3 4 

2 

10 

0% 46.2% 

I 3 14 

I I 
I 0% lo% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 17 onderdelen I Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 3 4 

S-fregatten 13 

L-fregatten 3 1 

I percentage II 17.6% I s2 .4% lo% lo% 

B-18 

perc. 

5 

60.0% 

6.7% 

26.7% 

6.7% 

lo% II 100% I 

perc. 

5 

34.6% 

38.5% 

19.2% 

7.7% 

0% 100% 

I 
perc. 

Is 

I I 
80.0% 

20.0% 

lo% I 100% I 

5 EJ 
76.5% 

23.5% 

lo% II 100% I 



Station 3-lines (NSN 5830-12-171-9110) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 
I 

Totaal 8 aanvragen Soort aanvraag 

I Gebruikers I 1 12 

S-fregatten 
11 I ~ GW-fregatten 

I percentage II 12.s% I s1.s% 
1:31 iedere aanvraa J g wordt een onderdeel aan evraa :d. g g 

Controlbox 6 push buttons (NSN 5830-12-171-381S) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal 6 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 12 

I S-fregatten II 1 Is 
I percentage II 16.7% I s3.3% 
~en onderdeel er aanvraa p g 

I 3 14 

I I 
lo% I 0% 

I 3 14 

I I 
lo% lo% 

Cassette carrier without wiring 12 units (NSN 5830-12-161-4340) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

Totaal S aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 12 I 3 14 

S-fregatten 

I ~ I I 
MEOBH 

MEOBO 1 

percentage 20.0% I so.0% lo% lo% 

Aantal aangevraagde onderdelen per aanvrager en soort aanvraag 

'T~ • ., ... , 0 n-,tterdelen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 12 I 3 14 

S-fregatten 

11 
I ~ I I 

MEOBH 

MEOBO 

I percentage II 11.1 % I ss.9% lo% lo% 

Is EJ 
I ~~BE 12.S% 

lo% II 100% I 

perc. 

Is 

I I 100% 

lo% I 100% 

perc. 

Is 

I 

20.0% 
60.0% 
20.0% 

lo% 100% I 

perc. 

Is 

I I 

11.1 % 
77.8% 
11.1 % 

I 0% I 100 
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Background illuminating control print (NSN 5830-12-171-3810) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag · 

Totaal 2 aanvragen Soort aanvraag 

Gebruikers 1 2 3 

S-fregatten 2 
otaal 3 onderdelen aan evraa :d g g 

Protective cover 12 units (NSN 5830-12-161-4347) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 1 aanvraag l Soort aanvraag 

I 3 Gebruikers 1 I 2 

MEOBH I 1 I I 
otaal 2 onderdelen aan evraa :d g g 

Schakelkast ziekenomroep (NSN 5965-17-027-7856) 
Aantal aanvragen per aanvrager en soort aanvraag 

I Totaal 1 aanvraag Soort aanvraag 

I Gebruikers 1 12 
I GW-fregatten I 1 
r otaal 1 onderdeel aan evraa d g g 

Instrument cassette (NSN 5830-12-161-4388) 
Geen aanvragen 

Recorder wisselbord (NSN 5830-12-171-3799) 
Geen aanvragen 

B-20 

13 
I 

4 

14 
I 

14 
I 

5 

Is I 
I I 

Is I 
I I 



BLJLAGE 6 

,.ooo l 
G.1100 

0,800 

0,7001 
0,800 

0,500 

0,400 t 
0,300 

o 

,.ooo T 
0.1100 T 
0,800 -

0.700 

0 

LEVERTIJDAFWUKING AANVRAGEN GEBRUIKERS 

50 

50 

LevertlJdatwlJklng 
microphone/headset casntte 

(nan 5830-12-171-3795) 

100 1li0 

lewrtiJcl■fwljklng (dag■n) 

LevertlJdafwlJklng 
microphone headset cassette 

(nan 5830-12·161-4381) 

100 150 

l.,,.,,IJcl■fwljklng (d■g■n) 

200 250 

200 250 

300 

300 
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111 .. I 

'rt Ii, ... 

