
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Onderzoek naar de logistieke beheersing bij BASF Apeldoorn

Hermens, Githa G.P.

Award date:
1994

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c8962f7f-0632-44f5-9f3d-8e76df1a61a8


Onderzoek naar de logistieke beheersing bij BASF Apeldoorn 

Afstudeeronderzoek 

In opdracht van: 

Onder begeleiding van: 

Uitgevoerd door: 

BASF Apeldoorn 

T echnische Universiteit Eindhoven 
Faculteit der Technische Bedrijfskunde 
Den Dolech 2 
5600 MB Eindhoven 

BASF Nederland BY lokatie Apeldoom 
Kanaal Zuid I 06-108 
7332 BO Apddoom 

Ir. M.J.A . Kirkds (le begdeider LBS) 
Dr. G .J. K. Regterschot (2e begeleider ORS) 
Prof. Dr. A.G. de Kok (3e beoordeelaar) 
Technische Universiteit Eindhoven 

Ohr. F. Ahhenhuis 
Ohr. A. de Jager 
Ohr. S. Stokvis 
BASF Apeldoorn 

G.G.P. Hermens 
ld-nr. 301615 

november 1994 



ABSTRACT 

This report describes a survey carried out at a production unit in a chemical company 

producing masterbatches. A new production control structure aiming at an increase of the 

delivery performance was designed. 
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SUMMARY 

Introduction 

During the last decades a tendency towards larger-scale production sites can be observed 

in process industries. Installations have become larger and more dedicated (caused by the 

integration of processes), and set-up times have increased . Profits were good during many 

years, but at the end of the 1970s the market changed. Product variety increased, while 

order size and required delivery time decreased. Given the general characteristics of the 

process industries environment, the production control problem can be characterized by 

multiple different products, a single machine, high set-up times, a high production/selling 

speed ratio per product and a divergent material flow . 

It has been concluded that the product and process characteristics in process industries 

require a different approach compared to the logistic control concepts developed so far. 

These concepts, like MRP II and JIT, have been developed for discrete manufacturing 

companies. In process industries a more capacity oriented approach is required. The basic 

idea in designing a production control structure in process industries is the control of the 

cycle time. Cycle time is defined as the time difference between the starts of two 

consecutive production runs of the same product. 

This report describes a survey carried out at a company in the semi-process industry, 

named BASF and is located in Apeldoorn. BASF developes, produces and sells a.o. the 

so called masterbatches. These are concentrates in pellet form which are used for the 

colouring process of plastic products. 

The survey was carried out as the final thesis of a Master Science degree in the 

department of Industrial Engineering and Management Science at Eindhoven University of 

Technology. 

Project Formulation 

This survey was actuated by the fact that BASF pretends to be a flexible company and 

wants to deliver her products at high delivery performances. Due to several causes she is 

not able to do so. At first the actual delivery performance was analyzed. The measured 

delivery performance of 46 % of the orders in time clicln ' t correspond to the wanted 85%. 

This result led to the following formulation of the assignment: 

'lnvesrigare rhe possihiliries ro improve rhe de!il'et y pe1.fim11cmces <d' rhe Earnder division' 
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The project consisted of two parts: ( l) a preliminary survey in which an analysis was 

made of the current production control structure and (2) a sequel survey in which a new 

production control structure aiming at an increase of the delivery performance was 

designed. Both parts of the project will now be discussed. 

Preliminary survey 

In the preliminary survey the characteristics of the products, the production process and 

the customer market were analyzed first. 

There are two different product groups: the standard items (standards) and the non

standard items (specialties). The standards are products which are produced on stock and 

the specialties are made-to-order. The partition between these two product groups is as 

follows: standards specialties 

kilograms 59 % 41 % 

o~en 18% 82% 

The masterbatches are produced in three steps: 

1) weighing out and mixing of the raw materials 

2) dispersion of the pigments 

3) filling the masterbatches into sacks 

The production of the masterbatches takes place in batches . A sample of the 

masterbatches must be tested before the filling stage . If the outcome of this test is positive 

the masterbatches can be filled into sacks or the production can continue in case there are 

more batches to produce. If the outcome of the test is negative a readjustment is 

necessary . The test is a sequential part of the production process . During the test the 

dispersion machine is idle. 

The masterbatches are mostly sold to producers of plast ic products in the domestic 

market. BASF Apeldoorn is a more expensive supplier but the rnasterbatches are of high 

quality . 

Next an analysis was made from the current production control structure. The production 

orders are generated by two different divisions : 

~ The production orders for specialties are generated by the Sales division. The 

agreed delivery times are consulted with the Logistics division. 

Q The production orders for standards are generated by the Logistics division on the 

Run-Out principle. The order size and delivery time are consulted with the Sales 

division. 
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After consideration and agreement between the divisions Logistics, Sales and Production a 

production plan for a week is released. 

Based on the information gathered in the two proceeding steps a problem analysis was 

made. In this analysis the causes of the low delivery performance were identified. The 

two major identified bottlenecks are: 

1) frequent rescheduling of the production orders 

2) varying workload of the Extruder division 

These two bottlenecks are caused by the dynamic customers demand and the uncertainty 

of the production process. 

Sequel survey 

Starting from the conclusions of the problem analysis, solutions to the identified problems 

were considered. The delivery performance is determined by two groups of factors: the 

rules of delivery time determination and the internal control structure. At this point it was 

decided that a new production control structure should be designed. 

The new production control structure is based on the model of several decision functions 

on three hierarchical levels of Bertrand, Wortmann and Wijngaard. The decision functions 

of the concept, as well the relationships between these functions were defined. The 

decision functions are distinguished at the strategical, tactical and operational level. 

The orders are divided in three different subclasses: 

1) the standards 

2) the specialties less than 1000 kg 

3) the specialties of 1000 kg or more 

Each subclass requires a different control structure. 

At the strategical level the general company's policy and the logistic parameters are 

determined. In the general company's policy a.o. the desired delivery performance is 

determined. The orders for the standards are generated according a BQ-policy, that is, 

when the inventory position reaches the reorder point B, a production order is generated 

for an order size Q. The optimal order size Q is computed with the 'EOQ-rule'. This BQ

policy implies a specific cyclical production pattern. 

In order to attain a prespecified level of the required delivery time for the specialties, the 

maximum utilization rate of the dispersion machines is computed. 
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At the tactical level the following decision functions can be distinguished: 

a decision function called sales planning making a forecast of the expected sales at 

end item level based on the 'rolling plan' method 

a decision function called master production scheduling. In this master production 

schedule the available production capacity and set-up capacity are allocated to 

products. The average utilization rate may not exceed the maximum utilization rate 

as computed at the strategical level. In this decision function a start for the control 

of the flow time is made. 

a decision function called purchasing planning 

At this level the delivery performance is measured periodically and corrective actions 

must be undertaken if the realised performance doesn't meet the desired performance. 

At the operational level the following decision functions are distinguished: 

a decision function called customer order acceptance evaluating customer orders 

on feasibility and assessing the expected customer delivery time 

a decision function called production planning. In this function the cumulative 

required production capacity must be controlled. This cumulative required 

production capacity may not exceed the maximum utilization rate otherwise the 

flow times of the orders are not in control any more. 

a decision function called work order release. In this function the production 

planning for the next week is given. 

a decision function called work order detail planning in which the production 

orders are issued at the right time 

a decision function called work release in which the production order on the 

dispersion machine is started 

a decision function called purchasing 

Conclusions and Recommendations 

From the survey the following major conclusion are drawn: 

because of the strong varying workload of the Extruder division the delivery 

performance is not in control 

the delivery performance of standards is not measured 

because of the 'Run-Out' principle for the standards too much production capacity 

is lost to set-up times of the production orders 

the production capacity for the standards and the orders for specialties of 1000 kg 

and more is not sufficient 

there are no structural measures for the production of rush orders 
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Based on these conclusions the following major recommendations were made: 

produce the standards on dispersion machine 3 in the order sizes as computed with 

the 'EOQ-rule' 

the utilization rate of the _dispersion machine for the specialties less than 1000 kg 

may not exceed the 90% to ensure the required commercial times, for dispersion 

machine 5 an utilization rate of 70 % is the maximum 

the cumulative required production capacity must be based on production hours in 

stead of kilograms 

the delivery performance of the standards and the specialties must structurally be 

measured 

every order must be planned on the latest possible starting date 

one day a week must be reserved for the production of rush orders 
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VOORWOORD 

In dit voorwoord wil ik ten eerste BASF Apeldoorn bedanken voor de geboden 

gelegenheid om mijn afstudeeronderzoek te kunnen uitvoeren. Ik heb de afgelopen 9 

maanden een leuke en gezellige tijd gehad waarin ik veel geleerd heb. 

Het afstudeerrapport zoals het hier ligt, had niet tot stand kunnen komen zonder de 

begeleiding en adviezen vanuit het bedrijf en de Technische Universiteit Eindhoven. 

Daarom wil ik graag de heren Abbenhuis, de Jager en Stokvis van de BASF en de heren 

Kirkels en Regterschot van de TUE bedanken voor hun begeleiding en adviezen. Zij zijn 

echter niet de enigen die medewerking verleend hebben aan mijn onderzoek; ook de 

afdeling Logistiek, het testlaboratorium en natuurlijk de Extruder afdeling zelf hebben hun 

steentje bijgedragen. Een bedankje voor hen en op speciaal verzoek voor Marc is dan ook 

op zijn plaats. Mensen bedankt! 
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HOOFDSTUK 1: lnleidine 

1.1 Inleiding 

Dit rapport is geschreven naar aanleiding van een afstudeeropdracht voor de Technische 

Universiteit Eindhoven, faculteit der Technische Bedrijfskunde. Het onderzoek vindt 

plaats bij de BASF, produktielokatie Apeldoorn. Het onderzoek betreft de logistieke 

beheersing van de Extruder afdeling. Deze afdeling produceert kleurkorrels die de 

afnemer gebruikt voor het inkleuren van kunststofprodukten zoals kratten, tuinmeubelen 

en folie. Deze kleurkorrels worden de zogenaamde masterbatches genoemd. 

1.2 Opbouw van het verslag 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een vooronderzoek (de analyserende fase) en een 

vervolgonderzoek (de ontwerpfase). De analyserende fase wordt behandeld in de 

hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 en de ontwerpfase wordt behandeld in de hoofdstukken 6 en 7. 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het bedrijf en de afdeling waarop het 

onderzoek betrekking heeft, de Extruder afdeling. Hierin worden de belangrijkste 

karakteristieken van het produkt, het produktieproces en de markt beschreven. De 

aanleiding en de formulering van de opdracht treft men aan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 

beschrijft het huidige besturingsconcept en de eigenlijke probleemanalyse wordt in 

hoofdstuk 5 uiteengezet. 

Op basis van de conclusies uit de probleemanalyse zijn een aantal oplossingsrichtingen 

overwogen. Deze oplossingsrichtingen worden beschreven in hoofdstuk 6 waarna in 

hoofdstuk 7 uitvoerig wordt ingegaan op het nieuwe besturingsconcept. 

In hoofdstuk 8 worden tenslotte de conclusies besproken die uit het onderzoek getrokken 

zijn, evenals de aanbevelingen die op basis van die conclusies zijn gedaan. 

1 

De aanduidingen tussen haakjes ([ .. ]) die in dit rapport worden gebruikt verwijzen naar de 

literatuurlijst die achter in dit rapport is opgenomen. 

Bij dit rapport hoort een aparte bijlagenbundel. 
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HOOFDSTUK 2: Bedrijfsbeschrijving 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het afstudeerbedrijf beschreven . In de laatste paragraaf treft men 

een beschrijving aan van de afdeling waarop het onderzoek betrekking had, de Extruder 

afdeling. 

2.2 BASF 

BASF (afkorting van Badische Anilin- & Soda-Fabrik) is een van de grootste chemische 

bedrijven in de wereld. Bij het chemieconcern werken ca. 110.000 mensen, verspreid 

over 170 landen. Het moederbedrijf BASF Aktiengesellschaft (BASF-AG) opereert 

wereldwijd en is gevestigd in het Duitse Ludwigshafen . 

Het gehele BASF-assortiment bevat ruim 8.000 items, dit zijn zichtbare en onzichtbare 

produkten. Het assortiment omvat: 

- basisgrondstoffen (ruwe olie, aardgas) 

- speciaal-chemicalien 

- gewasbeschermende middelen en meststoffen 

- kunststofgrondstoffen 

- chemische veredelingsprodukten 

- consumentenprodukten (zoals informatiedragers en geneesmiddelen) 

2.3 BASF Nederland B. V. 

De BASF heeft in Nederland meerdere zelfstandige produktiebedrijven en 

verkooporganisaties, waar in totaal ruim 1.100 mensen werken [I]. 

BASF Nederland B. V. (BASF-NL) is de centrale vestiging van BASF-AG in Nederland 

en omvat vier lokaties waar ca. 550 mensen werken: 

1. een centraal marketing/verkoopkantoor in Arnhem, verkoop van BASF-produkten in 

heel Nederland 

2. een produktievestiging in Arnhem, produktie van polymeer-dispersies 

3. een produktievestiging in Apeldoorn, produktie van pigmenten en pigment-preparaten 

4. een produktievestiging in Rozenburg, produktie van polypropeen 

2 
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Het centrale magazijn, dat de toelevering van voornamelijk de Nederlandse markt 

verzorgt, is gevestigd in Arnhem. 

De organisatie van BASF-NL is volledig ge"integreerd op de gebieden: 

- administratie en financien 

- automatisering 

- communicatie 

- facilitaire diensten 

- kwaliteit 

- logistieke diensten 

- personeelsbeleid 

- veiligheid en milieu 

2.4 BASF lokatie Apeldoorn 

2.4.1 Algemeen 

3 

De vestiging van BASF Apeldoorn (BASF-AP), waar het onderzoek plaats vond, 

produceert pigmenten en pigmentpreparaten in alle kleuren en soorten voor met name vier 

toepassingsgebieden [2]: 

- kunststoff en 

- verven en lakken 

- drukinkten 

- levensmiddelen 

Alle produktie-activiteiten behoren tot de categorie 'procesgewijze produktie in batches 

(charges)'. De onderneming kent een grote verscheidenheid in pigmentpreparaten die 

geleverd warden als masterbatches, pasta's en nitrocellulosechips. Orn de pigmenten en 

preparaten te kunnen produceren beschikt BASF-AP over acht verschillende produktie

afdelingen. Elke afdeling heeft haar eigen specifieke rnachinepark. 

De produktie-afdelingen zijn: 

- malen van produkten (dienstverlening aan zowel derden als aan interne toepassingen) 

- mengen van produkten (idem) 

- produktie van Bleicyanarnid LY 80 (pigment) 

- produktie van Sicor Echtschwarz L 0065 F (pigment) 

- produktie van NC-produkten (ca. veertig soorten) 
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- produktie van pasta-produkten (enkele honderden) 

- produktie van masterbatches (enkele honderden) 

- produktie van levensmiddelen-pasta's (tiental produkten) 

De verschillende produktie-afdelingen produceren vrijwel onafhankelijk van elkaar. De 

enige overlappingspunten zijn: 

- dezelfde wijze van produktie-besturing (allemaal ordergestuurd) 

- gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten (met name keuringslab) 

- gebruik van algemeen inzetbare operators 

2.4.2 Organisatie 

BASF-AP heeft een complexe organisatiestructuur. Produktie en Ontwikkeling vallen 

onder de lokatiemanager van BASF-AP. De afdelingen Logistiek en Administratie vallen 

onder de functionele manager van BASF Nederland. Figuur 2. 1 toont het 

organisatieschema [3]. 

Logistiek 
BNL 

Logistiek 
BASF-AP 

Transport & 
Expeditie 

Iof4~fitvJ;: & f 
et RPIB!~bbih.ij 
lnkoop 

Directie 
BNL 

Lokatiemgr 
BASF-AP 

,-----------, 

Produktie & i 
TD BASF-AP ! 

Ontwikkeling l 
BASF-AP ! 

Administratie 
BNL 

Administratie 
BASF-AP 

;- Kunststoffenlab :_ Bedrijfseconomie 

Technische 
Dienst 

I 
I t- Vertlab 

,- Analytisch lab 
! 
;__ Projectmanagement 

werkgebied 

Figuur 2.1 Organisarieschema BASF-AP 
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5 

Bij de BASF-AP werken ca. 70 mensen die als volgt over de afdelingen verdeeld zijn: 

- Produktie: 34 medewerkers: - produktie: 28 

- onderhoud: 6 

- Ontwikkeling/research: 17 medewerkers 

- Logistiek: 12 medewerkers 

- Administratie: 3 medewerkers 

- Overig: ca. 4 medewerkers 

De verkoopactiviteiten (inclusief marketing) voor de lokatie Apeldoorn worden verricht 

door het Verkoopkantoor in Arnhem. Dit Verkoopkantoor is onderverdeeld in de 

volgende vijf divisies: 

l] Veredelingsprodukten (hieronder valt de verkoop van de masterbatches) 

2] Kunststoffen 

3] Chemie 

4] Agro 

5] Audio & Video 

De divisie Veredelingsprodukten is georganiseerd naar toepassingsgebied: 

- Dispersie (VED) 

- Textielchemie (VET) 

- Speciaalchemie (VES) 

- Pigmenten & Hulpmiddelen (YEP) 

Elk van deze afdelingen n~emt de verkoop van een gedeelte van het produktassortiment 

van de lokatie Apeldoorn voor haar rekening. Het gebied Pigmenten & Hulpmiddelen 

(YEP) is ingedeeld in de produktgroepen kunststoffen en lakken & drukinkten. De 

verkoop van masterbatches valt onder de VEP-groep (produktgroep kunststoffen). 

