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ABSTRACT 

This report contains the results of a research of the product
f low in the company KNP Meers sen. The research resulted in 
several reccomendations in the following areas: 

- internal delivery-dates, 
- internal delivery-date rules, 
- the availibility of material. 

These reccomendations will result in a better productflow and 
better control. They will also result in a better fit between 
production and expedition. 
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SUMMARY 

1. KNP Meerssen 

The paper factory KNP Meerssen produces and sells high-quality 
paper and carton. The productassortment contains about 600 
types of paper in more than 4000 different colours. Mainly 
wood-free paper is produced, possibly provided with a marke
ring, press mark, watermark or pressing, and possibly smoothe
ned, in the weights of 45 to 2000 gr/m 2 • 

2. The production process 

The paperproduction is executed in the department 'Stofvoorbe
reiding (SVB)' and the department 'Papiermachines (PM)'. In 
these departments, the products flow in a straight line wit 
hout waiting queues. The production in these departments can 
be characterized as a batch processing lineproduction. The 
production of paper belongs to the so called semi-process 
industry. 
After the production of paper, the products are completed in 
the departments 'Mechanische Afwerking (MA)' and 'Eind Afwer
king (EA)'. In these departments similar machines are grouped 
together (functional structure). In front of each machine 
there is a waiting queue . The order in which products are 
removed from this waiting queue to be produced is determined 
by sequence-dependent priority rules. The departments can be 
characterized as 'job-shop' production processes. 

3. Assignment formulation 

Investigate i£ there are possibilities to shorten the 
throughput time (and/or the delivery time) 0£ an order, 
from the entrance in the factory until the expedition 
out or the £actory. 

The reason for this research is a request of an important 
client. This client requested shorter delivery times and more 
accurate delivery-dates. In view of the current developments 
in the market it can be expected that in the future more 
clients will request the same. A shorter delivery time will 
become more important . 

On the basis of this assigment formulation the total producti
on process has been analyzed and described. 
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4. Bottlenecks 

During the research the following bottlenecks have been disco
vered: 

1. There is a large margin in the standard throughtput time 
that is being used. The best planning is a realistic 
planning, 

2. The margin between the planned internal delivery-date and 
the external delivery-date (client's receipt date) of an 
order is visible for the people on the workfloor. A 
(visible) margin that is too large results in less pres
sure to work efficiently with regard to the available 
time, 

3. The internal delivery-dates (expected finishing dates) 
are determined without considering the order-characteris
tics or the actual capacity-use on the workfloor. Normal
ly a standard throughput time of 12 days is been used, 

4. The standard deviation from the throughput time in the 
departments MA and EA is very high. It amounts to more 
than half the average throughput time, 

5. The people on the workf loor try to produce as much as 
possible, without really considering the delivery-dates 
of the orders. Orders with later delivery-dates are 
regularly completed earlier, 

6 . The amount of work is unequally divided over the depart
ments MA and EA. Because of great delays of orders that 
regularly occur in the department MA, orders get high 
priority in the department EA, 

7. There is only a little amount of information available on 
the departments MA and EA. Lack of information leads to 
lack of insight. 

S. Possible solutions 

First there has been some research in the possibility to sche
dule the manufacturing processes in detail, in order to elimi
nate the bottlenecks that have been discovered. Because of the 
traditional working techniques on the workfloor (experience is 
very important), this didn't become possible. 
Then the decision was made to monitor the progress of the 
orders through the factory, and if necessary (in case of 
serious delays) to pull the orders through the factory. 

After a literature research the folowing possible solutions 
were presented: 

1. Use realistic internal delivery-date rules, 
Realistic internal delivery-date rules result in a better 
fit between the actual finishing date and the planned fi
nishing date ( internal deli very-date) . The shipment of 
the orders is planned on the planned finishing date. When 
the planned finishing date becomes more realistic, the 
fit between production and expedition improves. Realistic 
internal delivery-date rules (with less margin ! ) also 
result in more pressure to work efficiently. 
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2. Implement more internal delivery-dates (internal delivery 
points). 
The implementation of more internal delivery-dates inclu
ding performance criteria, which will lead to observance 
of these internal delivery-dates, will have as a result 
that the people on the workfloor pay more attention to 
the delivery date of an order. The standard deviation 
from the throughput time will become less. 