B-22 

1.000 I 
0,1100 

0,800 

0,700 

O,IIOO 

0,500 

L.eve111Jdafw1Jklng 
power aupply cusette 
(nan 58»12-181-4374) 

'-----==--e:eao-+------+------+----- · I 

-50 0 

1,000 

0,900 

0,800 

0 .700 

0 .600 

0 ,500 

0,400 

0,300 

0 

50 

50 

100 150 

lewrtljdafwljklng (dag an) 

LevertlJdatwlJklng 
loudapNker caaHtte 

(nan 5945-12-181-4379) 

100 150 

lewrtljdafwljklng (dagen) 

200 250 300 

200 250 300 



11f 1,1 .. 

-60 

1,000 

0,1100 

o.eoo 

0,700 

0,800 

0.500 

0,400 

0 

1.000 I 
0,900 , 

0 

50 

50 

Levertl)datwljklng 
headset 

(nan SNS-17~~505) 

1110 150 

lewwtijdatwqklng (dagen 

LevertlJdafwlJkln; 
Illuminated puah button c:aaaette 

(nan 5830-12-171-3796) 

100 150 

lewr1ljdalwljldng (dagen) 

200 250 300 

200 250 300 

B-23 



B-24 

1,000 

0,800 

o.aoo 

0,700 

0,600 

LAvertlJdafwlJklng 
loudspeakw 

(nan 5965-12•154-5488) 

i---·-=-i!'-88EI-+--- ---+-----------+------+-------+--------t 
-50 

D.500 

0,400 

0 50 100 150 

levwtljdafwljklng (dag en) 

LevertlJdafwlJklng 
battery cassette 

(nsn 111~12-1111-4371) 

200 250 300 

1-1 ---=--=c:::.........., __ -1--------+--I ---·----+-----+--------t-----1---------l 

~ 0 50 100 150 200 2!iO 300 

lewrtljdafwljklng (dagen) 



1J1 
111 .. 

= ! El .. 
1 i 

1,000 

0.llOO 

D,800 

0,7'00 

o,eoo 

D.500 

0,400 

LavertlJdafwlJklng 
ampllfler 12W 

(nan 6965-12-111-4398) 

~=-:eeer-+-----+------+------+----------1------
-60 0 

1,000 T 

0,IIOO 

o.aoo 

0,700 

0 

100 150 

i.-tlJdafwljklng (dagen) 

LevertlJdafwlJklng 
swan-neck microphone 
(nan 5965-12-154-5487) 

100 150 

le-1!Jdalwljklng (dagen) 

200 250 300 

200 250 300 
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1,1 
ill 5e 

-60 

B-26 

1,000 

0,1100 

D.100 

1.000 T 

0.1100 

0,800 

0,700 

D.600 

0,500 

0,400 

0 

50 

50 

LevertlJdatwtJklng 
tranamltt• adapting cuutt• 

(nan 5830-12•173-6743) 

100 150 

lftwtldalwljklng (dagen) 

L.evertljdafwljklng 
algnal generator cassette 
(nan 5830-12-161-4387) 

100 150 

levertljdelwfjklng (dagen) 

250 300 

200 250 300 



BULAGE 7 LEVERTUDAFWIJKING HERSTEWRDERS 

Levertijdafwljklng ATH 
nsn 5830-12-171-3795 

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 

0,2 

0,1 

0 

levertljdafwljklng (dagen) 

50 100 150 200 
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B-28 

Levertijdafwljklng ATH 
nsn 5830-12-161-4381 

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 

1 

0,9 

0,2 

0,1 

0 

levertljdafwljklng (dagen) 

Levertijdafwijklng ATH 
nsn 5965-17-043-0505 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 

levertljdafwljklng (dagen) 

so 100 150 200 

50 100 150 200 



LevertlJdafWIJklng A TH 
nsn 5965-12-161-4398 

1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

1----+---+--------------0--+----+----+--+--··-i 

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 

levertljdafwljklng (dagen) 

LevertJJdafwljklng ATH 
nsn 5965-12-154-5487 

1 

0,9 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 

levertljdafwljklng (dagen) 

50 100 150 200 

50 100 150 200 
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BULAGE 8 BEWERKINGSTIJD HERSTELORDERS 
(januari 1991-juni 1994) 

BT = bewerkingstijd in uren 
LT = gevraagde levertijd in maanden 
Voor het berekenen van de verhouding LT/BT zijn beiden naar dagen omgerekend, 
rekening houdend met vijf directe arbeidsuren per werkdag. 