De verantwoordelijkheden voor BASF-AP zijn vastgelegd door de Directie van BASF-NL 

en zijn opgenomen in bijlage 1. Kort samengevat: de financiele eindverantwoordelijkheid 

ligt bij de directeur van de divisie Yeredelingsprodukten en de lokatiemanager BASF-AP 

terwijl de produktieverantwoordelijkheid bij BASF-AP ligt. BASF-AP verzorgt zelf de 

inkoop van de grondstoffen. 

Figuur 2.2 toont het schematisch overzicht van de afdeling Verkoop. 
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Figuur 2. 2 Schematisch overzicht Verkoop 

2.4.3 Informatiesystemen 

Het informatiesysteem van het moederbedrijf BASF-AG is het ADS. Dit 

informatiesysteem bevat allerlei gegevens betreffende voorraden, orders, klanten etc. 

BASF-NL heeft een soortgelijk informatiesysteem , het OPS. Gegevens uit het ADS 

worden door het Verkoopkantoor in Arnhem ingevoerd in het OPS. Vanuit dit OPS 

worden gegevens 'gedownload' naar het ORACLE-systeem. ORACLE is het logistieke 

beheersingssysteem van BASF-AP waarmee de produktie wordt aangestuurd. 

2.4.4 Besturing 

Het produktassortiment van BASF-AP is in te delen in twee categorieen, te weten 

standaardprodukten en specialiteiten. Daarnaast bestaat er nog een indeling in 

Eigenhandler- en Agentenvertragprodukten. Het criterium voor de laatstgenoemde 

categorieen is of een produkt wel of niet voor de exportmarkt bestemd is. 

Eigenhandlerprodukten zijn bestemd voor de binnenlandse markt en 

Agentenvertragprodukten voor de buitenlandse markt. Voor alle duidelijkheid: de 

binnenlandse markt betreft de Nederlandse markt. Figuur 2.3 geeft deze indeling weer. 

6 
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Figuur 2. 3 Opbouw produktassortiment 
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Produkten worden als standaardprodukt opgenomen als er een regelmatige afzet te 

verwachten is, er bij voorkeur meerdere afnemers zijn of waarbij er een contract met de 

afne!ller afgesloten wordt. Slechts een klein gedeelte van de Agentenvertragprodukten is 

specialiteit. 

De produktie-afdelingen bij de BASF-AP zijn ordergestuurd. Produktie-orders voor 

specialiteiten worden ingegeven door Yerkoop; dit zijn over het algemeen specifieke 

klantenorders. Produktie-orders voor standaardprodukten worden door de 

produktieplanner van de logistieke afdeling BASF-AP ingevoerd ; dit zijn meestal 

produkten waarvan een bepaald voorraadpeil (minimum/maximum voorraad) aangehouden 

wordt. 

7 

Tabel 2.1 geeft de verdeling in procenten weer over de categorieen standaardprodukten en 

specialiteiten voor de verschillende produktie-afdelingen . 

Tabet 2.1 Orderverdeling srandaardprodukrenlspecialireiren (okr '93-mrt '94) 

Standaardprodukten Specialiteiten 
Afdeling orders kg orders kg 
Pigment 100% 100% 0% 0% 
NC 100% 100% 0% 0% 
Pasta 32% 31% 68% 69% 
Extruder 18% 59% 82% 41% 
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2.5 De Extruder af de ling 

2.5.1 Beschrijving Extruder afdeling 

In de Extruder afdeling worden masterbatches in korrelvorm geproduceerd. Deze 

masterbatches worden door de afnemers gebruikt voor de inkleuring van 

kunststofprodukten, zoals kratten, tuinmeubels, flessen en plastic zakken en folie. 

De produktie van deze masterbatches gebeurt in drie stappen, te weten mengen, 

extruderen en afpakken. Figuur 2.4 toont het blokschema voor de produktie van de 

masterbatches (zie voor de fysieke procesgang bijlage 2). 

afwegen 
& mengen extruderen afpakken M 

M: masterbatch 
D : bewerken 

v· : wachten 

Figuur 2.4 Blokschema produkrie masrerbarches 

Voordat een order afgepakt mag worden moet het granulaat getest worden in het 

testlaboratorium. Het complete produktieproces bestaat uit vijf fasen: 

1. afwegen en mengen van de grondstoffen 

2. extruderen 

3. granuleren 

4. monster nemen en testen 

5. afpakken 

In de volgende figuur wordt het blokschema van het produktieproces weergegeven. 

8 
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proc:luklle 
bon met 
recept 

afwegen 
& lngoolen 
Im-manger 

D :bewerken 

v : -chten 

bljstellen 

draalen 
lm-menger 

G : granulaat 

afkeur/bijst8ladvles 

extruderen granuleren 

M : masterbatches 

Figuur 2.5 Blokschema produktieproces 

Fase 1: het afwegen en mengen van de grondstoffen: 

testen 
op lab • 

ordervrijgave 

eventueel 
homo

genlseren 

afpakken 
grote 
orders 
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Het afwegen van de grondstoffen gebeurt aan de hand van een recept. Het basisrecept 

voor een produkt staat vermeld op de produktiebon die door Logistiek is uitgedraaid. De 

produktiechef rekent deze basisrecepten om in de gewenste hoeveelheden voor de batch en 

verwerkt dit op een 'omrekenformulier'. Op dit formulier staat tevens vermeld op welke 

LM-menger de order gedraaid moet warden en in hoeveel batches. Logistiek zorgt ervoor 

dat de benodigde grondstoffen in het magazijn aanwezig zijn. Produktie vraagt zelf kort 

voor aanvang van de produktie van een order de grondstoffen aan bij het magazijn. 

De tijd die nodig is om een LM-menger te vullen is afhankelijk van de capaciteit van de 

LM-menger, de grootte van de batch en de receptuur. Ook speelt het soort pigment dat 

gebruikt wordt een rol. Een mengsel van pigmenten met een laag soortelijk gewicht vergt 

meer vultijd dan een mengsel met een hoog soortelijk gewicht. Na het vullen van de LM

menger moet deze 10 minuten draaien . Hierna wordt de voormenging afgetapt in 

containers die door de mengers naar het voedingsplatform van de extruder machines 

gebracht warden. 

Na het draaien van een order moet de LM-menger schoongemaakt worden. De 

schoonmaaktijd is afhankelijk van twee factoren: 
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- de kleurvolgorde op de LM-menger; de kortste schoonmaaktijd wordt bereikt door 

zoveel mogelijk van lichte naar donkere kleuren te produceren 

- technische eisen, zoals de compabiliteit met de grondstoffen in het volgende recept 

Schoonmaakactiviteiten voor een LM-menger: 

1. schoonvegen met stoffer 

2. schoondraaien met korrels en oplosmiddel (20 a 25 minuten) 

3. uitspuiten met water 

4. drogen; meestal gebeurt het uitspuiten met water aan het einde van de dag waardoor 

het drogen buiten bedrijfstijd plaats vindt. Als de LM-menger afgedroogd moet worden 

duurt dit zo'n half uur. 

Het belang van het schoonmaken bepaalt of traject 1-3-4 dan wel 2-3-4 doorlopen wordt. 

Beschikbare capaciteit voor de LM-mengers: 

- beschikbare tijd: 8 uur per dag 

- mensen: 2 man 

- machinecapaciteit: liters kilo's 

LMl 300 150 

LM2 300 150 

LM3 600 300 

LM4 1200 500 

LM5 2000 1000 

MTI 1000 250-500 

Fase 2 en 3: het extruderen en granuleren: 

De toevoer van de voormenging naar de extrudermachines vindt plaats vanaf het 

voedingsplatform. De snelheid van de toevoer is afhankelijk van de samenstelling van de 

voormenging. Vanuit de toevoer doorloopt de voormenging een zes- a zevental 

verwarmingszones. In het eerste gedeelte van de extrudermachine wordt het polymeer 

gesmolten, de schroef is hier dan ook grof. Vervolgens wordt het pigment bevochtigd. 

Hierna vindt het dispergeerproces plaats. Dit proces wordt gevolgd door ontgassing van 

de menging. In de laatste verwarmingszone wordt de massatemperatuur gemeten, dit is de 

temperatuur van de menging zelf. Deze temperatuur is aan een maximum gebonden dat 

gerelateerd is aan de samenstelling van de menging (soorten pigmenten). Yervolgens gaat 

de menging door een zeef om vervuilende deeltjes eruit te halen. Dan wordt de menging 
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onder hoge druk door een matrijs geperst. De uit de matrijs komende strengen worden 

afgekoeld in een waterbak en vervolgens weer drooggeblazen. Yanuit de blazer gaan de 

strengen de granulator in; hier wordt de streng in korrels gesneden en wordt de lengte 

van de korrel (en dus ook van de masterbatch) bepaald. Deze gesneden korrels zijn het 

zogenaamde granulaat. Daama gaat het granulaat over de trillende spiraaltransporteur 

naar de zeef. Hier wordt te groot, te klein of aan elkaar plakkend granulaat eruitgezeefd. 

Als laatste gaat het granulaat een container in, of als het een kleine order bedraagt, 

warden zij direct afgepakt achter de extruderlijn in zakken van 25 kilo. Grote orders gaan 

per batch in een aparte container (en warden eventueel nog gehomogeniseerd) en warden 

daama afgepakt in 25-kilozakken op de afpakafdeling. 

Na het draaien van een order moet de extruderlijn schoongemaakt warden. De 

schoonmaaktijd is afhankelijk van drie factoren: 

- de kleurvolgorde op de extrudermachine; de kortste schoonmaaktijd wordt bereikt door 

zo veel mogelijk van lichte naar donkere kleuren te produceren 

- de lengte van de produktielijn 

- eisen van de klant 

Schoonmaakactiviteiten voor de extrudermachine: 

1. schoonmaken toevoer voormenging 

2. machine schoondraaien met kunststofkorrels 

3. schoonmaken rest apparatuur produktielijn 

De benodigde schoonmaaktijd is sterk afhankelijk van het ervoor geproduceerde produkt. 

Globaal gezegd varieert de schoonmaaktijd van 2 tot 6 uur per order. 

Beschikbare capaciteit voor de extrudermachines: 

- beschikbare tijd: 8 uur per dag 

- men sen: 2 man 

- machinecapaciteit: 

nr 2 

nr 3 

nr 5 

nr 6 

gem. kg/uur 

75 

250 

250 

125-150 

Bovengenoemde capaciteiten zijn slechts gemiddelden. De doorzet van een 

extrudermachine blijkt afhankelijk te zijn van de ordergrootte. Zie voor meer gegevens 

bijlage 3. 
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Fase 3 en 4: monster nemen en testen: 

Van de voormenging {pigmentmengsel) wordt 25 kilo granulaat gedraaid op de 

extrudermachines. Van deze 25 kilo wordt een monster naar het testlaboratorium 

gebracht. De test zelf bestaat uit het maken van een spuitgietplaatje of een walsplaatje. 

Het granulaat is gebruikt voor de inkleuring van deze plaatjes. De metingen worden dan 

verricht aan het spuitgietplaatje of het walsplaatje. Het spuitgieten/walsen en de metingen 

doen nemen ongeveer een uur in beslag. Tijdens deze test staan de LM-menger en de 

extrudermachine stil. Direct testen van het pigmentmengsel is dus niet mogelijk voor de 

lokatie Apeldoom. 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten van de test: 

1. De voormenging wordt goedgekeurd; de order kan gedraaid worden. Als een order 

uit meerdere batches bestaat, wordt elke batch nog wel getest maar staan de 

machines niet meer stil tijdens de test. De testen kunnen eventueel aangeven dat 

homogeniseren van de verschillende batches nodig is. 

2. De voormenging wordt afgekeurd; het lab brengt een advies uit over de bijstelling 

van de voormenging. De bijstelling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

van produktie en fase 1 tot en met 4 van het produktieproces worden weer 

doorlopen. Tijdens de test na de bijstelling staan de LM-menger en de 

extrudermachine ook stil. 

Fase 5: het afpakken: 

Het afpakken kan direct achter de produktielijn plaatsvinden in geval van kleine orders. 

Bij grote orders wordt het granulaat opgevangen in containers en later afgepakt op de 

daarvoor bestemde werkplek. 

2.5.2 Markt 

BASF-AP bevindt zich vooral op de binnenlandse industriele markt voor middelgrote 

(gemiddeld 1500 kg) orders. De verdeling binnenlandse/buitenlandse markt ligt in de orde 

van grootte: 95 % - 5 % . De markt voor de masterbatches kenmerkt zich op het moment 

door een groeiend aantal kleinere orders; om hierover een indruk te geven volgt hieronder 

in tabel 2.2 de ordergrootte verdeling van 1992 ten op zichte van I 993. 

BASF is een duurderde leverancier maar levert produkten met een hoge kwaliteit en 

wordt daar samen met de leverterrnijn op beoordeeld door haar klanten. 
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Tabel 2.2 Ordergrooue verdeling 1992/1993 

Ordergrootte 1992 
in kg # orders % gem. LT 
<250 80 23% 11 

251-500 78 22% 20 
501 -1000 64 19% 23 
1001-2000 43 13% 27 
2001-4000 32 9% 31 

>4000 47 14% 60 
totaal 344 100% 

2.5.3 lnkoop 

# orders 
117 
71 
75 
25 
31 
43 

362 

1993 
% gem. LT 

32% 10 
20% 9 
21% 18 
7% 20 
9% 23 
11% 39 
100% 

LT: gerealiseerde l~vertermijn 
in kalenderdagen 
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Masterbatches worden grof gezegd uit drie hoofdgroepen grondstoffen geproduceerd. 

Deze groepen zijn: 

1. pigment 

2. bindmiddel 

3. hulpstof 

De pigmenten worden voornarnelijk via het ADS-systeern bij BASF-AG ingekocht. De 

inkoop van bindmiddelen en hulpstoffen geschiedt hoofdzakelijk direct bij de leverancier. 
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HOOFDSTUK 3: Opdrachtformulerine 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de eerste stappen van het onderzoek aan bod, namelijk de 

aanleiding voor het onderzoek, de eerste opdrachtformulering en de definitieve 

opdrachtformulering. Ten slotte is de aanpak van het onderzoek aangegeven. 

3.2 Aanleiding en eerste opdrachtformulering 
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De Extruder afdeling van de lokatie BASF-AP kent lange omsteltijden en 

schoonmaaktijden die vooral aantikken bij de produktie van kleine orders. Er is een 

tendens naar kleine orders waar te nemen in de extrudermarkt. BASF-AP zegt een 

flexibele organisatie te zijn en wil die kleine orders met hoge leverprestaties kunnen 

leveren om zich zo te profileren in de markt. Zij kan deze leverprestaties echter niet waar 

maken door meerdere oorzaken . 

In eerste instantie wilde men een theoretisch model van de doorstroming van de orders 

door de fabriek. Dit model zou aan moeten geven waar er, athankelijk van de feitelijke 

situatie, knelpunten zouden kunnen optreden zodat men hierop tijdig kan anticiperen. 

Aangezien tijd en mankracht ontbraken om een dergelijk project uit te voeren, werd mij 

de mogelijkheid geboden dit onderzoek naar eventuele knelpunten te verrichten in het 

kader van mijn afstudeerproject. 

3.3 Definitieve opdrachtformulering 

Om een model zoals genoemd is in de vorige paragraaf te kunnen maken, is inzicht nodig 

in het verloop van een order door het fysieke produktiegedeelte. Door mijn 

afstudeerproject te beginnen met het meelopen in de Extruder afdeling heb ik het 

produktieproces leren kennen en het in kaart kunnen brengen. 

Tijdens deze kennismaking vielen mij de volgende zaken op: 

- de tijd die 's ochtends nodig is om de extrudermachines op te starten 

- het stilstaan van de LM-mengers en de extrudermachines tijdens het wachten op 

testresultaat 
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- de koppeling van een LM-menger aan een machine 

- de grote invloed van het aantal bijstellingen van een order op het aantal bezettingsuren 

van deze order op de extrudermachine en daarmee dus de produktieprestatie van de 

extrudermachine per dag bei'nvloedt. 

15 

Om inzicht te verkrijgen in de hoogte van de leverprestatie van de Extruder afdeling is de 

leverbetrouwbaarheid voor extrusieprodukten onderzocht. De volgende gegevens komen 

uit de ORACLE-database ·en gelden voor de periode oktober '93 tot en met maart '94. 