6. Realization of the solutions 

In order to present more accurate and detailed pronouncements 
about the presented solutions, it was necessary to gather more 
information. The decision was made to gather the information 
with the help of a new computersystem. During two months this 
computersystem was modelled and programmed in order to: 

1. modernize the present way of throughput control. 
In this way the necessary information was gathered 
inserted by the people who were responsible for 
present way of throughput control, 

2. make it possible to analyze the available information, 

and 
the 

3. make it possible to implement and monitor internal deli-
very-dates. 

7. Testcase 

In order to evaluate the possible results of the implementati
on of more internal deli very-dates, a test case was executed. 
During one month an internal delivery date was established 
right after the departmant MA. With the help of the new compu
tersystem this internal delivery-date could be monitored. 
During the testcase the product flow was analyzed. The first 
results showed that the average throughput time, the standard 
deviation from the throughput time and the internal delivery 
performance improved. The implementation of one internal 
delivery-date really improved the productflow through the 
factory. 

8. Recommendations 

The first results of the testcase, and the information that 
had been gathered, lead to detailed recommendations in the 
following areas: 

1. Internal delivery-dates 

In order to optimalize the productf low several internal 
delivery dates were suggested. The results that have been 
mentioned above can be further carried through. 
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2. Use realistic internal delivery-date rules 

The information that had been gathered made it possible 
to make a realistic prediction of the throughput time of 
an order. These recommendation resulted in 4 product
groups, with for each group the prediction of their 
throughput time . An order gets an internal delivery-date 
on the basis of the group it belongs to. 

3 . The availability of material 

The information that had been gathered showed that about 
20 percent of the great delays in the productflow were 
the result of a shortage of material (for example: packa
ge, pallets). It was recommended to create a computersy
stem which in an early phase checks the material availa
ble and the demand necessary for the planned orders. An 
investment in such a system will really be an improve
ment. 

9. Conclusion 

At the end of the research the following could be concluded : 

KNP Meerssen is on the right way, but there is still 
much to be done III 
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HOOFDSTUK 1 DE OPDRACHTFORMULERING 

1.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt kort aangegeven wat de oorspronkelijke 
opdracht was, op basis waarvan het af studeerproj ect bij KNP 
Meers sen is ui tgevoerd. Tevens wordt er aangegeven hoe deze 
ruime opdracht is vertaald in het plan van aanpak. 

1.2 De oorspronkelijke opdrachtformulering 

Tijdens de orienterende interviews met de 'opdrachtgevers' is 
er in overleg besloten de opdracht als volgt te formuleren: 

Onderzoek of er mogelijkheden zijn om de doorlooptijd 
(en/of de levertijd) van een order, van binnenkomst in de 
fabriek tot expeditie vanuit de fabriek, te verkorten. 

Samengevat komt deze opdracht er op neer het gehele traj ect 
dat een order doorloopt binnen de fabriek te analyseren c. q. 
door te lichten en waar mogelijk verbeteringsvoorstellen op te 
stellen. 

Aanleiding tot dit onderzoek was dater een grate c.q. belang
rijke klant heeft verzocht om kortere levertijden en meer 
exacte afleverdata. Gezien de huidige ontwikkelingen op de 
markt is het de verwachting dat in de toekomst meer klanten 
hier om zullen vragen en dat een kortere levertij d steeds 
belangrijker zal gaan warden. 

1.3 Plan van aanpak 

Op basis van deze ruime opdracht is ervoor gekozen om aller
eerst het gehele traject binnen de fabriek te beschrijven en 
te analyseren. De volgende stappen kunnen hierbij warden 
onderscheiden: 

1. verdiepen in het bedrijf middels het doorlezen van de 
beschikbare verslagen, 

2. beschrijven en analyseren van de goederenstroom, 
welke bewerkingen kunnen warden ondergaan, routingen etc., 

3. beschrijven en analyseren van de plannings-situatie, 
4. beschrijven van het beschikbare machinepark. 