CAT NSN Totaal BT spreiding LT LT/BT 
aantal BT 
orders 

A 5830-12-171-3795 32 68 83.2 6 10 

A 5830-12-161-4381 18 8 3.6 6 93 

A 5830-12-161-4374 12 72 4.3 4 6 

A 5965-12-161-4379 1 80 -- 4 5 

A 5965-17-043-0505 32 37 56.7 10 29 

A 5830-12-171-3796 1 700 -- 13 2 

A 5965-12-154-5488 6 52 -- 8 17 

B 6130-12-161-4371 6 10 0.0 6 65 

B 5965-12-161-4398 24 19 10.2 9 50 

B 5965-12-154-5487 19 5 2.3 17 370 

B 5830-12-173-6743 0 -- -- -- --

B 5830-12-161-4387 1 14 -- 32 233 

C 5965-17-046-5020 0 -- -- -- --

C 5830-12-172-9911 4 263 231.0 17 7 

C 5830-12-171-9110 5 19 11.5 12 63 

C 5830-12-171-3815 6 12 -- 10 90 

C 5830-12-161-4340 2 10 -- 8 88 

D 5830-12-171-3810 2 9 -- 27 295 

D 5830-12-161-434 7 0 -- -- -- --

D 5965-17-027-7856 0 -- -- -- --

D 5830-12-161-4388 0 -- -- -- --

D 5830-12-171-3799 0 -- -- -- --

B-30 



BIJLAGE 9 AANVRAAGPROFIELEN 

De geselecteerde artikelen worden in deze bijlage niet met hun NSN aangeduid, maar met 
Al..A7, B1..B5 en Cl..C5. De letter A, B of C geeft de categorie weer waartoe het 
onderdeel behoort. Het cijfer staat voor de volgnummer binnen de categorie. Zie voor de 
NSN's en de omschrijving tabel 5.1. 

Levertijd 
De levertijd is in intervallen gedeeld. Omdat in veel gevallen een levertijd van 30 dagen 
wordt gevraagd is bier een apart 'interval' voor gekozen. Voor profiel I t/m IV staat 
aangegeven wat de kans is dat de gevraagde levertijd in dat interval ligt. Binnen een interval 
is de kans homogeen verdeeld. Voor ieder profiel staat verder aangegeven voor welke 
artikelen het profiel geldt. 

levertijd I I I" I III I IV I (dagen) 

0-10 30 % 79 % 10 % 7% 

10-20 12 % 7% 14 % 6% 

20-30 10 % 7% 20 % 12 % 

30 45 % 7% 44 % 71 % 

30-40 3 % -- -- --

30-60 -- -- 12 % --

30-90 -- -- -- 4% 

I artikel I 
A4 A7 B2 Cl C3 C5 B4 B5 C2 Al A2 A3 A5 

A6 Bl B3 C4 
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Profielen aantal artikelen 

Voor ieder profiel I tot en met VII is de kans gegeven dat 1, 2, 3, etc. artikelen worden 
gevraagd per aanvraag. Voor ieder profiel staat verder aangegeven voor welke artikelen het 
profiel geldt. Voor artikelen uit de categorie A en B verschilt het profiel afuankelijk van de 
toestand van het schip. 

~ I II III IV V VI VII 
. 

1 100 % 80 % 76 % 80 % 50 % 60% 15 % 

2 -- 20 % 10 % 10 % 50 % 20 % 10 % 

3 -- -- 2% 4% -- 5 % 10 % 

4 -- -- 2% 3% -- 5% 10 % 

5 -- -- 2% 3 % -- 5 % 10 % 

6 -- -- 2% -- -- 5 % 2% 

7 -- -- 2% -- -- -- 2% 

8 -- -- 2% -- -- -- 2% 

9 -- -- 1 % -- -- -- 2% 

10 -- -- 1 % -- -- -- 2 % 

11-14 -- -- -- -- -- -- 2% 

15-28 -- -- -- -- -- -- 1 % 

29 -- -- -- -- -- -- 2% 

30-40 -- -- -- -- -- -- 1 % 

missie A7 C2 A6 B2 Cl Al A2 
C3 C4 B3 B4 A3 A4 

B5 C5 A5 Bl 

binnen Bl C2 A3 A4 Al A2 
C3 C4 A6 A7 A5 Bl 

B2 B3 Cl 
B4 C5 

ondhd A4 A6 C5 Cl A7 B3 Al A2 A5 Bl 
B2 C2 B4 B5 A3 
C3 C4 
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Soort aanvraag 

Per artikel is de kans op verbruik en gebruik gegeven. 