Tabel 3.1 Leverprestaties Extruder afdeling 

ordergrootte binnen binnen verdeling 
in kg LT LT+ 1 week # orders 

<=250 58% 93% 37% 
251-500 49% 86% 16% 
501-1000 32% 78% 19% 
1001-2000 37% 90% 9% 
2001-4000 43% 72% 6% 

>4000 38% 59% 13% 
totaal 46% 83% 100% 

LT= levertermijn 

Bovenstaande gegevens zijn besproken met de bedrijfsbegeleiders en een TUE-begeleider. 

De cijfers rechtvaardigen volgens ons een onderzoek naar de verbetering van de situatie, 

inclusief de planningswijze. Opgemerkt werd dat automatisering een hulpmiddel is en 

geen doel op zich. Het is beter de situatie structureel in de goede richting te veranderen 

en te bezien in hoeverre automatisering daarin een bijdrage kan leveren. Bij analyse van 

de bestaande situatie is structureel inzicht nodig in de situatie en mogelijkheden voordat er 

aan technieken als simulatie kan worden gedacht. 

Overeengekomen werd dat het onderzoek in eerste instantie gericht zal zijn op de 

Extruder afdeling. De bijbehorende opdrachtformulering luidt als volgt: 

BASF Ape/doom 

Onderzoek hoe de leverprestaties van de Extruder 
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3.4 Aanpak van bet onderzoek 

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap 5: 

Stap 6: 

Orientatie bedrijf 

In kaart brengen van de volgende karakteristieken voor de Extruder 

afdeling: 

- produktassortiment 

- produktieproces 

- markt 

- grondstoffen/inkoop 

Kwantitatief analyseren van markt- en produktiegegevens om inzicht te 

krijgen in de problemen en hun oorzaken 

Ontwikkelen van een nieuw besturingsconcept 

Voorstel doen tot aanpassing van de logistieke organisatie passend binnen 

bovengenoemd concept 

Eventueel nog aangeven wat voor een voordelen en in welke mate te 

behalen zijn op andere gebieden dan het besturingsconcept 

16 

BASF Ape/doom november 1994 



17 

HOOFDSTUK 4: Huidie; besturine;sconcept 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het huidige besturingsconcept beschreven worden. Allereerst wordt de 

huidige manier van de produktieplanning behandeld. Hierna worden de 

verantwoordelijkheden van de afdelingen Verkoop, Logistiek en Produktie met betrekking 

tot de produktieplanning weergegeven . 

. 4.2 Beschrijving huidige produktieplanning 

De planning wordt voor alle produktie-afdelingen door een persoon gemaakt. De 

produktieplanning wordt visueel bijgehouden op twee planborden, een bij de planner en 

een bij de betreffende produktie-afdeling. In figuur 4.1 staat de huidige structuur van de 

planning voor de Extruder afdeling weergegeven. 

hlstorle --.:::i>►,------, 
voorraden -->,.1Termijnplanning 

voorspelllng --:;::1>► L_,-..... ____ _J 

~<---- klantenorder 

1----- levertermijn 
Orderacceptatie 

~--- materiaal maandorders 
standaard 
produkten 

materiaal 
beschikbaarheld 

inleggen 
produktieorders 

voorstel 
weekplanning 

vrijgifte 
weekplanning 

specialiteit 

korte termijn plan 

werkorderuitgifte 

werkorders 

produktie 

Figuur 4.1 Srrucruur huidige produkrieplanning 
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beschlkbaarheld 

produktlecapaclteit 
kleurvolgorde 
orderprlorltelt 
openstaande orders 

produktiebon 

/ 
/ 
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De huidige produktieplanning gebeurt in vier stappen, te weten: 

1. het inleggen van de produktie-orders 

2. het voorstellen van een produktieweekplanning 

3. het vrijgeven van de produktieweekplanning 

4. het uitgeven van de werkorders 

Ad 1 Het inleggen van de produkrie-orders 

De produktie-orders worden door twee verschillende afdelingen gegenereerd: 

.a Verkoop: divisie Veredelingsprodukten; produktie-orders voor specialiteiten. 
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Verkoop ontvangt de klantenorders en stemt de eisen van de klant af met de 

mogelijkheden van de produktielokatie BASF-AP. De orders worden ingegeven in 

het OPS-systeem. De levertermijn die afgegeven wordt door Verkoop, is tot stand 

gekomen in overleg met de afdeling Logistiek BASF-AP (capaciteitsbezetting en 

materiaal beschikbaarheid). 

b. Logistiek BASF-AP; produktie-orders voor standaardprodukten. 

Logistiek geeft de zogenaamde maandorders in. Dit zijn orders voor 

standaardprodukten die op voorraad geproduceerd worden. Hoe groot een 

produktie-order moet zijn en voor wanneer, wordt afgestemd met Verkoop en is 

afhankelijk van de voorraden en voorspellingen. De maandorder moet aan het eind 

van de maand geproduceerd zijn en kan ingepland worden op een geschikt 

moment. Zie voor een voorbeeld van een maandplanning bijlage 4. Verkoop 

beheert en onderhoudt de lijst van standaardprodukten. 

De produktiebonnen worden geprint zodra de order geaccepteerd is en bij BASF-AP 

binnen is. 

Ad 2 Het voorsrellen van een pmdukrieweekplanninr: 

De volgende factoren spelen een rol bij het maken van het voorstel: 

- huidige capaciteitsbezetting met betrekking tot machines, personeel en grondstoffen 

- kleurvolgorde van de produktielijn 

- levertermijn van de order 

- nog openstaande orders 

Zie voor een voorbeeld van een voorstel van de weekplanning bijlage 5. 
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Ad 3 Het vriigeven van de produkrieweekplanning 

Elke eerste werkdag van de week wordt het voorstel besproken met de afdelingen 

Logistiek, Verkoop, Produktie, Technische Dienst en het ontwikkelings- en 

testlaboratorium. Na afstemming tussen Logistiek, Verkoop en Produktie wordt de 

produktieweekplanning vrijgegeven. Zie voor een voorbeeld van een 

produktieweekplanning bijlage 6. 

Ad 4 Het uitgeven van werkorders 

Binnen de weekplanning heeft Produktie de vrijheid om de dagplanning in te delen of 

latere orders naar voren te schuiven mits dit niet ten koste gaat van de weekplanning. 

4.3 Verantwoordelij kheden produktieplanning 
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In deze paragraaf worden de verantwoordelijkheden van de afdelingen Verkoop, Logistiek 

en Produktie met betrekking tot de produktieplanning opgesomd. 

Verkoop: 

- de budgettering en controlling van de voorraden 

- de verkoopactiviteiten en de contacteh met afnemers 

- de afnemer-orderverwerking 

- beheren en onderhouden van de lijst met standaardprodukten, inclusief op- en afvoeren 

van produkten 

- het bepalen van minimum en maximum voorraadniveaus van standaardprodukten en het 

definieren van de optimale produktie-ordergrootte 

- de eventuele voorraadaanvullingen van specialiteiten 

- het nemen van beslissingen in geval van knelpunten ten aanzien van de planning 

- het bepalen van de norm voor leverbetrouwbaarheid voor produkten van BASF-AP 

Logistiek: 

- opstellen en uitvoeren van de termijnplanning en de weekplanning, in goed overleg met 

Verkoop en Produktie; dit houdt tevens een zo optimaal mogelijke machinebezetting 

en een zo groot mogelijke produktie-ordergrootte in 

- het aanhouden van voorraadniveaus en het inplannen van voorraadaanvullingen van 

standaardprodukten 

- het actualiseren van verwachte levertermijnen in het OPS-systeem en het voorzien van 

commentaar bij afwijkingen 

- het administratieve grondstof-voorraadbeheer, het plaatsen van de grondstofbestellingen, 
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het bepalen van de levertermijnen en de controle daarop 

Produktie: 

- het uitvoeren van de weekplanning, het bepalen van de batchgroottes (en dus het aantal 

batches per order) en het optimaal invullen en uitvoeren van de dagplanning op basis 

van de weekplanning 

-· de produktie van standaardprodukten en specialiteiten volgens de geldende procedures 

- het optimaal inplannen van onderhoudswerkzaamheden op de lokatie waarbij rekening 

gehouden wordt met de produktieplanning 
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HOOFDSTUK 5: Probleemanalyse 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zullen de problemen die bij het huidige besturingsconcept optreden 

besproken worden. Uitgaande van de opdrachtformulering is de huidige 

leverbetrouwbaarheid geanalyseerd. Uit verdere analyse zijn twee hoofdkenmerken naar 

voren gekomen die tezamen met hun veroorzakers in paragraaf 5.3 behandeld worden. 

5.2 Leverbetrouwbaarheid 
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Momenteel meet men de leverbetrouwbaarheid van BASF-AP aan de hand van de norm 

'Kundenwunsch' + I week. Deze norm, welke afkomstig is van BASF-AG 

Ludwigshafen, zou groter moeten zijn dan 80%. De Kundenwunsch die bij BASF-AP 

gehanteerd wordt, is de eerst afgesproken leverdatum in het ORACLE-systeem. Omdat de 

eerst afgesproken leverdatum al een compromis is tussen de klant en Yerkoop/BASF-AP 

zijn de metingen die gedaan worden met behulp van de ORACLE-database niet geheel 

representatief voor bovenstaande norm. De echte Kundenwunsch wordt nergens 

geregistreerd. 

Yolgens de chef van de afdeling Orderafwikkeling en Planning (Logistiek) zou de 

leverbetrouwbaarheid voor standaardprodukten ongeveer 95 % moeten zijn en voor 

specialiteiten zo'n 85 % . Laatstgenoemde normen zijn gerelateerd aan de mate waarin 

BASF-AP haar eerst afgegeven leverdatum nakomt. Dergelijke normen van 95%-85% 

worden niet gehaald. Voor de volledigheid worden hieronder de gegevens betreffende de 

leverbetrouwbaarheid uit paragraaf 3.2 nog eens herhaald. 

Tabel 5.1 Leverpresraries Extruder afdeling -k/anrenorders en maandorders-

ordergrootte binnen binnen verdeling 
in kg LT LT+ 1 week # orders 

<=250 58% 93% 37% 
251-500 49% 86% 16% 
501-1000 32% 78% 19% 
1001-2000 37% 90% 9% 
2001-4000 43% 72% 6% 

>4000 38% 59% 13% 
totaal 46% 83% 100% 

LT= levertermijn 
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Bij deze gegevens zijn de maandorders in begrepen. De gemiddelde 

levertijdoverschrijding is 9.63 kalenderdagen. 
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Dezelfde analyse is toegepast op de klantenorders voor specialiteiten in de periode oktober 

'93 tot en met maart '94. Dit heeft de volgende cijfers opgeleverd: 

Tabel 5.2 Leverprestaties 'Extruder afdeling -klantenorders-

ordergrootte binnen binnen verdeling 
in kg LT LT+ 1 week # orders 

<=250 58% 93% 45% 
251-500 49% 86% 19% 
500-1000 33% 83% 17% 
1001-2000 22% 89% 5% 
2001-4000 55% 82% 7% 

>4000 27% 55% 7% 
totaal 48% 87% 100% 

LT= levertermijn 
De gemiddelde levertijdoverschrijding is 6.67 kalenderdagen. 

Uit bovenstaande gegevens valt te concluderen dat de maandorders niet voor hogere 

leverprestaties zorgen qua leverbetrouwbaarheid maar wel qua levertijdoverschrijding. 

Opgemerkt moet worden dat het werken met maandorders pas gebeurt sinds medio 1993 

en dat de gegevens een enigszins vertekend beeld geven door aanloopverschijnselen. 

5.3 Knelpunten en hun veroorzakers 

Er zijn twee groepen factoren die de leverbetrouwbaarheid bepalen [4]: 

- de leverdatumregels: dit zijn de regels die bepalen hoe een leverdatum tot stand komt 

- de interne besturing, gekarakteriseerd door de detailplanning en door prioriteits- en 

capaci tei tstoewij zi ngsregel s 

De leverdata zoals deze door Verkoop aan de klant afgegeven worden, zijn vooral 

klantafhankelijk. 

De interne besturing zoals deze op het moment verloopt, veroorzaakt veel 

planningswijzigingen en capaciteitsfluctuaties. Gemiddeld wordt een order ongeveer twee 

keer verzet. De order krijgt dan een andere leverdatum toegewezen; deze wijziging brengt 

veel administratieve handelingen mee. De drie meest voorkomende redenen voor het 

wijzigen van een leverdatum zijn: 
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1. C_apaciteitsbezetting machines en mensen 

2. Grondstof niet aanwezig 

3. Kwaliteitsproblemen 

Hoofdzakelijk zijn er bij de BASF-AP twee knelpunten aan te wijzen die verantwoordelijk 

zijn voor de lage leverprestaties. Deze knelpunten zijn: 

1. de vele planningswijzigingen 

2. de fluctuerende bezettingsgraad op de Extruder afdeling 

Bovengenoemde knelpunten worden veroorzaakt door een aantal factoren. Globaal zijn 

deze factoren in te delen in twee categorieen: enerzijds de factoren die afkomstig zijn van 

de vraagkant (de klant) en anderzijds factoren die typerend zijn voor het produktieproces. 

In figuur 5 .1 is schematisch weergegeven hoe de leverprestaties (lage logistieke kosten en 

hoge leverbetrouwbaarheid) voor de BASF-AP be"invloed worden door verschillende 

factoren. 

gerichte 
reclame actie 

plannings 
wijzigingen 

onbetrouw 
baarheid 

vraagvoorspelling 

grillig 
vraagpatroon 

produkten 

hogere eisen 
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Figuur 5. 1 Factoren /everpresraries 
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In het vervolg van deze paragraaf worden de knelpunten met hun veroorzakers nader 

toegelicht. 

Planningswij zigingen 

De planningswijzigingen die telkens optreden vergen een grote inspanning van de gehele 

organisatie. 

De planningswijzigingen worden veroorzaakt door de varierende doorzet van de produktie 

en de onbetrouwbaarheid van de vraagvoorspelling. 

* Onbetrouwbaarheid vraagvoorspelling 

De vraagvoorspelling is tamelijk onbetrouwbaar. Dit hangt ondermeer samen met de korte 

levensduur van de produkten welke gemiddeld drie jaar bedraagt. Volgens Verkoop valt 

ongeveer 20% van de orders te voorspellen. Verkoop geeft aan aan welke klanten men 

produkten verwacht af te zetten; vervolgens wordt per klant aangegeven welke produkten 

men verwacht af te zetten. Verkoop zegt dat het af te nemen tonnage per klant wel is aan 

te geven maar een verdeling over de verschillende produkten niet. Verkoop hanteert een 

pro-actief verkoopbeleid. 

* Grillig vraagpatroon produkten 

Het vraagpatroon kan grillige vormen aan nemen . Dit kan veroorzaakt worden door 

reclame acties van de klant. In dat geval wil de klant een nieuw specifiek produkt met een 

korte levertijd voor eenmalig gebruik. In de periode oktober '93 tot en met maart '94 

werden er 90 verschillende produkten gevraagd, waarvan er 46 maar een keer gevraagd 

werden. 

In figuur 5.2 is de verdeling van de gevraagde levertermijnen van de orders voor 

specialiteiten weergegeven. 

PERCENTAGE ORDERS PER GEWENSTE LEVERTERMIJN 

GEWENSTE LEVERTERMIJN 

0 < 1 WEEK 

■ 1•2WEKEN 

Ill 2-3 WEKEN 

~ > 3 WEKEN 

Figuur 5.2 Gevraagde levertermijnverdeling 
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Uit deze figuur valt af te leiden dat ruim de helft van het aantal orders voor specialiteiten 

· binnen twee weken gevraagd wordt. In bijlage 7 is een figuur opgenomen waarin per 

levertermijnoverschrijdingscategorie het aantal orders met een gevraagde levertermijn van 

korter dan een week is aangegeven. Deze figuur geeft dus aan hoeveel orders van het 

aantal te laat uitgeleverde orders binnen een week gevraagd werden. 

* Grote varieteit aan produkten 

De grote varieteit aan produkten die nu door BASF-AP geproduceerd worden zorgt er 

voor dat de grilligheid van het vraagpatroon naar produkten toeneemt en be'invloedt 

indirect dus ook de betrouwbaarheid van de vraagvoorspelling. 

* Hogere eisen van de klant 

De klantenwensen zijn de laatste jaren steeds diverser geworden. Deze verandering had 

tot gevolg dat de marktonzekerheid groter werd en de vraagvoorspellingen moeilijker en 

slechter. De klant eist momenteel een groot aantal verschillende produkten in kleine 

ordergroottes. Om zich te kunnen handhaven in een markt met concurrenten, moet aan de 

eisen van de klant tegemoet gekomen worden. Dit kan door een organisatie met een 

flexibele produktiebeheersing. 

Fluctuerende bezettingsgraad Extruder af deling 

Door een wisselende bezetting op de Extruder afdeling ontstaat de noodzaak om bij 

tijdelijk hoge bezetting over te werken. In de periode oktober '93 tot en met maart '94 

waren de kosten voor het overwerk circa f 9432,00. De kosten voor overwerk bedragen 

5 % van de totale salariskosten. 