Op basis van de hieruit komende waarnemingen kan gericht 
warden gekeken welke gedeeltes in het traject de meeste aan
dacht behoeven. Deze uitgebreide analyses c.q. beschrijvingen 
warden in het volgende hoofdstuk en de bijbehorende bij lagen 
uitgebreid behandeld. 
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HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het bedrijf KNP Meerssen kort beschre
ven. Het produkt dat men voortbrengt, de markt waarop men zich 
begeeft en het produktieproces zullen kort aan de orde komen. 
Tevens wordt er in paragraaf 2.6 dieper ingegaan op de huidige 
manier van plannen en besturen (het besturingsconcept). 

2.2 Algemeen 

De papierfabriek KNP Meerssen, welke is gevestigd in Meerssen, 
produceert grafische specialiteiten. Men produceert en ver
koopt hoogwaardig papier en karton voor de grafische indus
trie. 
KNP Meerssen is eigendom van het concern de Gelderse papier
groep nv., welke nog meer papierfabrieken bezit. De Gelderse 
papiergroep heeft bedrijven in drie verschillende sectoren. 
(zie onderstaande figuur 2.1) 

'\ 

De Gelderse Papier-
groep nv. 

'\ " 

I I 
I'- '\ '\ 

Sector Grafische Sector Technische Sector Veiligheids-
en Kunstenaars-

Specialiteiten Papieren papieren 

'\ '\ '\ '\ '\ '\ 

Figuur 2.1 : De Gelderse papiergroep nv. 

De sector voor Grafische Specialiteiten bestaat uit KNP Meers
sen en de papierfabriek van Houtum & Palm. KNP Meerssen be
hoort sinds een aantal jaren niet meer tot het KNP concern. 
Zij hebben echter bewust hun naam behouden vanwege de naambe 
kendheid die men in de jaren heeft opgebouwd. Figuur 2.2 op de 
volgende pagina geeft het organogram weer van KNP Meerssen. 
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De kracht van KNP Meerssen is dat men aan alle klantenwensen 
kan en wil (blijven) voldoen (marketingfilosofie). De leverin
gen geschieden volgens klantspecifieke wensen qua kleur, 
kwaliteit, formaat, verpakking, gramgewicht, watermerken 
etcetera. Tevens houdt men enkele eigenmerken en standaard 
papiersoorten op voorraad. 

Het produktieprogramma omvat ongeveer 600 soorten papier en 
ruim 4000 verschillende kleuren. Voornamelijk wordt houtvrij 
papier geproduceerd, al of niet voorzien van een markering, 
persmerk, watermerk of persing, al dan niet gesatineerd en in 
de gewichten van 45 tot 2000 gram per vierkante meter. 
De toepassingsmogelijkheden van het papier van KNP Meerssen 
ziJn o.a. boekbinderspapier, bankpost-, luchtpost- en envelop
penpapier, waardepapieren en wenskaarten karton. 
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2.3 De markt 

KNP Meerssen opereert in een kleine sector van de totale 
papiermarkt, namelijk de speciality papers. De zogenaamde 
speciality papers vormen qua tonnage slechts een klein gedeel
te van de totale markt van papier. 
Binnen de markt voor speciality papers kunnen we KNP Meerssen 
echter rekenen tot een van de grootste producenten in Europa. 

De positie van KNP Meerssen in de markt wordt gekenmerkt door: 
1. efficiente produktie van kleine partijen, 
2. een grote 'know how' m.b.t. kleur, 
3. produktie van een groot aantal soorten papier, 
4. uiterste flexibiliteit in de markt ("wij maken wat u 

vraagt"). 