II Artikel Kans op verbruik Kans op gebruik 

Al 0.02 0.98 

A2 0.06 0.94 

A3 0.02 0.98 

A4 0.01 0.99 

A5 0.03 0.97 

A6 0.00 1.00 

A7 0.07 0.93 

Bl 0.03 0.97 

B2 0.06 0.94 

B3 0.00 1.00 

B4 0.00 1.00 

B5 0.00 1.00 

Cl 0.07 0.93 

C2 0.18 0.82 

C3 0.12 0.88 

C4 0.17 0.83 

C5 0.20 0.80 
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BlJLAGE 10 VON NEUMANN RA TIO 

De Von Neumann Ratio, q, hangt samen met de eerste orde autocorrelatie en wordt vaak 
gebruikt als toetsingsgrootheid om de onafhankelijkheid van de waarnemingen te verifie
ren. De formule voor de berekening van q is als volgt: 

Hierbij staat x voor het algemeen gemiddelde. In het geval de waarnemingen per subrun 
(xJ onderling onafhankelijk en normaal verdeeld zijn, kan men bewijzen dat q bij 
benadering 

N(2 4(n-2)) 
' n2 -1 

De nulhypothese dat de subrungemiddelden onderling onafhankelijk zijn wordt verworpen 
ten gunste van de altematieve hypothese dat de subrungemiddelden possitief zijn gecorre
leerd, als q < 2 - 1,645 • crq. Hierbij is a=0.05. 
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BIJLAGE 11 INGESTELDE BESTEL- EN HERSTELNIVEAUS 

NSN bestelniveau herstelniveau 

5830-12-171-3795 0 20 

5830-12-161-4381 0 20 

5830-12-161-4374 4 3 

5965-12-161-4379 17 11 

5965-17-043-0505 70 43 

5830-12-171-3796 0 20 

5965-12-154-5488 20 15 

6130-12-161-4371 25 30 

5965-12-161-4398 0 5 

5965-12-154-5487 2 1 

5830-12-173-6743 0 10 

5830-12-161-4387 1 3 

5965-17-046-5020 25 5 

5830-12-172-9911 0 2 

5830-12-171-9110 0 1 

5830-12-171-3815 0 2 

5830-12-161-4340 0 2 
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BJJLAGE12RESULTATENSIMULATIE 

Gegevens berekenmethode 1, levertijdafgiftemethode 1, ingestelde servicegraad 90% 

NSN sg circulatie ght 
behaald (werkdagen) 

5830-12-171-3795 93.7 90 127 

5830-12-161-4381 94.1 44 123 

5830-12-161-4374 98.2 39 118 

5965-12-161-4379 92.4 23 120 

5965-17-043-0505 93.4 52 117 

5830-12-171-3796 97.9 35 119 

5965-12-154-5488 89.7 8 112 

6130-12-161-4371 90.9 26 118 

5965-12-161-4398 88.6 8 118 

5965-12-154-5487 95.4 14 117 

5830-12-173-6743 94.9 12 115 

5830-12-161-4387 95.2 7 117 

5965-17-046-5020 89.8 18 119 

5830-12-172-9911 86.7 5 118 

5830-12-171-9110 87.5 3 124 

5830-12-171-3815 89.7 3 113 

5830-12-161-4340 79.8 3 115 
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Gegevens berekenmethode 1, levertijdafgiftemethode 2, ingestelde servicegraad 90 % 

NSN sg circulatie ght 
behaald (werkdagen) 

5830-12-171-3795 91.4 85 129 

5830-12-161-4381 94.3 43 116 

5830-12-161-4374 98.2 38 116 

5965-12-161-4379 93.3 22 114 

5965-17-043-0505 93.1 48 111 

5830-12-171-3796 98.5 36 117 

5965-12-154-5488 90.1 8 105 

6130-12-161-4371 89.8 21 105 

5965-12-161-4398 87.9 7 108 

5965-12-154-5487 94.6 13 106 

5830-12-173-6743 95.0 13 108 

5830-12-161-4387 95.0 6 106 

5965-17-046-5020 86.2 13 107 

5830-12-172-9911 86.5 5 109 

5830-12-171-9110 86.3 3 106 

5830-12-171-3815 92.4 3 107 

5830-12-161-4340 78.6 3 106 
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Gegevens berekenmethode 2, levertijdafgiftemethode 1, ingestelde servicegraad 90 % 

NSN sg circulatie ght 
behaald (werkdagen) 