Overwerken brengt niet alleen extra kosten met zich mee maar veroorzaakt ook een zeker 

onbegrip bij de produktiemedewerkers: Waarom moeten we deze week overwerken en 

hebben we volgende week weinig te doen? 

In figuur 5.3 is de bezettingsgraad weergegeven zoals die ontstaat als alle gevraagde 

orders in de week van de afgegeven leverdatum geproduceerd worden. Hierbij zijn de 

orders omgerekend naar het aantal uren dat zij gemiddeld in beslag nemen bij produktie 

van een order met een dergelijke grootte. Het grijs gearceerde gebied geeft de bezetting 

als gevolg van de maandorders aan. Het is de bedoeling dat er met deze orders geschoven 

wordt om een zo'n gelijkmatig mogelijke bezetting van de machines te bewerkstelligen. 
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Figuur 5.3 Geplande bezettingsgraad Extruder afdeling 

Bovenstaande figuur is als volgt tot stand gekomen: 

- er is een indeling per machine aangehouden: orders van 500 kg of minder worden op 

extruder 2 & 6 gedraaid en orders van meer dan 500 kg op extruder 3 & 5 

- de gemiddelde doorlooptijden waarmee gerekend is , staan vermeld in tabel 5.3 

- gehanteerde formule voor de bezettingsgraad : bezettingsuren orders * 100% 

129 dagen*8 uur*2 
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Als de tweedeling van kleine en grote orders (respectievelijk < = 500 kg en > 500 kg) 

precies wordt aangehouden, zou dit per machine een gemiddelde bezettingsgraad van 50% 

op extruder 2 en 6 betekenen en op extruder 3 en 5 per machine een gemiddelde 

bezettingsgraad van 124 % . 

Als figuur 5.3 vergeleken wordt met hoe de werkelijkheid is geweest, dan blijken de 

bezettingsgraden van de extruder machines de volgende waarden geweest te zijn: 
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2 6 3 5 

64% 83% 99% 98% 

Verder analyseren van de gegevens leert dat grote orders 26% van de bezettingsgraad op 

extruder 2 & 6 (deze machines zijn bedoeld voor de kleine orders) opslokken. Hierdoor 

gaat de gewenste flexibiliteit voor de kleine orders verloren. 

Opgemerkt moet worden dat extruder 2 een verouderde machine is die niet voor alle 

produkten gebruikt kan worden. 

* Varii!rende doonet in kg per bezettingsuur 

De varierende doorzet in kg per bezettingsuur (zie ook bijlage 3) wordt veroorzaakt door 

drie factoren: 

1. varierende doorzet in kg per bedrijfsuur 

2. het aantal bijstellingen (keuren) 

3. de schoonmaaktijd per order 

In figuur 5 .4 staat weergegeven hoe de gemiddelde bezettingstijd ( = de gemiddelde 

produktie doorlooptijd) per ordergrootte is opgebouwd uit de bovengenoemde factoren. 

OKT'93-MRT'94 EXTRUDER AFDELING 

VERDELING BEZETTINGSTIJD PER ORDER 
GEM DLT 

7.6 8.3 10.6 17.1 19.4 19.0 41.2 100 

90 

80 

p 
70 

E 
R 

60 
C 
E 

50 
N 
T 

40 
A 
G 

30 
E 

20 

10 · 

0 - ; 

<•125 126-250 251 -500 501-1 000 100 1-2000 2001 -4000 >4000 

ORDERCATEGORIE 

0 % BEDRIJFSUREN ■ ¾KEUREN §I ¾SCHOONMAAKUR EN Iii %REST 

Figuur 5.4 Procentuele verdeling bezeuingsrijd per order 

De bij deze figuur horende getallen staan in tabel 5.3 vermeld. 
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Tabel 5.3 Verdeling bezettingstijd in klokuren 

Ordergrootte Doorlooptijd Bedrijfsuren Keuren Schoonmaken Rest 
<=125 7.6 2.02 1.81 2.14 1.63 

126-250 8.3 3.10 1.84 2.38 0.98 
251-500 10.6 5.21 1.43 2.49 1.47 

501-1000 17.1 10.82 2.10 2.93 1.25 
1001-2000 19.4 13.87 2.21 2.95 0.37 
2001-4000 19.0 14.28 1.57 3.01 0.16 

>4000 41.2 33.79 1.80 2.93 2.68 

* Varierende doorzet in kg per bedrijfsuur 

De varietende doorzet per bedrijfsuur (zie ook bijlage 3) is afhankelijk van de 

ordergrootte en het type grondstof dat gebruikt wordt. Organische pigmenten zijn 

bijvoorbeeld moeilijker te dispergeren dan anorganische. De extrudermachine wordt bij 

grote orders zo optimaal mogelijk ingesteld door de extrudeurs. 

* Type grondstojfen 

Globaal gezegd wordt er gewerkt met twee soorten pigmenten: anorganische en 

organische pigmenten. 

Voor deze pigmenten geldt het volgende: 

- anorganische pigmenten zijn makkelijker te dispergeren dan organische 

- anorganische pigmenten zijn minder temperatuurgevoelig dan organische 

- anorganische pigmenten zijn minder drukgevoelig dan organische 

* Aantal bijstellingen 

Uit onderzoek naar het aantal bijstellingen per order bleek dat het gemiddeld aantal 

bijstellingen per order voor alle orders ongeveer 0. 85 bedraagt. 

* Hoge schoonmaakrijden 

De schoonmaaktijd per order wordt hoger naar mate de ideale kleurvolgorde van lichte 

naar donkere kleuren minder wordt aangehouden. Door een grillig vraagpatroon en een 

grote varieteit is het steeds moeilijker om de ideale_ kleurvolgorde aan te houden. 

In tabel 5.3 staan de gemiddelde schoonmaaktijden per ordergrootte vermeld. 

* Kwaliteit grondstoffen 
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Doordat de kwaliteit van de grondstoffen per aangeleverde batch verschilt, is het resultaat 

na produktie elke keer weer anders. Op het moment vindt inputcontrole op grondstoffen 

voor extrusie produkten bijna niet plaats. Aan dit punt wordt gewerkt. 
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HOOFDSTUK 6: Oplossinesrichtineen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de overwegingen besproken worden die ten grondslag liggen aan 

het ontwerp van het nieuwe besturingsconcept. Hierin komen de belangrijkste elementen 

van dit nieuwe besturingsconcept globaal aan bod. 

Omdat eerdere aanzetten tot besturingsconcepten ten dele zijn toegepast in de praktijk 

is in dit onderzoek gekozen voor een pragmatische benadering. 

6.2 Logistieke beheersing in het algemeen 

De situatie met betrekking tot de leverprestaties van de Extruder afdeling zoals 
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beschreven in paragraaf 5 .1, vormde de aanleiding voor een heron twerp van het logistieke 

beheersingssysteem. Produktiebeheersing vormt een onderdeel van de logistieke 

beheersing. Produktiebeheersing wordt hierbij gedefinieerd als de coordinatie van alle 

activiteiten met betrekking tot de ingaande stromen materialen en produktie-activiteiten in 

produktiesystemen om een specifieke leverflexibiliteit en leverbetrouwbaarheid te bereiken 

(tegen minimale kosten) [5]. Volgens de Nevem, de Nederlandse Vereniging voor 

Logistiek Management, dient Ieverbetrouwbaarheid als een kwaliteitsitem te worden 

beschouwd. Voor een hoge leverbetrouwbaarheid moet de logistieke bestuurbaarheid zo 

groot mogelijk zijn [6]. 

Er zijn zoals al eerder vermeld is in paragraaf 5.2, twee groepen factoren die de 

leverbetrouwbaarheid bepalen: 

- de leverdatumregels 

- de interne besturing 

Om een goede besturing te kunnen ontwerpen is het nodig om de karakteristieken van een 

afdeling te kennen. Een uitputtende typologie van alle soorten produktie-afdelingen die 

kunnen voorkomen, is waarschijnlijk niet op te stellen; hiervoor is de diversiteit van de 

relevante factoren te groot. Wei kan een tweetal hoofdfactoren onderscheiden worden die 

bepalend zijn voor de logistieke kenmerken van een produktie-afdeling: 

- de complexiteit van de capaciteit en variaties in de bewerkingsvolgorde 

- de complexiteit in de materiaalproblematiek (op hoeveel verschillende plaatsen moet er 

materiaal toegevoegd worden) 

Zie ook Botter [7] en Wild [8]. Figuur 6.1 geeft deze typologie weer. 
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Figuur 6.1 Een eenvoudige typologie van afdelingssituaties 
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In bovenstaande figuur is aangegeven waar BASF-AP zich bevindt met betrekking tot het 

produktieproces van masterbatches in de Extruder afdeling. De masterbatches kennen 

maar een bewerkingsvolgorde (geringe capaciteitscomplexiteit) en er is alleen aan het 

begin van het produktieproces een klein aantal grondstoffen nodig (geringe 

materiaalcomplexiteit) voor het vrijgeven van een produktie-order. De manier van 

produceren is batchgewijs. 

Bij produktie-afdelingen met procesgewijze fabricage ligt het accent voor de logistieke 

beheersing van de afdeling op de volgende drie aspecten: 

- capaciteitsplanning 

- bezettingsplanning 

- omsteltijdbeheersing 

De omsteltijdbeheersing wordt bij produktie op voorraad vaak gerealiseerd door het 

werken met produktiecyclustijden. Dit punt moet bij de produktie van de maandorders in 

overweging genomen word en. 

6.3 Het klantenorder-ontkoppelpunt 

Een belangrijk kenmerk van de logistieke structuur voor de interne besturing van een 

produktie-afdeling is de plaats van het klantenorder-ontkoppelpunt (KOOP). Dit punt geeft 

aan hoe ver een order van een klant voor een bepaald produkt in de organisatie 

doordringt. 

Bij de Extruder afdeling zijn twee klantenorder-ontkoppelpunten aan te wijzen; een voor 

de klantenorders (specialiteiten) en een voor de maandorders (standaardprodukten). Bij de 
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specialiteiten wordt op klantenorder geproduceerd en bij de standaardprodukten wordt er 

op voorraad geproduceerd. Zie voor deze klantenorder-ontkoppelpunten figuur 6.2 en 6.3. 

~ Produktle 1--------,> Klant 

KOOP: klantenorder-ontkoppelpunt 

Figuur 6.2 Klantenorder-ontkoppelpunt voor klantenorders 

Produktie 
batch KOOP c==::> c::='.) Klant 

maser ~ 

KOOP: klantenorder-ontkoppelpunt 

Figuur 6.3 Klantenorder-ontkoppelpunt voor maandorders 

Maandorders 

Bij de maandorders ligt het klantenorder-ontkoppelpunt na de produktie-afdeling, dus op 

eindproduktniveau. Hier werkt men op basis van produktie-orders die gegenereerd worden 

op basis van een planning die door Logistiek opgesteld wordt. De grootte van deze 

maandorders, die dienen ter aanvulling van de voorraad, dient zo gekozen te worden 

zodat er zo min mogelijk capaciteit (en dus geld) verloren gaat aan omstellingen. Er dient 

bij deze orders een balans gevonden worden tussen enerzijds de omstelkosten en 

anderzijds de voorraadkosten waarbij het risico incourant meegenomen dient te worden. 

Op deze manier wordt er een optimale ordergrootte berekend die, afhankelijk van de 

jaarvraag, een aantal keer per jaar geproduceerd moet worden. 

De voorraad voor deze maandorder produkten is opgebouwd uit twee delen: een roulerend 

deel en een vast dee!. Het roulerende dee! is gelijk aan de ordergrootte (Q) van de 

produktie-order. Het vaste deel is gelijk aan de veiligheidsvoorraad (VY) die voor het 

desbetreffende produkt is vastgesteld. Het voorraadverloop wordt in figuur 6.4 

schematisch weergegeven. 
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a 

------ - I vv -------- -------------- ----------

Tijd---► 

Figuur 6. 4 Schematisch voorraadverloop 

Een veiligheidsvoorraad brengt hogere voorraadkosten met zich mee maar zal daarentegen 

baten hebben in de vorm van een betere leverprestatie. Een veiligheidsvoorraad vangt de 

stochastische variaties in de afname tijdens de levertijd op. 

In paragraaf 7.3.2 zal ingegaan worden op het bepalen van de optimale ordergrootte en de 

benodigde veiligheidsvoorraad voor de maandorders. 

Klantenorders 

Klantenorders voor specialiteiten worden in principe niet op voorraad geproduceerd omdat 

deze produkten zo kleurspecifiek zijn waardoor het op voorraad houden risico incourant 

met zich mee zou brengen. In de praktijk blijkt dat bij sommige klanten een regelmatige 

vraag naar specialiteiten bestaat. Zij nemen een dergelijk produkt in kleine hoeveelheden 

gedurende een bepaalde periode af. In bijlage 8 zijn de produkten waar binnen een half 

jaar minstens twee keer een hoeveelheid van kleiner dan 1000 kg werd afgenomen grijs 

geaccentueerd . Voor deze produkten dient de mogelijkheid bekeken te worden om de 

produktie-orders hiervoor samen te voegen zodat de ordergrootte toeneemt. Door de 

afname van deze klanten te analyseren en afspraken te maken omtrent de 

afnamehoeveelheden en -frequenties (bijvoorbeeld door middel van afroepcontracten) kan 

een betere leverprestatie naar de klant worden behaald. Op deze manier hoeft er niet voor 

elke kleine afnamehoeveelheid een produktie-order gegenereerd te worden en bereikt men 

een efficienter gebruik van de beschikbare capaciteit in de Extruder afdeling. 
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6.4 De structuur en functie van de af delingsbeheersing 

6.4.1 Algemeen 

Met betrekldng tot de logistieke beheersing van een produktie-afdeling kunnen zes 

beslisfuncties onderscheiden worden. Deze functies zijn weergegeven in figuur 6.5, welke 

ontleend is aan Bertrand, Wortmann en Wijngaard [4]. 

Bedrijfsniveau 

Fabriekslogistiek 

Afdelingsbeheersing 

vaststellen 
logistieke parameters 

capaciteitsplanning 
bezettingsplanning 

orderacceptatie 
levertijdafg ifte 

werkordervrijgave 

werkorder 
detailplanning 

capaciteitstoewijzi ng 
capaciteitsvariatie 

werkuitgifte 

Figuur 6.5 De zes beslisfuncties met betrekking 101 de produk1ie-afdelingsbeheersing 

De zes genoemde beslisfuncties vormen de basis voor de besturing van elke produktie

afdeling. De relevantie en de realisatie van elke beslisfunctie kan voor de verschillende 

soorten afdelingen, zoals die aangegeven worden in figuur 6.1, sterk verschillen. In de 

volgende subparagrafen worden de zes beslisfuncties en hun relevantie voor wat betreft de 

Extruder afdeling beschreven. 
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6.4.2 Vaststellen logistieke parameters 

De logistieke parameters zijn in feite stuurgrootheden van de directie op strategisch 

niveau en betreffen de volgende grootheden voor de Extruder afdeling: 

- normatieve bezettingsgraad van de Extruder machines 

- servicegraad voor de maandorders 

- gewenste levertermijn voor specialiteiten 

- leverbetrouwbaarheid voor de klantenorders 

Met behulp van deze grootheden kunnen dan de volgende afgeleide parameters berekend 

worden: 

- ordergroottes voor de voorraadaanvulling van de maandorders (en daarmee dus de 

cyclustijden) 

- benodigde veiligheidsvoorraad voor de maandorders 

De levertermijn voor specialiteiten wordt bepaald door twee aspecten: 

- onafhankelijk aspect: de commerciele levertermijn: wat vraagt de klant? 

- afhankelijk aspect: - materiaal doorlooptijd 

- produktie doorlooptijd 

- distributie doorlooptijd 
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BASF-AP zal aan de commerciele levertermijn moeten kunnen voldoen om mee te doen 

in de markt voor de masterbatches. Het afuankelijke deel van de levertermijn legt 

restricties op aan de te realiseren levertermij n. In di t verslag zal a Ileen aandacht 

geschonken worden aan het beheersen van de produktie doorlooptijd. De andere twee 

doorlooptijden die deel uit maken van het afuankelijke aspect, blijven buiten beschouwing 

maar zijn zeker niet onbelangrijk voor de opbouw van de werkelijke levertermijn. 

De bedrijfsleiding moet per produktie-afdeling weten hoe de relaties tussen de 

bezettingsgraad, produktie doorlooptijd en ordergrootte ongeveer liggen voordat zij een 

verantwoorde keuze voor de logistieke parameters kan maken. In paragraaf 7 .3 wordt 

dieper ingegaan op de keuze van de logistieke parameters. 