In de markt wordt hoofdzakelijk geleverd aan de groothandel. 
Deze groothandel betrekt het papier van KNP Meerssen en ver
koopt het ender eigen naam door aan de uiteindelijke verwer
ker, dit zijn zogenaamde 'merchant brands'. 
Door introductie van eigen merken, de zogenaamde 'millbrands' 
moet de naambekendheid worden vergroot. Eigen merken z1Jn 
onder andere 'Pacific' en 'Royal Quadrant'. De verwerker zal 
nog steeds het papier betrekken van de groothandel, nu echter 
met het KNP vignet. 
De eigen merken worden vanuit voorraad geleverd, waardoor men 
minder afhankelijk wordt van de geplaatste orders vanuit de 
markt. Het produktieprogramma kan aangevuld worden met maga
zij n aanvulorders. De marktintroductie van de eigen merken is 
in een vergevorderd stadium. 

2.4 Het papier maken 

De manier waarop papier gemaakt wordt is als volgt te om
schrijven. Een aantal vezelstoffen (o.a. cellulose), hulpstof 
fen en vulstoffen worden samengevoegd en gemengd tot een homo
gene waterige massa, papierpulp genoemd. Deze pulp wordt 
bewerkt en op de juiste kwaliteit en kleur gebracht. Dever
schillende partijen pulp worden in grote kuipen opgeslagen. 
Daarna komt de pulp in een constante stroom in de stofoploop 
van de papiermachine terecht. De stofoploop verdeel t de pulp 
over het zeefdoek, waar het ontwateren van de pulp begint. Het 
onttrekken van water gebeurt door de werking van zwaartekracht 
en door het creeren van een vacuum onder het zeefdoek. Vervol
gens wordt in de perspartij van de papiermachine het water 
door persen verdrongen, waarna het inmiddels gevormde vel 
papier verder gedroogd wordt door verdamping in de droogpartij 
van de papiermachine. Daarna gaat het papier door de lijmpers, 
waar een laagj e op het papier wordt aangebracht dat de be
schrij fbaarheid van het papier vergroot. Vervolgens moet het 
papier worden nagedroogd, waarna het aan het einde van de 
papiermachine op rollen wordt gewikkeld. Met figuur 2.3 op de 
volgende pagina wordt het geheel nog eens verduidelijkt. 
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Figuur 2.3 Het maken van papier 

2.5 De afwerking 

lijm
pers nadroog 

partij 

op
rollen 

Nadat het papier gemaakt is en op rollen is gewikkeld, wordt 
het papier verder afgewerkt . De volgende bewerkingen kunnen 
worden onderscheiden: 

conditioneren; het papier wordt op het juiste vochtgehalte 
gebracht, 
satineren; het papier wordt door middel van walsen gladder 
gemaakt, 
bobineren; een grote rol wordt gesplitst in meerdere klei
nere rollen, 
persen; op het papier wordt met behulp van drukpersen een 
bepaald oppervlakte verkregen (bv. een leerstructuur), 
snijden; het papier wordt op formaat gesneden, 
plakken; meerdere lagen papier worden op elkaar geplakt 
zodat papier van een hoger gramgewicht wordt gevormd, 
inpakken & verzenden. 

Het aantal 
afhankelijk 
maken wij"). 

bewerkingen dat een order ondergaat 
van de wensen van de klant ( "Wat de 

is geheel 
klant wil 

Voor een uitgebreide bedrijfsbeschrijving met flowschema's, 
informatiestromen etcetera wordt verwezen naar bij lage 1 en 
voor een uitgebreide beschrijving van het machinepark wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
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2.6 Het besturingsconcept 

2.6.1 Grondvorm 

KNP Meers sen produceert op klantenorder. In vij f procent van 
de gevallen wenst een klant een nieuwe kleur of kwaliteit. In 
dat geval is er sprake van 'engineer to order'. In de afdeling 
Ontwikkeling & Kwaliteit (O&K) bepaalt men of deze te maken 
is, en worden er indien mogelijk nieuwe recepturen opgesteld. 
De materiaalvoorziening (voorraden cellulose, kleurstoffen 
etcetera) is niet op korte termijn gekoppeld aan de produktie
planning. Het klantorder ontkoppelpunt (KOOP) ligt bij de 
afdeling Stofvoorbereiding in de processtap pulperaanmaak waar 
de juiste papierpulp wordt samengesteld. Alle handelingen na 
dit punt worden specifiek op basis van de order uitgevoerd. 