5830-12-171-3795 67.5 45 115 

5830-12-161-4381 89.2 35 119 

5830-12-161-4374 96.4 31 114 

5965-12-161-4379 90.5 22 116 

5965-17-043-0505 90.3 42 113 

5830-12-171-3796 97.4 29 114 

5965-12-154-5488 90.4 8 109 

6130-12-161-4371 90.5 26 110 

5965-12-161-4398 84.2 8 114 

5965-12-154-5487 95.1 15 115 

5830-12-173-6743 93.9 12 112 

5830-12-161-4387 92.5 7 115 

5965-17-046-5020 87.0 16 117 

5830-12-172-9911 85.7 6 114 

5830-12-171-9110 86.4 4 120 

5830-12-171-3815 88.7 4 110 

5830-12-161-4340 76.1 3 113 
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Gegevens berekenmethode 2, levertijdafgiftemethode 2, ingestelde servicegraad 90 % 

NSN sg circulatie ght 
behaald (werkdagen) 

5830-12-171-3795 64.1 44 113 

5830-12-161-4381 88.1 35 115 

5830-12-161-4374 95.2 31 113 

5965-12-161-4379 87.7 22 115 

5965-17-043-0505 90.6 40 110 

5830-12-171-3796 94.9 30 114 

5965-12-154-5488 89.8 9 104 

6130-12-161-4371 87.6 22 104 

5965-12-161-4398 89.1 8 109 

5965-12-154-5487 91.2 12 105 

5830-12-173-6743 92.5 13 110 

5830-12-161-4387 90.9 7 107 

5965-17-046-5020 88.7 14 106 

5830-12-172-9911 84.1 5 109 

5830-12-171-9110 87.0 4 105 

5830-12-171-3815 88.3 3 106 

5830-12-161-4340 82.6 3 104 
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BULA GE 13 SPREIDING BEHAALDE SERVICEGRAAD EN CIRCULA TIEHOE
VEELHEID 

De gemiddelde behaalde servicegraad en de gemiddelde circulatiehoeveelheid is berekend 
aan de hand van negen subruns. 

Berekenmethode 1, Levertijdafgiftemethode 1 

sg ingesteld sg standaard circulatie standaard 
behaald deviatie sg hoeveel- deviatie 

behaald heid circulatie 
hoeveelheid 

50 % 73.9 3.22 291 9.9 

75 % 86.2 1.91 328 7.0 

80 % 87.6 1.87 349 8.4 

85 % 89.4 1.75 368 7.1 

90 % 91.6 1.65 390 15.5 

95 % 93.5 1.20 413 12.4 

Berekenmethode 1, Levertijdafgiftemethode 2 

sg ingesteld sg standaard circulatie standaard 
behaald deviatie sg hoeveelheid deviatie 

behaald circulatie 
hoeveelheid 

50 % 73.2 1.95 285 13.1 

75 % 85.3 2.42 330 6.4 

80 % 87.0 1.84 343 12.1 

85 % 89.2 1.69 366 7.9 

90 % 91.2 1.51 367 6.5 

95 % 93.2 1.70 409 7.8 
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Berekenmethode 2, Levertijdafgiftemethode 1 

sg ingesteld sg standaard circulatie standaard 
behaald deviatie sg hoeveelheid deviatie 

behaald circulatie 
hoeveelheid 

75 % 78.6 2.83 284 4.4 

80 % 81.4 2.76 290 8.4 

85 % 83.8 2.57 300 7.2 

90 % 88.3 1.92 314 6.7 

95 % 90.9 1.89 331 12.1 

99 % 95.1 1.00 357 7.6 

Berekenmethode 2, Levertijdafgiftemethode 2 

sg ingesteld SG standaard circulatie standaard 
behaald deviatie sg hoeveelheid deviatie 

behaald circulatie 
hoeveelheid 

75 % 78.7 1.81 280 7.1 

80 % 80.5 3.17 291 5.5 

85 % 84.1 1. 71 293 5.3 

90 % 87.8 1.89 304 8.0 

95 % 91.2 1.28 330 5.5 

99 % 94.9 0.94 364 6.8 
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BULAGE 14 GEVOELIGHEIDSANALYSE 

De uitgangssituatie met een ingestelde servicegraad van 90 % is gearceerd weergegeven. 

Alfa Single Exponential Smoothing 

alfa- methode SG circulatie ght 
ses klant (werkdagen) 

0;2 BlLl 91.6 390 118 
... 