6.4.3 Capaciteitsplanning/bezettingsplanning 

Deze functie zorgt ervoor dat de toekomstige stroom orders voor de produktie-afdeling 

wordt afgestemd met de beschikbare capaciteit en/of omgekeerd. De verwachte 

bezettingsgraad van de beschikbare of nog ter beschikking komende capaciteit mag niet 

hoger zijn dan de waarde die hiervoor is vastgelegd door de logistieke parameters. Deze 

beslisfunctie is vooral voorwaardenscheppend voor de produktie-afdeling. 
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Capaciteitsplanning 

De toekomstige behoefte aan capaciteit moet afgeleid kunnen worden uit de 

aggregaatprognoses van de vraag, dit is het verkoopplan, die opgesteld zijn door 

Verkoop. Het resultaat hiervan is een aggregaatplan voor de capaciteitsbehoefte en dit 

plan moet afgestemd worden op de beschikbare of te realiseren capaciteit in de 

betreffende tijdvakken. Hierbij moeten de logistieke parameters zoals deze vastgesteld zijn 

door de directie, in acht worden genomen. Dat wil zeggen dat er bij de aggregaatplanning 

van de netto beschikbare capaciteit rekening gehouden dient te worden met een geplande 

leegloop in verband met de te realiseren produktie doorlooptijden. De produktie 

doorlooptijd is opgebouwd uit de volgende componenten: 

- wachttijd (dit is moment van binnenkomst tot start van de produktie-order) 

- omsteltijd (dit is de schoonmaaktijd en keuringstijd voor Extruder afdeling) 

- fabricagetijd 

Omdat in de Extruder afdeling een produktielijn slechts met een order tegelijk bezig is, 

komt de beheersing van de produktie doorlooptijd neer op de beheersing van de wachttijd. 

De beheersing van het onderhanden werk is in dit geval geen probleem. 

In de capaciteitsplanning zal een zekere hoeveelheid capaciteit gereserveerd moeten 

worden voor het opvangen van spoedorders en het optreden van storingen. 

Bezettingsplanning 

De capaciteitsplanning is het uitgangspunt voor de verdere interne besturing. Het plan 

dient als eerste grove filter, dat ervoor moet zorgen dat de produktie-orders die later 

gegenereerd worden in grote lijnen realiseerbaar zijn. Tussen het opstellen van het 

capaciteitsplan en de bezettingsplanning kan de orderstroom nog heel wat varieren. Er 

dient voorkomen te worden dat de variaties in de orderstroom ten opzichte van het 

capaciteitsplan en ten opzichte van de beschikbare capaciteit, leiden tot een dergelijk hoge 

bezettingsgraad dat de normdoorlooptijden niet meer gehaald kunnen worden. 

6.4.4 Orderacceptatie/leve11ij daf gifte 

De orderacceptatie is een functie die bij binnenkomst van een klantorder bepaalt of de 

order geleverd kan worden en wanneer die levering kan plaats vinden. Deze verwachte 

leveringsdatum dient zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een uur aan de klant te 

worden doorgegeven. De af te geven leverdatum is afhankelijk van het feit of de 

benodigde grondstoffen aanwezig zijn en van de actuele bezetting op de werkvloer, de 

zogenaamde werklast. Aangezien de afdeling Logistiek van BASF-AP degene is die zicht 

heeft op de aanwezigheid van grondstoffen en de werklast op de werkvloer, zal deze 
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functie door die afdeling uitgevoerd moeten worden. In paragraaf 7. 5 .1 zal verder op de 

functie orderacceptatie en bet afgeven van levertijden worden ingegaan. 

6.4.5 Werkordervrijgave 

Werkordervrijgave is bet vrijgeven van orders voor fabricage in de produktie-afdeling en 

is gericbt op bet operationeel bebeersen van de boeveelheid werk in uitvoering in relatie 

tot de beschikbare capaciteit. 

6.4.6 Werkorder detailplanning 

Het bepalen van de volgorde waarin de vrijgegeven produktie-orders worden uitgevoerd 

en bet toewijzen van capaciteit aan deze produktie-orders wordt de werkorder 

detailplanning genoemd. 

6.4. 7 Capaciteitstoewijzing/capaciteitsvariatie 

Met bebulp van capaciteitsvariaties op korte termijn is een afdeling in staat om een 

orderstroom met een wisselend volume en wisselende samenstelling tijdig te verwerken. 

Hierbij is een onderscbeid te maken in: 

- volumeflexibiliteit; variatie van bet aantal geproduceerde kilo's per produkt of van bet 

aantal gewerkte uren 

- mix-flexibiliteit; verbouding waarin de diverse produkttypen geproduceerd kunnen 

6.4.8 Werkuitgifte 

worden, dat wil zeggen de verbouding specialiteit tot 

standaardprodukt 

Als alle benodigde grondstoffen en papieren aanwezig zijn kan de produktie-order 

werkelijk gestart worden op de extrudermachine. 

6.5 Oplossingen in de richting van bet produktieproces zelf 

Zoals uit de probleemanalyse gebleken is, leidt de buidige testmetbode tot een grotere 

onzekerbeid qua fabricagetijd, wat de bestuurbaarbeid van bet produktieproces niet ten 

goede komt. Door de buidige testmetbode te veranderen kunnen er nog verbeteringen 

bebaald worden ten aanzien van de bestuurbaarbeid van bet produktieproces. Hierbij valt 
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te denken aan het loskoppelen van een LM-menger aan een extrudermachine en het 

werken met monobatches. Daar dit onderzoek zich richt op de logistieke besturing in 

plaats van op het produktieproces zelf zullen dit soort oplossingen bij het ontwerp van het 

concept niet meegenomen worden. 

Op het moment dat dit verslag geschreven werd, bekeek een werkgroep de mogelijkheden 

om op een andere manier te testen/produceren. 

6.6 Oplossingen in de richting van bet produktontwerp 

Bij het ontwikkelen van een nieuw produkt dient zo veel mogelijk uitgegaan te worden 

van een bepaald standaardassortiment van grondstoffen. Hierdoor wordt de 

grondstofproblematiek aanzienlijk verminderd. 

De te noemen voordelen zijn: 

- voor Inkoop: - minder orders voor verschillende grondstoffen 

- wellicht minder leveranciers 

- grotere jaarhoeveelheden per grondstof, dus lagere kosten 

- mogelijkheid tot frequente levering 

- minder administratieve handelingen 

- voor Produktie: - afname van het risico incourant van grondstoffen 

- betere beheersbaarheid van het proces door minder onzekerheid 

qua grondstoffen 

- daling van de buitenvoorraadkans voor grondstoffen 

- minder werk qua voorraadregistratie 

Omdat de grondstofproblematiek buiten beschouwing is gebleven in dit onderzoek, wordt 

deze oplossing verder niet uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 7: Het nieuwe besturingsconcept 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het nieuwe besturingsconcept beschreven. In paragraaf 7.2 wordt 

het model van het nieuwe besturingsconcept weergegeven met de te onderscheiden 

beslisfuncties. Vervolgens worden in de paragrafen 7.3 tot en met 7.5 de beslisfuncties 

per hierarchisch niveau behandeld. 

7.2 Het model van bet nieuwe besturingsconcept 

De relevante beslisfuncties met betrekking tot de afdelingsbeheersing (zie paragraaf 6.3) 

die door Bertrand, Wortmann en Wijngaard [4] onderscheiden worden, vormen de basis 

voor het nieuwe besturingsconcept. 

In het nieuwe besturingsconcept wordt de totale orderstroom opgesplitst in drie 

verschillende substromen: 

1) de maandorderprodukten; dit zijn standaardprodukten die op voorraad 

geproduceerd worden 

2) de specialiteiten onder de 1000 kilogram; dit zijn produkten die op klantenorder 

geproduceerd worden 

3) de specialiteiten van 1000 kilogram of meer; dit zijn produkten die eveneens op 

klantenorder worden geproduceerd 

De besturing van bovengenoemde substromen zal in paragraaf 7.3.2 per substroom 

behandeld worden. 

Het besturingsconcept onderscheidt drie hierarchische niveaus waarop beslissingen ten 

aanzien van de logistieke besturing worden genomen: 

- strategisch niveau 

- tactisch niveau 

- operationeel niveau 

38 

Op strategisch niveau moeten binnen het bedrijfsbeleid beslissingen genomen worden die 

bepaalde voorwaarden stellen aan de logistieke besturing. Deze beslissingen worden 

behandeld in paragraaf 7. 3. 
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Op tactisch niveau zijn de volgende beslisfuncties voor de Extruder afdeling te 

onderscheiden: 

- het maken van het inkoopplan 

- het maken van de capaciteitsplanning 

- het maken van het verkoopplan 

De beschrijving van bovenstaande functies vindt men in paragraaf 7.4. 

Op operationeel niveau worden de volgende beslisfuncties voor de Extruder afdeling 

onderscheiden: 

- de orderacceptatie 

- de bezettingsplanning 

- de werkordervrijgave 

- de werkorderdetailplanning 

- de werkuitgifte 

De functies op operationeel niveau worden behandeld in paragraaf 7.5. 
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Om de leverprestaties van BASF-AP te kunnen verbeteren zou de logistieke besturing van 

het produktieproces veranderd moeten worden. Op dit punt in het onderzoek is met de 

bedrijfsbegeleiders overeengekomen dat de logistieke parameters voor de eerder 

genoemde suborderstromen berekend zullen worden. 

Dit houdt onder andere in: 

- voor de maandorderprodukten: ordergroottes en veiligheidsvooraden 

- voor de specialiteiten: de normbezettingsgraden 

In figuur 7.1 wordt het model van het nieuwe besturingsconcept weergegeven. 

BASF Ape/doom november 1994 



stratsglsche 
lnkoopvoorwaarden 

a/spraken 
/sversnc/ers 

grondstof 
bestelling 

inkoop 
plan 

inkoop 

► sctue/6 werklsst 
kleurvo/gorde 

orderprioriteit 

beschikbare 
capaciteit 

kt grondstof• 
behoefte 

bedrijfsbeleld 

vaststellen 
logistieke parameters 

capaciteitsplanning 

bezettingsplanning 

werkordervrijgave 

vrijgsgeven werkorders 

werkorder 
detailplanning 

produktiebon ~ ~erku;itgifte 
materiaal ---- --
beschikbssrheid ~-----~------

Figuur 7.1 Het model van het nieuwe besturingsconcepr 

BASF Ape/doom 

capaciteits 
behoefte 

gesccepteerde 
orders 

40 

g/obssl 
verkoopplsn 

vraag 
voorspelllng 

verkoop 
plan kJsntalsprsken 

---.-~c:~-- maandorders 

1 
i~ .... 
order 

acceptatie 

kJsntorders 
speclslltelt 

LTst. lfte 

mater/as/ 
beschikbearheid 

sctuele bezetting 

It - lange termijn 

kt - korte termijn 

november 1994 



41 

7 .3 Beslisfuncties op strategisch niveau 

7.3.1 Algemene afspraken 

In het voorgestelde nieuwe besturingsconcept dient door de directie op strategisch niveau 

een algemeen bedrijfsbeleid opgesteld te worden. Het functioneren van de Extruder 

afdeling dient ingepast te worden in dit strategische bedrijfsbeleid. Hiertoe dient de 

directie een aantal afspraken op bedrijfsniveau te maken over het functioneren van de 

Extruder afdeling. Deze afspraken zijn de zogenaamde logistieke parameters. Ten 

behoeve van de logistieke besturing van de Extruder afdeling dienen de volgende zaken te 

word en bepaald: 

- Strategische beslissingspunten: 

1. Globaal verkoopplan: in dit plan moet aangegeven zijn hoeveel omzet men per 

Produkt/Markt Combinatie (PMC) wil behalen en de gemiddelde verkoopprijs van 

een produkt per PMC. 
' 2. Strategische inkoopvoorwaarden: hierin moet staan welke grondstoffen bij welke 

goedgekeurde leveranciers worden besteld en tegen welke prijs uit hoofde van 

economische overwegingen cq kwaliteitsoverwegingen. 

3. Beschikbare capaciteit: er moet aangegeven zijn hoeveel capaciteit (machines, 

mensen) beschikbaar wordt gesteld om de produktie van het verkoopplan te 

realiseren en de flexibiliteit in die capaciteit (toelaatbare overwerk- en 

uitzendkrachturen). 

- Logistieke parameters: 

4. Leveringsperformance: welke levertermijn voor klantorders en servicegraad voor 

maandorders en welke leverbetrouwbaarheid wil BASF-AP zijn klanten kunnen 

garanderen? Deze eisen dienen per PMC vastgesteld te worden. 

5. Normatieve bezettingsgraad: de gewenste leveringsperformance bepaalt in feite de 

normatieve bezettingsgraad, maar deze kan bijgesteld worden uit economisch 

oogpunt door de directie. 

Bovengenoemde beslissingen vormen de inputgegevens voor de beslisfuncties op tactisch 

niveau. 

7.3.2 Berekening van de logistieke parameters 

* De logistieke paramerers voor de maandorderprodukten 

Als de servicegraad voor de maandorders is vastgesteld door de directie kunnen de 
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optimale ordergroottes en de benodigde veiligheidsvoorraad en het bestelniveau berekend 

worden. 

De optimale ordergroottes voor de maandorderprodukten zijn bepaald met het model van 

Camp [4]. Dit model minimaliseert het totaal van de voorraadkosten en de omstelkosten 

door als · ordergrootte te kiezen: 

Qopt =V (2 *D *F /h) waarbij: 

Qopt: de optimale ordergrootte in kilogram 

D: de totale vraag in kilogram per jaar 

F: de omstelkosten in guldens per keer omstellen 

h: de voorraadkosten in guldens per kilogram per jaar 

Het model is tamelijk ongevoelig voor schattingsfouten in de parameters en veranderingen 

van Q; er is gebleken dat bij een afwijking van 50% van Qop1 de kosten met ongeveer 8% 

toenemen [4]. Bij het bepalen van de ordergroottes waarmee in de praktijk gewerkt kan 

gaan worden (Qp,aktijk) is er rekening gehouden met de volgende twee aspecten: 

- het risico incourant: 

- de doorstroming Extruders: 

als Q0P1 in de buurt ligt van de totale jaarafzet, 

produceer dan twee maal per jaar om het risico 

incourant te verkleinen 

om de Extruder niet te lang te 'blokkeren' met een 

bepaalde order mag de ordergrootte hoogstens 15.000 

kg zijn en moet zij minstens 1000 kg zijn 

De waarden van de inputgegevens en de berekenwijze worden in bijlage 9 vermeld. In 

tabel 7.1 staan de resultaten weergegeven voor de theoretische Q0 r1 en de Qrrakiijk voor de 

maandorderprodukten van de Extruder afdeling. 

De formule voor de berekening van de benodigde veiligheidsvoorraad [9] is: 

VV = ka * St 

Hierbij is: 

- VV: de veiligheidsvoorraad in aantal kg 

- St: de standaarddeviatie van de vraag over de maanden dat er afgenomen wordt 

- ka: de veiligheidsfactor die hoort bij een rechteroverschrijdingskans a van de Normale 
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Verdeling, dat wil zeggen de kans op een tekort. 

Tabel 7.1 toont de resultaten voor de benodigde veiligheidsvoorraad die berekend is met 

een kans van a=0.05 op buitenvoorraad. 
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Omdat niet elk maandorderprodukt dezelfde strategische waarde heeft voor BASF kan de 

buitenvoorraadkans per maandorderprodukt verschillend zijn en gevarieerd worden. 

Het model van Camp geldt in principe voor een deterministisch vraagpatroon met een 

onafhankelijke vraag. Aangezien dit voor de maandorderprodukten niet het geval is wordt 

het model uitgebreid tot een model met een stationaire, stochastische vraag. Dit leidt tot 

de ontwikkeling van een model met een bestelniveau B en een vaste aanvulordergrootte 

Q. 

Om aan het bezwaar tegemoet te komen dat een dergelijk BQ-systeem niet tegen grote 

afnames in een keer bestand is, is de bestaande formule voor het bestelniveau aangepast 

aan de situatie voor de Extruder afdeling. In plaats van het gemiddelde verbruik tijdens de 

levertijd is hier gekozen voor de gemiddelde afname per maand over de maanden dat er 

ook werkelijk afgenomen wordt. De vraag kan namelijk niet onafhankelijk verondersteld 

worden. Aangenomen wordt dat de aanvulorder binnen een maand na het onderschrijden 

van het bestelniveau geproduceerd is. Op deze manier is het systeem beter bestand tegen 

grate afnames in een keer omdat het bestelniveau gemiddeld hoger zal liggen dan bij de 

algemeen gangbare formule. 

De gebruikte formule voor het berekenen van het bestelniveau [10] luidt als volgt: 

B = VV + µ 

Hierin is: 

- B: het bestelniveau 

- VV: de veiligheidsvoorraad 

- µ: de gemiddelde afname per maand over de maanden dater afgenomen wordt 

In tabel 7 .1 staan de berekende bestelniveaus vermeld. 
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Tabel 7.1 Berekende logistieke parameters voor maandorderprodukten 

Produktnr g€?m afname µ St Qopt Qpraktijk VV = k« *St B= VV+µ 

16000710 749 653 4049 4000 1075 1824 

16027110 3498 1997 9583 10000 3285 6783 

16028610 642 284 6210 4000 467 1109 

16033810 1606 1956 8963 8000 . 3217 4823 

16036310 7855 4247 13177 10000 6986 14841 

16037410 14947 8304 30841 15000 13660 28607 

16038110 4994 . 2583 19524 10000 4249 9243 

16689710 625 391 4675 2500 643 1268 

16735010 1456 509 7457 4500 837 2293 

16749810 707 676 5945 3500 1112 1819 

16763610 239 153 1875 1000 251 490 

16782110 788 504 6513 4000 829 1617 

16784410 340 200 2238 1000 329 669 

16784510 216 199 2245 1000 327 543 

16784810 712 376 5110 4000 618 1330 

16784910 619 636 2892 3500 1046 1665 

16785410 720 311 5894 3500 512 1232 

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de periode september '93 t/m augustus '94. 

Het produceren van de rnaandorders in bovengenoemde ordergroottes levert een besparing 

op aan omstelcapaciteit van 2.7 weken. Dit is 5.4% van de totale produktiecapaciteit van 

een extrudermachine. Bovendien zijn de totale kosten voor het werken volgens het model 

ongeveer f 40000,- lager dan de huidige kosten voor het omstellen en op voorraad 

houden . Met de huidige magazijnbezetting van ongeveer 70% is de opslagcapaciteit geen 

knelpunt. 
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Het werken met optimale batchgroottes impliceert een aantal keer (N = D/QopJ 

produceren per produkt per jaar. Op deze manier ontstaat er per produkt een soort 

produktiecyclus. Verdere berekening leert dat de capaciteit van een extrudermachine 

voldoende is om alle maandorderprodukten cyclisch te produceren. Vanwege technische 

specificaties is extruder 3 het meest geschikt voor de produktie van de· maandorders. 
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De optimale ordergroottes, veiligheidsvoorraden en bestelniveaus moeten vooraf berekend 

worden op basis van de afzetvoorspellingen van Verkoop en moeten periodiek aangepast 

worden aan veranderingen van de inputparameters. 

* De logistieke parameters voor de speciali1eiten 

De specialiteiten worden niet op voorraad geproduceerd en daarom speelt de levertermijn 

hier een belangrijke rol. Als de gewenste levertermijn met de bijbehorende 

betrouwbaarheid is vastgesteld, kan daaruit de normatieve bezettingsgraad afgeleid 

worden. 

De te realiseren levertermijn is opgebouwd uit de volgende componenten: 

1. de gemiddelde tijd voor de download van de orders 

2. wachttijd tot werkelijke produktie (wt) 

3. fabricagetijd (ft) 

4. transporttijd naar Arnhem 

5. transporttijd naar klant 

De componenten 1, 4 en 5 nemen samen gemiddeld drie dagen in beslag. Om de 

gewenste levertermijn met een bepaalde betrouwbaarheid te kunnen afgeven moet er nog 

rekening gehouden worden met een bepaalde veiligheidsmarge. Deze veiligheidsmarge is 

gelijk aan: k"' * standaarddeviatie van de fabricagetijd. k" is de veiligheidsfactor die hoort 

bij een rechteroverschrijdingskans van de Normale Verdeling. 

Deaf te geven levertermijn aan de klant zal er dus als volgt uit zien: 

LT1c = 3 + wt + ft + k"' * St 

De gemiddelde wachttijd voor een extrudermachine wordt als volgt bepaald [11]: 

p 
wt = ½ * c(l-p) * ft* (CS} + CS0

2
) 
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waarbij: 

wt = gemiddelde wachttijd 

p = bezettingsgraad 

c = aantal parallelle extrudermachines 

ft = gemiddelde fabricagetij d van de orders 

CS.2 = variatiecoefficient van het aankomstproces (tussenaankomsttijden) 

CS/ = variatiecoefficient van het fabricageprnces (bewerkingstijden) 

In de bovenstaande formules is te zien dat de levertermijn voor specialiteiten in feite 

bepaald wordt door de bezettingsgraad op de machine en de gewenste betrouwbaarheid. 

Extruder 2 & 6 

De gegevens voor extruder 2 & 6 zijn in tabel 7.2 weergegeven. 

Tabel 7. 2 Gegevens extruder 2 & 6 

extruder 2 & 6 

gem fabricagetijd 10.03 

standaarddeviatie 7.42 

csb2 0.55 

cs 2 
a 0.23 

C 1.5 

De gemiddelde fabricagetijd en 

standaarddeviatie zijn in uren 

weergegeven. 
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Voor het aantal parallelle machines is de waarde op 1.5 geschat omdat extrudermachine 2 

een verouderde machine is die niet alle produkten maken kan. 

Als eerste zal de commerciele levertermijn voor de orders die op deze machines gedraaid 

zullen worden, bepaald moeten worden. Daarvoor is gekeken naar de gemiddelde 

gewenste levertermijn van orders van 1000 kilogram of minder. In figuur 7 .2 staat de 

cumulatieve verdeling van de gevraagde levertermijnen in kalenderdagen voor extruder 2 

& 6 weergegeven. 
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Figuur 7.2 Cumulatieve verdeling gevraagde levertermijnen extruder 2 & 6 
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De gemiddelde commerciele levertermijn bedraagt 12 kalenderdagen. Uit figuur 7 .2 blijkt 

dat 54% van het aantal orders binnen 12 kalenderdagen werd gevraagd. Het is dus 

verstandig om van een lagere commerciele levertermijn uit te gaan. Als men uitgaat van 

een commerciele levertermijn van 8 kalenderdagen blijkt nog slechts 35 % van de orders 

binnen deze 8 kalenderdagen gevraagd te word en. 

De levertermijnen in figuur 7 .2 zijn de zogenaamde 'Af-Apeldoorn levertermijnen; de 

download en de transporttijd naar Arnhem en de klant zijn al verwerkt in deze 

levertermijnen. Opgemerkt moet warden dat deze levertermijnen al een compromis tussen 

de klant en BASF-AP zijn. Om de werkelijk gewenste levertermijnen te achterhalen zou 

Verkoop deze moeten registreren. 

Figuur 7.3 toont het verband tussen de bezettingsgraad en de produktie doorlooptijd voor 

extruder 2 & 6. 
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90 95 100 

Figuur 7.3 Verband tussen bezettingsgraad en produktie doorlooptijd extruder 2 & 6 

Om met 95 % betrouwbaarheid een levertermijn te kunnen garanderen van 8 

kalenderdagen is een veiligheidsmarge ka *St nodig van 1.53 dag (1.65 * 7.42/8). Een 

eenvoudig rekenson:imetje leert dater na aftrek van twee weekenddagen , voor de 

produktie doorlooptijd overblijft: 8 - 2 - 1.53 = 4.47 werkdagen. In figuur 7.3 is af te 

lezen dat hier een bezettingsgraad van maximaal 90% bij hoort. Verdere berekening leert 

dat de gemiddeld benodigde capaciteit voor orders kleiner dan 1000 kilogram de 

maximumnorm niet overschrijdt. 

Omdat de gebruikte methode uitgaat van een First-In-First-Out (FIFO) volgorde zal de 

werkelijke gemiddelde levertermijnoverschrijding lager zijn doordat er in het algemeen 

geproduceerd zal worden op basis van een mix van kleurvolgorde en levertermijnvolgorde 

(Due Date). Dit betekent dat de werkelijke score qua leverbetrouwbaarheid hoger zal 

liggen dan de statistisch verwachte score van 65 % * 95 % = 62 % . Deze 62 % is een 

ondergrens. 

Extruder 5 

Eerder in deze paragraaf is het nieuwe concept voor de maandorders al aan bod geweest. 

Hieruit is gebleken dat de maandorders op een extrudermachine (machine 3) geproduceerd 

kunnen worden. De overgebleven extruder 5 wordt gebruikt voor klantenorders van 1000 

kilogram of meer. Tabel 7.2 toont de gegevens voor extruder 5. 
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Tabel 7. 3 Gegevens extruder 5 

gem fabricagetijd 

standaarddeviatie 

csb2 

cs 2 
a 

extruder 5 

19.17 

16.37 

0.73 

0.39 

De gemiddelde fabricagetijd en 

standaarddeviatie zijn in uren 

weergegeven. 
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De gemiddelde gewenste levertermijn voor orders van 1000 kilogram of meer bedraagt 21 

kalenderdagen. In figuur 7.4 wordt de cumulatieve verdeling van de gevraagde 

levertermijnen in kalenderdagen van 1000 kilogram en meer weergegeven. Uit deze 

figuur blijkt dat 65 % van de orders binnen die 21 kalenderdagen gevraagd wordt. 
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Figuur 7.4 Cumulatieve verdeling gevraagde leverrermijnen extruder 5 

Uit bovenstaande figuur valt af te leiden dat bij een levertermijn van 12 kalenderdagen 

nog zo'n 38% van de orders binnen deze termijn gevraagd wordt. 

Om een levertermijn van 12 kalenderdagen met een betrouwbaarheid van 95 % af te 

kunnen geven is een veiligheidsmarge k" *St nodig van 3.37 dagen (1.65 * 16.37/8). Voor 

de produktie doorlooptijd blijft dan nog over: 12 - 3 - 3.37 = 5.63 werkdagen. In figuur 

7.5 valt af te lezen dat hier een bezettingsgraad van maximaal 70% bij hoort. 
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Verdere berekening leert dat de capaciteit van extrudermachine 5 niet voldoende is om 

alle orders met een bezettingsgraad van gemiddeld 70% te produceren. De 

klantenorderstroom voor deze extrudermachine bevat het zogenaamde 'grasgroen', dit 

produkt wordt zo'n twee keer per jaar besteld met een ordergrootte van 25000 of 50000 

kilogram. Dit betekent een machinebezetting van ± 180 uur. De betreffende orders voor 

dit produkt kunnen met behulp van overwerk in de vorm van verlengde werktijden of 

overwerk op zaterdag op extrudermachine 3 geproduceerd worden. Als ten tijde van dit 

overwerk ook extrudermachine 5 gevuld wordt met naar voren geschoven orders vormt de 

capaciteit voor deze orderstroom geen knelpunt meer. 
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Figuur 7. 5 Verband tussen bezettingsgraad en produktie doorlooptijd extruder 5 

Omdat ook hier de gebruikte methode uitgaat van een First-In-First-Out (FIFO) volgorde 

zal de werkelijke gemiddelde levertermijnoverschrijding lager zijn doordat er in het 

algemeen geproduceerd zal worden op basis van een mix van kleurvolgorde en van 

levertermijnvolgorde (Due Date). Dit betekent dat de werkelijke score qua 

leverbetrouwbaarheid hoger zal liggen dan de statistisch verwachte score van 

62% * 95% = 59%. 
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7.4 Beslisfuncties op tactisch niveau 

7.4.1 Het verkoopplan 

Doel van het maken van een verkoopplan is het concretiseren van het globale strategische 

verkoopplan dat binnen het bedrijfsbeleid opgesteld is. Dit betekent dat een voorspelling 

van de verwachte vraag in het ·komend jaar gemaakt moet worden. In figuur 7.6 is de 

cumulatieve afzetverdeling in kilogram over de klanten voor 1993 weergegeven. Uit dit 

overzicht blijkt dat 20% van de klanten voor 76% van de afzet in kilogram zorgt. Het is 

daarom zinvol om voor elk van die klanten apart een afzetvoorspelling te maken. Voor de 

overige 24% van de afzet kan een geaggregeerde voorspelling per PMC gemaakt worden. 
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Figuur 7.6 Cumulatieve aftetverdeling in kilogram over de klanren in 1993 

Op basis van nieuw verkregen marktinformatie kan het verkoopplan ieder kwartaal 

bijgesteld worden. Op deze manier kan er voor het komende kwartaal een gedetailleerder 

verkoopplan opgesteld worden en wordt er een globale voorspelling voor het vierde 

volgende kwartaal aan het verkoopplan toegevoegd. Deze methode van voorspellen wordt 

de 'rollend plan' methode genoemd. 

7.4.2 De capaciteitsplanning 

Op basis van het door Verkoop opgestelde verkoopplan moet een capaciteitsplanning 

opgesteld worden die de richtlijnen bepaalt waarmee de beslisfuncties orderacceptatie en 
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bezettingsplanning uitgevoerd kunnen worden. 

In deze beslisfunctie wordt de basis gelegd voor de produktie doorlooptijdbeheersing. De 

beschikbare capaciteit moet zodanig over de produkten verdeeld worden dat de 

bezettingsgraad gemiddeld onder de maximumnorm, de normbezettingsgraad, blijft. Op 

deze manier kan de planning op lager niveau worden uitgevoerd zonder continu het 

structurele capaciteitsbeslag te moeten bewaken. 

In paragraaf 7.3.2 is de relatie tussen de bezettingsgraad en de produktie doorlooptijd 

behandeld. Verder is bekend dat grotere ordergroottes voor de maandorders leiden tot een 

lager capaciteitsverlies. Ook de bepaling van de optimale ordergrootte voor 

maandorderprodukten is in paragraaf 7. 3. 2 al aan de orde geweest. 

Uit de capaciteitsplanning kan de lange termijn behoefte voor grondstoffen afgeleid 

worden zodat dit gegeven, tezamen met de grondstofbehoefte voor maandorderprodukten, 

in het inkoopplan opgenomen kan worden. 

Door af spraken met de klant te maken over de afnamehoeveelheden van specialiteiten kan 

de hiervoor beschikbare capaciteit efficienter benut worden. Het bepalen van de 

ordergroottes voor specialiteiten dient in overleg tussen Produktie en Verkoop te gebeuren 

omdat hier niet alleen logistieke aspecten maar ook commerciele aspecten een rol spelen. 

Gemiddeld blijkt er een spoedorder per week binnen te komen voor extruder 2 & 6. Een 

spoedorder is hierbij gedefinieerd als een order die bij binnenkomst dezelfde week nog 

geproduceerd moet worden. Voor deze order dient gemiddeld 10 uur per week 

gereserveerd te worden. Dit is 16% van de bezettingsgraad. 

Bewakingsfunctie 

De periodieke (bijvoorbeeld elk kwartaal) bewaking van de logistieke parameters is 

belangrijk omdat men in geval van afwijking dan nog tijdig kan bijsturen. De volgende 

parameters moeten daarom gemeten worden: 

- gerealiseerde bezettingsgraad 

- gerealiseerde levertermijnen 

- gerealiseerde ordergroottes voor de maandorderartikelen 

- gemiddelde voorraadhoogtes van de maandorderartikelen 

- gerealiseerde leveringsperf ormance 
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Om deze laatste te meten moet het volgende bepaald worden: 

servicegraad: welk percentage maandorderartikelen in kilogram kon uit voorraad 

geleverd worden 
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leverbetrouwbaarheid: welk percentage orders voor specialiteiten is er op of voor 

de afgegeven leverdatum uitgeleverd 

Indien de leveringsperformance niet aan de gestelde normen voldoet zullen er maatregelen 

genomen moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de veiligheidsvoorraden voor 

de maandorderartikelen omhoog moeten omdat de gewenste servicegraad niet bereikt 

wordt of dat de gewenste gemiddelde produktie doorlooptijd omlaag moet en daarmee dus 

de normbezettingsgraad naar beneden moet omdat de gewenste levertermijnen voor 

klantenorders niet gehaald worden. 

7.4.3 Het inkoopplan 

Het inkoopplan dient jaarlijks vastgesteld te worden op basis van de strategische 

inkoopvoorwaarden en de lange termijn grondstotbehoefte die afgeleid is uit de 

capaciteitsplanning. In dit verslag zal echter niet verder ingegaan worden op het 

inkoopplan omdat de verwerving van grondstoffen buiten dit afstudeeronderzoek valt. 

7.5 Beslisfuncties op operationeel niveau 

7 .5.1 Orderacceptatie/levertijdaf gifte 

Alleen de orderacceptatie voor specialiteiten vindt in Apeldoorn plaats. De orderacceptatie 

voor de maandorders wordt door Verkoop in Arnhem gedaan. Bij de acceptatie van 

specialiteiten dient met twee aspecten rekening gehouden te worden: 

- de aanwezigheid cq levertijd van de benodigde grondstoffen 

- de bezetting op de Extruder afdeling op het moment en in de komende weken 

Op basis van het laatstgenoemde aspect kan het moment bepaald worden wanneer er 

capaciteit beschikbaar is voor de binnenkomende order en wanneer deze dus geleverd kan 

worden. Het plannen van de produktie-orders en de hieruit resulterende 

bezettingsoverzichten worden behandeld in paragraaf 7.5.2. Bij het inplannen van een 

produktie-order dient de normbezettingsgraad goed in de gaten geworden te houden. Als 

de gevraagde levertermijn conflicteert met de geldende richtlijn dienen er maatregelen 

genomen te worden in de vorm van bijvoorbeeld overwerk of uitzendkrachten . Als men 

de order accepteert zonder capacite.i tsuitbreidende maatregelen te nemen, zullen de 

levertermijnen van alle produktie-orders oplopen. De leverperformance wordt dan niet 

BASF Apeldoorn november 1994 



54 

meer beheerst. 

De functies orderacceptatie/levertijdafgifte en bezettingsplanning voor de klantenorders 

vallen praktisch samen zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt. 