Bl L2 . 91.2 367 110 

B2 Ll .·· 88.3 314 114 

B2 L2 87.8 304 109 

0.5 Bl Ll 91.2 449 122 

Bl L2 90.4 451 113 

B2 LI 86.6 341 119 

B2 L2 86.5 344 111 

0.8 Bl LI 93.3 529 138 

Bl L2 92.6 446 117 

B2 LI 87.8 369 121 

B2 L2 86.9 370 111 
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Bekijkcyclus 
(in werkdagen) 

I BC I methode 

5 Bl Ll 

Bl L2 

B2 Ll 

B2 L2 

10 BlLl 

Bl L2 

B2 Ll 

B2 L2 

15 Bl Ll 

Bl L2 

B2 LI 

B2 L2 

I 
SG 
klant 

91.9 

91.0 

86.9 

88.7 

91.6 

91.2 

88.3 

87.8 

91.2 

90.3 

87.1 

86.3 

circulatie ght 
(werkdagen) 

312 122 

293 111 

312 118 

309 111 

390 118 

367 110 

314 114 ·. 

304 109 

383 121 

382 111 

307 117 

306 110 
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Stagnatie op materiaal 

order methode SG circulatie ght 
SG klant (werkdagen) 

100 · Bl Ll ·•·· 91.6 . 390 118 
% 

Bl L2 91.2 367 110 

B2 Ll 88.3 314 114 •.· 

B2 L2 87.8 304 109 

95% Bl Ll 91.1 391 120 

Bl L2 90.5 381 111 

B2 Ll 87.3 312 118 

B2 L2 87.8 312 110 

90% Bl Ll 91.8 395 124 

Bl L2 91.6 377 111 

B2 Ll 86.9 317 119 

B2 L2 86.9 312 110 

75 % Bl Ll 91.1 390 123 

Bl L2 91.2 391 116 

B2 Ll 87.3 316 120 

B2 L2 87.1 309 113 
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Bezettingsgraad onderhoudsorganisatie 

I bg I methode ,~I circulatie ght 
( werkdagen) 

0.6 Bl LI 91.5 360 108 

Bl L2 91.6 358 106 

B2 LI 88.8 306 107 

B2 L2 88.2 300 105 

0.7 Bl LI 91.6 390 118 

Bl L2 91.2 367 110 

B2 Ll 88.3 314 114 

B2L2. 87.8 304 109 

0.8 Bl Ll 90.4 443 155 

Bl L2 90.0 415 125 

B2 Ll 83.5 335 147 

B2 L2 82.4 334 125 
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Hoeveelheid incidenteel werk 

ATW methode SG circulatie ght 
klant (werkdagen) 

40% Bl Ll 91.3 392 122 

Bl L2 91.8 376 112 

B2 Ll 87.9 320 123 

B2 L2 87.7 316 110 

50% Bl L1 91.6 390 118 

Bl L2 91.2 367 110 

B2 Ll 88.3 314 114 

B2 L2 87.8 304 109 

60% Bl Ll 91.3 377 117 

Bl L2 91.2 372 110 

B2 Ll 87.4 309 113 

B2 L2 88.1 310 108 
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Doorlooptij d ad vies- en dos.§ierf ase 
(in werkdagen) 

I dlt I methode I !~t circulatie 

20 Bl LI 94.4 247 

Bl L2 93 .6 247 

B2 LI 92.1 219 

B2 L2 90.8 213 

50 Bl LI 92.2 300 

Bl L2 92.4 308 

B2 Ll 89.8 253 

B2 L2 89.9 255 

100 Bl LI 91.6 390 

Bl L2 91.2 367 

B2 Ll 88.3 314 

B2 L2 87.8 304 

ght 
(werkdagen) 

36 

31 

39 

30 

67 

61 

66 

60 

118 

110 

114 

109 
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Herstelperiode 
(in maanden) 

I HP I methode 

1 Bl Ll 

Bl L2 

B2 Ll 

B2 L2 

3 Bl Ll 

Bl L2 

B2 Ll 

B2L2 

6 Bl Ll 

Bl L2 

B2 Ll 

B2 L2 

B-48 

I 
SG circulatie ght 
klant (werkdagen) 

89.6 368 112 

90.5 371 108 

87.0 312 113 

86.5 316 108 

91.6 390 118 

91.2 367 110 

88.3 314 114 

87.8 304 109 

91.8 387 124 

91.5 379 112 

88 .4 316 116 

88.3 306 111 