7.5.2 Bezettingsplanning 

Tussen het opstellen van de capaciteitsplanning en de bezettingsplanning kan de 

orderstroom nog heel wat varieren. Er moet voorkomen worden dat de variaties in de 

orderstroom ten opzichte van het capaciteitsplan en ten opzichte van de beschikbare 

capaciteit, leiden tot een bezettingsgraad die hoger is dan de gestelde 

normbezettingsgraad. Dit kan bereikt worden door bij orderacceptatie het geplande 

capaciteitsbeslag in een bezettingsoverzicht weer te geven. Op dit punt kunnen de 

problemen die bij een eventuele werkordervrijgave zullen optreden, zichtbaar worden. Zie 

voor een voorbeeld van een bezettingsoverzicht figuur 7. 7. 

t 
produktiecap 

in uren 

maximale 
bezettingsgraad 

perioden 

!it':1:i.11!ji:1!l';pli1/ 11
:1,J::1 capaciteitslast tgv reeds vrijgegeven orders 

V =t ti capaciteitslast tgv orders vrij te geven in periode 1 

j>>-<: :::::::::1 capaciteitslast tgv orders vrij te geven in periode 2 

Figuur 7. 7 Voorbeeld van gepland capacireirsheslag in een bezerringsoverzichr 

Uit het bezettingsoverzicht kan een herplanning van de orders volgen. Het proces van het 

plannen en herplannen van de orders wordt gewoonlijk de bezettingsplanning genoemd. In 

deze bezettingsplanning proberen we alle voorinformatie die we hebben over de 

toekomstige orders en capaciteit, te gebruiken om van te voren een zo gelijkmatig 

mogelijke belading van de capaciteit te creeren. 
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Reserveer een dag per week op extruder 6 voor het opvangen van spoedorders. Als er 

voor deze gereserveerde dag geen spoedorder is binnengekomen haal dan de orders die 

erna gepland zijn naar voren. Op deze manier gaat de flexibiliteit voor de spoedorders 

niet verloren. Plan elke order in tegen de laatst mogelijke startdatum op de 

extrudennachines zodat elke order die naar achter geschoven wordt automatisch een 

levertennijnoverschrijding inhoudt. 
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Om de bezettingsgraad van de capaciteit vast te kunnen stellen dient voor elke produktie

order bekend te zijn hoeveel uur deze vergt van de beschikbare capaciteit. Door het 

capaciteitsbeslag van een produktie-order vast te leggen in een bezettingsoverzicht kan 

men meteen: zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de bezettingsgraad. Op deze manier 

kan er tijdig ingegrepen worden als de nonnbezettingsgraad overschreden wordt. Er wordt 

op een dergelijke manier tevens een start gemaakt voor de beheersing van de werklast in 

de Extruder afdeling. Deze werklast kan beheerst worden door het capaciteitsniveau aan 

te passen en/of de orderstroom naar de afdeling toe te beheersen. 

7.5.3 Werkordervrijgave 

Werkordervrijgave is het vrijgeven van orders voor fabricage in de produktie-afdeling en 

is gericht op het operationeel beheersen van de hoeveelheid werk in uitvoering in relatie 

tot de beschikbare capaciteit. De vrijgave van een produktie-order is afhankelijk van de 

actuele bezetting op de werkvloer (bezettingsgraad en de nog openstaande orders), de 

kleurvolgorde op de lijn en de gewenste levertennijn. Het werkordervrijgavevoorstel 

moet, net zoals het nu gebeurt, elke eerste werkdag van de week besproken worden met 

de betrokken afdelingen. Een vrijgavefrequentie van een week is een goede keuze. Dit 

houdt in dat op het niveau van de werkvloer enige beslissingsvrijheid overblijft ten 

aanzien van de volgorde waarin en het moment waarop de produktie-orders worden 

uitgevoerd. Daarbij dient natuurlijk wel de afgegeven leverdatum niet in gevaar te komen. 

7.5.4 Werkorder detailplanning 

Binnen de vrijgegeven produktie-orders van een week heeft Produktie de vrijheid om de 

dagplanning in te delen of latere orders naar voren te schuiven mits dit niet ten koste gaat 

van de gewenste levertennijnen. 
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7.5.5 Werkuitgifte 

Als de benodigde grondstof aanwezig is en de produktiebon kan de produktie-order ook 

daadwerkelijk op de extrudermachine gestart worden. 

7.5.6 Inkoop 

Volledigheidshalve wordt deze functie ook vermeld maar wordt echter niet uitgewerkt 

omdat de inkoop van grondstoffen buiten dit onderzoek valt. Wel is aangenomen dat bij 

het samenstellen van de weekplanning de grondstoffen voor de komende anderhalve week 

beschikbaar zijn om orders naar voren te kunnen halen in de Extruder afdeling. 
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HOOFDSTUK 8: Conclusies en aanbevelineen 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek venneld. Als laatste 

worden de daaruit voortvloeiende aanbevelingen behandeld. 

8.2 Conclusies 

Alvorens de conclusies te behandelen die uit het onderzoek getrokken zijn, worden de 

aanleiding voor het onderzoek en de opdrachtfonnulering nog eens herhaald. 

De aanleiding voor het onderzoek: 

BASF-AP kan de hoge leverprestaties waannee zij zich wil profileren in de markt voor 

masterbatches niet waar maken. 

De daaruit afgeleide opdrachtfonnulering: 

Onderzoek hoe de leverprestaties van de Extruder afdeling verbeterd kunnen worden. 

Op basis van het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 

w Binnen het huidige besturingsconcept is er sprake van een sterk varierende 

geplande bezettingsgraad op de Extruder afdeling. Hierdoor worden de produktie 

doorlooptijden onvoldoende beheerst, wat als gevolg heeft dat de gewenste 

leverbetrouwbaarheid van 85 % voor specialiteiten niet gehaald wordt. 

De gerealiseerde leveringsperfonnance voor maandorders, het percentage 

kilogrammen dat uit voorraad geleverd kan worden, wordt niet gemeten. 

Door het werken met het 'Run-Out' principe voor de maandorderprodukten 

onstaan er kleinere ordergroottes voor deze produkten. Hierdoor gaat er te veel 

capaciteit verloren aan omstellen, waardoor de capaciteit van extruder 3 & 5 niet 

voldoende is voor de maandorders en de grote orders. 

Doordat de capaciteit voor de maandorders en de grote orders ontoereikend is, 

worden deze produktie-orders ingepland op de machines voor de kleine orders. De 

flexibiliteit voor deze kleine orders gaat hierdoor verloren. 
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De optimale ordergroottes voor de maandorderprodukten qua omstel- en 

vooraadkosten kunnen berekend worden met een aangepast model van Camp; dit 

wordt aangevuld met een bestelniveau B en een aanvulordergrootte Q. 

De huidige testmethode komt de logistieke bestuurbaarheid van het 

produktieproces niet ten goede. Deze methode vergroot de onzekerheid met 

betrekking tot de fabricagetijd van een produktie-order. 

Het bestaan van spoedorders wordt wel erkend maar er worden geen structurele 

maatregelen voor getroffen. 

8.2 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies die uit het onderzoek getrokken zijn, worden de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

G" Werk voor de maandorders met de in paragraaf 7.3.2 berekende ordergroottes 

(Qpraktijk). Deze ordergroottes impliceren een bepaald produktiepatroon 

(produktiecyclus) per produkt. Deze produktiecycli kunnen op extrudermachine 3 

gepland worden. Extudermachine 5 kan dan voor de grote klantenorders gebruikt 

worden. 

Om de levertermijnen van klantenorders te kunnen beheersen zijn 

normbezettingsgraden berekend in paragraaf 7.3.2. Deze bezettingsgraden van 

90 % voor extruder 2 & 6 en 70% voor extruder 5 mogen bij het maken van de 

bezettingsplanning niet overschreden worden. 
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Werk bij het maken van de bezettingsplanning met een bezettingsoverzicht op basis 

van produktie-uren (inclusief de uren voor het schoonmaken en keuren). Op deze 

manier kunnen realistische levertermijnen afgegeven worden. 

Meet structureel de leverperformance van de klantenorders en maandorders. Bij 

afwijkingen van de norm dienen corrigerende maatregelen genomen te worden. 

Bij het maken van een bezettingsplanning dient structureel rekening gehouden te 

worden met de spoedorders, dat wil zeggen reserveer een dag per week voor deze 

orders. 
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Plan elke order in op de laatst mogelijke startdatum en geef orders die precies op 

een bepaalde dag uitgeleverd moeten worden duidelijk aan in het 

bezettingsoverzicht. 
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VERKLARENDE WOORDENLTJST 

ADS 

Agentenvertrag 

BASF-AG 

BASF-AP 

BASF-NL 

Bedrij f suren 

Bezettingsuren 

Fabricagetijd 

Grote order 

Kleine order 

Kundenwunsch 

Leverbetrouwbaarheid 

Levertermijn 

LM-menger 

Maandorder 

Masterbatches 

Menger 

wereldwijd informatiesysteem BASF-groep 

overeenkomst tussen BASF-AG en BASF-NL waarbij BASF

NL als handelsagent fungeert 

BASF Aktiengesellschaft, moederbedrijf BASF te 

Ludwigshafen 

BASF lokatie Apeldoorn 

BASF Nederland BV 

netto draaiuren van een machine 

# uren dat een machine bezet wordt gehouden voor een 

bepaalde order 

tijd voor produktie van een order (bezettingsuren) 

order met ordergrootte van groter dan 500 kg 

order met ordergrootte van kleiner of gelijk 500 kg 

leveringsdag die de klant in eerste instantie vraagt 

mate waarin BASF-AP voldoet aan de eerst afgesproken 

leverdatum 

leveringsdag van produkten 

mengmachine 

voorraadorder voor standaardprodukten, bedoeld voor 

egalisering van de afdelingsbezetting 

kleurkorrels voor het inkleuren van kunststofprodukten; 

eindprodukt van de Extruder afdeling 

persoon die mengt 

Ontwikkelingslaboratorium laboratorium voor het ontwikkelen van nieuwe produkten 

OPS informatiesysteem BASF-NL 

ORACLE 

PMC 

Produktie doorlooptijd 

Specialiteit 

Standaardprodukt 

Testlaboratori um 

YEP 

Voormenging 

BASF Ape/doom 

logistiek beheersingssysteem BASF-AP 

Produkt-Markt-Combinatie 

wachttijd + fabricagetijd 

i.h.a. klantspecifieke produkten, Verkoop geeft order in 

i.h.a. produkten met een verwachte regelmatige afzet die op 

voorraad gehouden warden 

laboratorium voor testen van monsters en grondstoffen 

Verkoop, divisie Veredelingsprodukten, Pigmenten en 

Hulpmiddelen 

mengsel zeals dit uit de LM-menger kornt 
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BIJLAGE 1: Vastgelegde afdelingsverantwoordelijkheden 

Taalc Verantwoordelijkheid 

Budget direkte kosten 
Budget indirekte kosten 
Rapportage 
Omzetplanning 
Verkoop 
Klantorderverwerking 
Produktieplanning 
Inkoop grondstoffen 
lnkoop overige 

~,P-AP 
YE,P-AP 
VE 
VE 
VE 
VE 
SL-AP 
SL-AP 
SL-AP 

De initierende af deling is onderstreept. 

Gebruikte afk:ortingen: 
BASF-AG BASF-Aktiengesellschaft 
D Directie BASF-NL 
P-AP Produktie Apeldoorn 
SC Financien en Controlling 
SF Facilitaire Diensten 
SI Informatie Management 
SL Logistiek 
SL-AP Logistiek Apeldoorn 

Uitvoering in overleg met 

~,P-AP SC,SL,SF ,SI 
VE SC,D 
~,P-AP,SC 
VE BASF-AG 
VE 
VE 
P-AP,SL-AP 
P-AP,SL-AP 
P-AP,SL-AP 

VE Verkoop, divisie Veredelingsprodukten 

1 

BASF Ape/doom Bijlagen 



DD Menger 

Weegschaal 

Grondstoffen Voormenging 

Extrudermachine Zeef Waterbak Blazer Granulator Triltransporteur Zeef 
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BIJLAGE 3: Doorzet extrudermachine als functie van de ordergrootte 

EXTRUDER DOORZET ALS FUNCTIE VAN DE ORDERGROOTTE 

350 ·-·-··--·-·····-····-----

300 ··································-··················-·-····•···-·••··············-·-···················-····-···-··················--···--·--·--·-······-······················· ······-·-······················-·-···--··-·-···-··-··-·-·-···-········--····· ............ . 
D 
0 
0 250 ········· ·· ··········-·-··-···-·········-····--······•··················-··················-········------ ---
r 
z 
e 200 
t 

k 150 . 
g 
I 
u 100 
u 
r 

.. ----------- ············----------·-········-· ·· ·· .. ··-···-·····•··········--······--·-·······-······ 

----························••··································· ······-····•······ 

0 rF-----+-- - - ----l-----+---- - -+----+-----+--------l--- ----1 

0 1000 

90 

80 

D 
0 

70 

0 

r 60 
z 
e 50 
t 

k 40 

g 
I 30 
u 
u 20 
r 

10 

0 125 

BASF Ape/doom 

2000 3000 4000 

Ordergrootte In kg 

5000 

I • KG/bedrijfsuur o- KG/bezettingsuur I 

6000 7000 

EXTRUDER DOORZET ALS FUNCTIE VAN DE ORDERGROOTTE 

250 375 500 

Ordergrootte in kg 

625 

I - KG/bedrijfsuur - KG/bezettingsuuJ 

750 875 

8000 

1000 

Bijlagen 
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PAPLAHIID BASF Nederland B. V. Haandplanning Lok a ti• Apaldoorn Datma 26-04 -94 Bh .: 2 ~ 
ACdellng : 10230 ~ 

~ 
C Produkt Varkorta Hum Hin Vrd Hax Vrd Voor raad Blatorle Stddev Open R.0.T. maandO Hundl R.O . T.1 Hund2 Haandl R.O.T .l .. 
C -------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- < ~ 19331310 EHCEPR GEL 1819 100 1 . 600 2.400 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 ---------- ---------- ------- --- ---------- ---------- ---------- ---------- 0 

Totalan par aCdellng : 58.650 28. 384 2 . 425 15 . 600 33 . 600 29. 000 31. 000 a-
ACdellna ; 10260 l 

Q. 
Produkt Varkorta "·- Hin Vrd Ha:11: Vrd Voorraad Hiatori• Stddav Open R. O. T. maandO Haandl R.0.T . 1 Haand2 Ha ■nd3 R.0.T . 3 ; ------- ---- -- -- -- -- - ----- ----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

16'1 IOO 100 1.400 0 462 0 0,0 0 1.000 0,5 1. 000 0 0 , 1 
1666 IFL 1 . 600 3. ODO 4 . 175 512 0 5 ,2 0 0 4 , 0 700 700 l,1 ~g_ 1666 IFL 750 2.000 -225 199 500 -o , 5 900 900 2,5 0 0 0,5 
1667 IFL 500 1. 750 925 222 0 1, 9 0 0 0,8 900 0 0, 7 "0 
1'73 IFL 500 1. 200 800 283 D 2,9 0 0 1 , 7 600 0 1, 9 5' 1674 IFL 1.000 2 . 000 0 465 0 0,0 0 2 . 000 1, 9 0 0 -o, 1 

~-1674 100 600 2 . 000 1.360 490 0 1, 8 0 1. 000 2,0 1 . 000 0 1 , 3 
1677 EPO: 300 900 600 187 0 2,6 0 0 1, 5 0 D -o, 5 
1678 100: 500 1 . 500 600 308 0 1, 2 D 1.000 2,2 0 0 0 , 2 
1932 ,IFL 2 . 000 4 . 100 3 . 600 952 0 3 ,3 1. 400 0 3 , 5 1. 400 700 3, 4 

ltQ 
1933 ,IJCOI 150 750 60 49 0 1. 1 600 0 10, 9 0 D 8 , 9 
1933 .UCOI 600 1. 500 1.770 366 0 2 , 8 0 0 1 , 6 1.110 0 1, 4 
1933 IICOI 150 750 0 80 0 0,0 0 0 -1, 1 0 0 -3. 1 
1933 IICOI 500 1 . 100 -45 193 500 -0,2 1 . D25 0 2,2 1.025 0 3, 6 
1933 UCOI 600 1. 200 475 247 0 1, 5 0 960 3,3 0 0 1, 3 
1933 UCOI 1 . 200 2.200 -840 308 1.110 -1, 0 2.220 1.020 1,6 1.020 1. 020 2,0 
1933 UCOI 300 800 330 61 0 3,1 0 0 2,0 0 0 0 , 0 ---------- ------ --- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Tota r ., 13. 585 - 2 . 110 6.145 7 . 880 8. 755 2 . 420 

ACdell1 028( 

Pre> •rite Hin Vrd Hax Vrd Voorraad Hi ■ tori• Stddev Open R. O. T . m■ andO H■■ndl R . O.T . 1 Haand2 Haand3 R . O. T . 3 - ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1600 ILEM 500 1. 500 -25 584 25 -0, 0 1. 500 0 1, 1 0 0 -o. 9 
1602 ILEN 3.000 8.000 4 . 598 2 . 385 0 1 , 7 0 0 0,6 0 0 -1. 4 
1602 ILEN 500 2 . 500 375 278 0 0,6 D 2 . 500 3, 4 0 ·o 1, 4 
1603 N.EN 3 . 000 8 . 000 4 . 167 1. 805 0 2, 1 0 0 1,0 0 5 . 000 1, 5 
1603 [LEN 8 . 000 20 . 000 -14 . 750 • . 625 16 . 000 -2,8 18.000 9 . 000 1 , 2 15 . 000 0 2, 1 1'03 [LEN 15 . 000 40 . 000 5 . 000 9.042 0 0, 5 20 .ooo 2D . 000 3,5 0 0 1, 5 1603 [LEN 5 . 000 13 . 000 4 . 219 3 . 062 D 1 , 3 0 12. ODO 3, 7 0 12 . 000 5 , 3 1668 ILEN 500 2 . 000 0 313 0 0,0 0 1. ODO 1, 6 0 0 -o . 4 1673 :sn 2.000 7. 000 4. 981 1 . 424 4, 6 0 0 3, 5 0 0 1, 5 1674 '. LEN 1. 500 4 . 500 2. 743 745 0 3, 5 0 0 2 , 4 0 0 0, 4 1678: 'LEH 500 2 . 000 630 591 0 I, 1 0 2 ODD 3,3 D 1,3 

-::: 
~ 

OQ 
(,:, 
;:s 
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P/\OPORDS BASF Nederland B.V . Openstaande orders Blz. 8 van 9 Datum: 26-05-94 ~ 
~ 

10280 (II 
<::) .. 
<::) Bon Prod Nr Verkorte Artikel Naam LeverTerm Orig Prod plan Wk Kg Klant Opm Gr < ~ - - - - - - - -------- ---- --- ------- ---- --- --------- --- ------ ---------- ------- ------- -···--- -

1504278 16038110 000 SILENP GRA 718075 27-05-94 27-05 17-05-94 20 00,000 afpakken J 0 
0 

150l13l18 16054710 000 SILEN GRU 808075 27 - 05-94 19-05 17-05-94 20 6,000 J a-
1504218 16748510 000 SILENP GRA 688125 26-05-94 26-05 24 - 05-94 21 50,000 J 8 -1504276 16037410 000 SILENP WEI 218645 27-05-94 31-05 24 - 05-94 21 100,000 J 

Q. 
~ 

1504356 16055410 000 SILENP BE! 268135 25-05-94 19-05 24 - 05-94 21 00,000 J 0 
0 

1504358 16051710 000 SILEN BI.A 708415 26-05-94 24 - 05 24 - 05-94 21 100,000 N a 
(I) 

1504147 16750710 000 SISTYR BRA 248165 26-05-94 11-05 25-05-94 21 -00,000 J -'t:I 
1504326 16027110 000 SILEN GEL 198465 27 - 05-94 31-05 25 - 05-94 21 100,000 J "'I 

0 
1504345 16055210 000 SILEN GRU 928025 30-05-94 19-05 26-05-94 21 .25, 000 tinuvin 326/chr J Q. 

C: 
1504341 16044110 000 SILEN BI.A 708365 27 - 05-94 20-05 27-05-94 21 ,00,000 J ~ .... 
1504344 16777710 000 SILEN GRU 998675 31-05-94 31-05 

(I) 
27-05-94 21 00,000 J ~ 

1504351 16030810 000 SILEN BI.A 708315 27-05-94 19-05 27-05-94 21 00,000 FP70 N 8 
:ii:-' 

1504322 16780110 000 SILEN GEL 168275 14 - 06-94 16-06 30-05-94 22 00,000 J 't:I -Cl) 
1504350 16005010 000 SILEN GRU 988265 06-06-94 06-06 30-05-94 22 00,000 J ~-1504352 16030810 000 SILEN BI.A 708315 31-05-94 19-05 31-05-94 22 00,000 N 

1504362 16055610 000 SILEN GRU 878285 31-05-94 02-06 31 - 05-94 22 )0,000 
GQ 

spl5 J 

1504364 16051810 000 SILEN GEL 188235 31-05-94 02-06 31-05-94 22 00 , 000 kl630s/11630s N 

1504183 16689710 000 SILENP GRU 958055 03-06-94 31-05 01-06-94 22 00 , 000 J 

1504339 16037310 000 SILEN Bl.A 678075 01-06-94 19-05 01-06-94 22 00,000 N 

1504360 16037410 000 SILENP WEI 218645 03-06-94 07-06 01-06-94 22 00,000 N 

1504363 16749910 000 SISTYR ROT 338365 03-06-94 30-05 01-06-94 22 50,000 k4165 N 

1504307 16777010 000 SILENP GRU 998665 17-06-94 13-05 06-06-94 23 00,000 N 

1504317 16767310 000 SILEN WEI 001465 22-06-94 24-06 06-06-94 23 00,000 J 

1503969 16708510 000 SISTYR BEI 228185 07-06-94 23 )0,000 J 
<::: 1504277 16784810 000 SILENP GRA 548035 
~ 

28-06-94 28-06 09-06-94 23 )0,000 N 

('1:, 
::i 



BIJLAGE 6: Voorbeeld produktieweekplanning 

Van: H. Flim 20 x 
Aan: Abbenhuis;Balvers;Mw. Beekman;de Beer,Berentsen;Bronkhof;Bruil;Buitenhuis;v. Burkum(5x) 

Casteel;v.d. Haar,Hofman;de Jager;Nieuwold;de la Rambelje;Wlllering(Amhern) 

PRODUKTIE OVERZJCHT WEEK 21 1994 
ARTNR PROONR KG KOWNR Kl.ANT 

totaaJ 20746 
19316010 LY 80 3632 1504122 
19316010 LY 80 3632 1504123 
19316010 LY80 3632 1504124 
19328810 L0065F 1000 1504166 
16439210 27-8040 5000 1504300 
16738210 70-8001 250 1504314 
139n310 15-0121 2000 1504315 
16738310 69-0201 100 1504320 
16452610 13-8060 1500 1504332 

19325810 
19325810 
19325810 
19324210 
19324210 

totaaJ 
6071 
6071 
6071 

54 
54 

totaal 
19331610 1251 
16688910 19-8167 
16688710 99-8237 
16746910 00-9237 
16780210 00-1027 
15152210 29-a2n 
16765410 E180 PAST 
16049810 45-8067 

totaal 
16750710 24-8165 
16748510 68-8125 
16037410 21-8645 
16038110 71-8075 
16027110 19-8465 
16044110 70-8365 
15nn1 o 99-8675 
16055210 92-8025 
16054710 80-8075 
16030810 70-8315 
16055410 26-8135 
16051710 70-8415 
16044210 21-8685 

PERSON EEL 
afd Bruil 

afd. Berentsen 

afd. v. Burkum 

BASF Apeldoom 

15000 
3000 1503831 
3000 1503832 
3000 1503833 
3000 1504169 
3000 1504170 

7025 
960 1504046 
E:95 1504255 
320 1504256 

1000 1504293 
1000 1504295 
1000 1504303 
2000 1504318 

150 1504329 

40606 
500 1504147 . 
150 1504218 

20000 1504276 
12000 1504278 
5000 1504326 

600 1504341 
500 1504344 
125 1504345 

6 1504348 
500 1504351 
100 1504356 

1000 1504358 
125 1504359 

ziek s• . V•;B• 
uitzend 2 man 
ziek Mr 
uitzend 2 man 
vakantie 8~ 

opmerkingen 
kpl 10210 

Over de week 

kpl10230 

Over de week 

Over de week 

kpl 10260 

lndien maalbaar 

kpl 10280 

Over de week 

Over de week 

Indian grondstoffen 
Produktie lab 
Over de week 

TD 
droogkast 16 
aanpassing F0rderrers 10280 
revisie maaikrans L YSO molen 

6 

Bijlagen 



C 
C 
~ 

a 
a 
n 
t 
a 
I 

0 

r 
d 
e 
r 
s 

LEVERTERMIJNOVERSCHRIJDING 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

< 0 WEEK 0-1 WEEK 1-2 WEKEN >2WEKEN 

levertermijnoverschrijding 

11111 AANTAL ORDERS IN 
LEVERTERMIJNOVERSCHRIJDINGSCATEGORIE 

El AANTAL ORDERS IN 
LEVERTERMIJNOVERSCHRIJDINGSCATEGORIE MET 
GEWENSTE LT<1 WEEK 

t:d 

f 
~ 
~ 
> 
~ 

! -0 
~ 
C. n, 
;;1 

El 
~ 

~ 
A .... 
~ 
i 
:,;" 

'i 
~ -n, 
< n, 
:l. n, 

j: 
= 0 
< n, 

i .a: 
s-
i .... 
n, 

GQ 
0 
:t. 
n, .....J 



8 

BIJLAGE 8: Voorbeeld huidige afname klantenorders 
1502951 . ·•.<·•,•' 21 ,.- 8595 ·, .BRAUN 500 7-apr-93 19-apr-93 

'' 

..• 1503166 / (:/''·21..;.8595 . :BRAUN 500 15-jun-93 30-jun-93 
1502980 21-8615 WEISS 500 14-apr-93 21-apr-93 
1503990 21-8615 WEISS 250 14-feb-94 02-MAR-94 

.1503200 ··•: w>. 21-8625 BEIGE 150 25-jun-93 . 7-jul-93 
/ iso3394 

. •:.:: 

\:. 21 :'.. 8625 .·.· .• / BEIGE 
){/ 

525 23~aug-93 31-alig-93 
/ isb3602 / 2i-8625 ·:.••:/ t?iBEIGE ,, .: ..... 525 29-:-0CT..;93 12 ,;.. nov-93 
+ 1sot22J r f :21§ 8625 '• . :{:BEIGE >·•: >::···· .. • 500 

. . · .. . 
8-apr:...94> '' 05-MAy,;.. 94 

1503248 21-8655 BEIGE 100 9-jul-93 15-jul-93 
1503300 21-8655 BEIGE 1000 26-jul-93 11-aug-93 
1503286 21-8665 BRAUN 10000 23-jul-93 8-sep-93 

· 150337.0 •·• ', 21-:-8675 
''' 

· •GELB . 225 6-aug- 93 27-aug-93 
),1503000\ •.·.•••·••••·• 21La675 > .. GELB. 

. ,• 200 21-dec-93 6-j an-94 
' ? 1504069\ << 21 ::::: 8675 •.·.·/ GELB · 250 24-feb-94 02-MAR-94 

1503534 21-8685 BEIGE 150 11-0CT-93 18-0CT-93 
1504359 21-8685 BEIGE 125 19-MAY-94 26-MAY-94 

. 1503541 ·,•: .. 21-:-8695 gelb 275 14-0CT-93 28-0CT-93 
1503797 / \./.ii-,8695 . gelb 275 21-dec...:93 11-jan-94 
1502766 22-8185 BEIGE 10000 22-feb-93 27-apr-93 
1503096 22-8185 BEIGE 10000 17-MAY-93 23-jun-93 
1503629 22-8185 BEIGE 10000 9-nov-93 3-dec-93 
1503968 22-8185 BEIGE 10000 1-feb-94 25-feb-94 
1504165 22-8185 BEIGE 4000 25-MAR-94 12-apr-94 
1503450 22-8375 BRAUN 500 8-sep-93 10-sep-93 
1503569 22-8375 BRAUN 150 21-0CT-93 10-nov-93 
1502940 22-8395 GRAU 150 5 - apr-93 I 27-apr-93 
1503196 22-8645 GRAU 100 24-jun-9 3 24-jun-93 
1503249 22-8645 GRAU 525 9-jul-93 15-jul-93 
1503454 22-8645 GRAU 525 10-sep-93 17-sep-93 

'' 

1503773 22-,8645 GRAU 750 8-dec-93 5-jan-94 
1503671 22-8665 BEIGE 125 19 - nov-93 3-dec-93 
1504217 22-8665 BEIGE 150 ! 8-apr-94 14-apr-94 
1503243 23-8255 BRAUN 100 7-jul-93 12-jul-93 
1503862 23-8255 BRAUN 100 7-j an-94 27-jan-94 
1503097 24-8165 BRAUN 750 18-MAY-93 2-jun-93 
1503970 24-8165 BRAUN 7 50 2-feb-94 9-feb-94 
1504147 24-8165 BRAUN 500 22-MAR-94 11-MAY-94 
1502988 24-8195 BRAUN 100 19-apr-93 29-apr-93 
1503183 24-8195 BRAUN 1000 18-jun-93 28-jun-93 
1503652 24-8215 GELB 275 17-nov-9 3 25-nov-93 
1504489 24-8215 GELB 225 17 -jun-94 14-jul-94 
1503435 25-8165 BRAUN 300 1-sep-93 8-sep-93 
1503230 25-8215 BEIGE 100 2-jul-93 6-jul-93 
1503641 25-8215 BEIGE 100 12-nov-93 17-nov-93 
1504091 25-8225 BEIGE 150 28-feb-94 02-MAR-94 
1504453 26-8125 GRAU 100 8-jun-94 9-jun-94 
1504356 26-8135 BEIGE 100 19-MAY-94 19-MAY-94 
1503456 27-8,07 5 BRAUN 100 13-sep-93 22-sep-93 
1503670 27-8075 BRAUN 25 19-nov-93 22-nov-93 
1504207 27-807 5 BRAUN 100 30-MAR-94 6-apr-94 
1503105 27-8 335 ORANGE 1000 25-MAY-93 8-jun-93 
1503477 27-8335 ORANGE 500 22-sep-93 01-0CT-93 
1503668 27-8335 ORANGE 500 18-nov-93 1-dec-93 
1503856 27-8335 ORANGE 200 6-jan-94 21-jan-94 
1503622 27-8345 BRAUN 275 5-nov-93 17-nov-93 

BASF Ape/doom Bijlagen 



BIJLAGE 9: Vaststellen van de logistieke parameters: 
optimale ordergroottes voor de maandorderprodukten 

De optimale ordergroottes voor de maandorderprodukten zijn bepaald met het model van 
Camp [4]. Dit model minimaliseert het totaal van de voorraadkosten en de omstelkosten 
door als seriegrootte te kiezen: 

Qop1=V(2*D*F/h) waarbij: 

Qop1: .de optimale ordergrootte in kilogram 
D: de totale vraag in kilogram per jaar 
F: de omstelkosten in guldens per keer omstellen 
h: de voorraadkosten in guldens per kilogram per jaar 

Voor de Extruder afdeling gelden de volgende bedragen: 

9 

- Omstellen: dit kost gemiddeld 4½ uur per keer (gemiddeld 2 uur voor het keuren en 
bijstellen + gemiddeld 2½ uur voor het schoonmaken). Een produktie-uur 
kost f467,- per uur aan machines en mensen. Dit betekent dat het omstellen 
kost: 4½ * f467,- = ± f2100,-. 

- Voorraad: rentepercentage * kostprijs produkt = 0, 12 * kostprijs. 

In het overzicht op de volgende pagina zijn de inputgegevens en de resultaten 
weergegeven zoals deze gelden voor de maandorderprodukten van de Extruder afdeling. 
In de vierde kolom wordt de Q0r1 weergegeven zoals die berekend is met behulp van het 
model van Camp. 

Het model is tamelijk ongevoelig voor schattingsfouten in de parameters en veranderingen 
van Q; er is gebleken dat bij een afwijking van 50% van Q0r1 de kosten met ongeveer 8% 
toenemen [4]. Bij het bepalen van de ordergroottes waarmee in de praktijk gewerkt kan 
worden is er rekening gehouden met de volgende twee aspecten: 
- het risico incourant: als Q0" 1 in de buurt ligt van de totale jaarafzet, 

produceer dan twee maal per jaar om het risico 
incourant te verkleinen 

- de doorstroming Extruders: om de Extruder niet te Jang te 'blokkeren' met een 
bepaalde order mag de ordergrootte hoogstens 15.000 
kg zijn en moet zij minstens 1000 kg zijn 

Bovenstaande argumenten hebben geleid tot een Qpr:iktijk en dus het aantal maal produceren 
N (dat wil zeggen aantal maal omstellen) die in de vijfde en zesde kolom van het 
overzicht op de volgende pagina staan weergegeven. 

BASF Apeldoorn Bijlagen 



Inputgegevens en berekende ordergroo11es voor maanorderprodukten 

Produktnr Jaarafzet in KG Kostprijs Qopl Qpr:iklijk N 

] ~4 
' 
- 4049 4000 2 ,__ 

l 184 - 9583 10000 4,2 
,__ 

l 13 6210 ·4000 2 
,__ 

] )67 8963 8000 2 ---
I !58 - 13177 10000 9,5 -
l 472 ) 30841 15000 10 -
1 )05 ) 19524 10000 6 -
1 96 4675 2500 2 - •· 
1 38 ) 7457 4500 2 -
1 170 5945 3500 2 -

16 109 1875 1000 2 -
1 ;79 l 6513 4000 2 -
1 ;59 I 2238 1000 1,3 

-
1 )80 I 2245 1000 I 

-
1 134 J ) 5110 4000 2 -
1 no j ) 2892 3500 2 

-
1 196 

J 
5894 3500 2 

!:= 
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