In de afdeling Stofvoorbereiding (SVB) en de afdeling Papier
machines (PM) gaan de orders over een vaste routing (een lijn) 
door de afdelingen heen, zonder wachtrijen. Steeds wordt er 
batch-gewij s een partij geproduceerd, waarna er wordt omge
steld. De kuipen in de SVB en de papiermachines zijn direct 
aan elkaar gekoppeld. Er is dus sprake van een batch-gewijze 
lijnproduktie. Het produceren van papier behoort tot de zoge
naamde semi-proces industrie. Een belangrijk kenmerk van de 
semi-procesindustrie is een vaste routing waar orders zonder 
oponthoud doorheen stromen. 

De papiermachines vormen de bottleneck binnen KNP Meerssen. 
Vanuit logistiek oogpunt is het noodzakelijk de papiermachines 
zo optimaal mogelijk te bezetten. Hierbij wordt getracht de 
omsteltijden zoveel mogelijk te minimaliseren. 
Wanneer men overgaat van het produceren van bijvoorbeeld zwart 
papier naar wit papier dienen de papiermachines en de kuipen 
bij de SVB uitgebreid schoongemaakt te worden (=omsteltijd). 
Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan werkt men met een vaste 
kleurencyclus, waarin de overgangen van de kleur zo beperkt 
mogelijk zijn. 

Wanneer een klant meerdere orders plaatst van verschillende 
kleuren die als een partij afgeleverd dienen te worden, ont
staat er een voorraad. Als gevolg van de positie in de kleu
rencyclus zijn bepaalde orders eerder klaar. Deze orders 
moeten wachten op de laatste order die gereed komt (complemen
teringswachttijd). 

In de Afwerking zijn soortgelijke machines gegroepeerd (func
tionele structuur) . De orders komen van de PM af en moeten 
vervolgens verschillende bewerkingen ondergaan. Voor elke 
bewerkingsplek bevindt zich een wachtrij van orders. De werk
volgorde in deze wachtrij wordt bepaald aan de hand van volg
orde afhankelijke prioriteitsregels. Men wil de omsteltijd bij 
de diverse machines zoveel mogelijk minimaliseren. De afwer
king is te typeren als een 'job-shop'. 

8 



2.6.2 Orderacceptatie/Grofplanning 

Voor binnenkomende orders wordt in overleg met de klant een 
leverdatum vastgesteld. Voor 90 % van de gevallen is dat een 
periode van een halve maand, bijvoorbeeld de tweede helft van 
juni. In tien procent van de gevallen moet de leverdatum 
exacter worden vastgelegd, dat wil zeggen op een dag of week. 

De orderacceptatie vindt niet plaats op produktniveau, maar op 
een hoger aggregatieniveau (beschikbare machine-uren). Er 
geldt een vaste kleurencyclus op de papiermachines waar op de 
standaard levertij d van de produkten is afgestemd. In elke 
cyclus kunnen de produktiehoeveelheden per produkt gevarieerd 
worden. Dit betekent dat bij orderacceptatie geen rekening 
moet worden gehouden met de verdeling over de verschillende 
produkten. De orderacceptatie dient alleen te garanderen dat 
de totale geaccepteerde hoeveelheid binnen de kleurencyclus 
gemaakt kan warden. 

Een order kan niet op aggregatieniveau geaccepteerd warden, 
als een kortere levertijd afgegeven moet worden dan de stan
daardlevertijd. In dat geval moet in detail gekeken worden, om 
een uitspraak te doen over acceptatiemogelijkheden en lever
tijdafgifte. De positie van de betreffende order in de kleu
ren-cyclus moet warden bepaald. Op korte termijn is dit moge
lijk (huidige run), maar op de lange termijn kan hierover geen 
uitspraak worden gedaan. 

Men hanteert een halfmaandelijkse kleurencylus op de papierma
chines. De begin- en einddata van deze cycli liggen voor het 
gehele jaar vast. De kleurvolgorde binnen deze cycli is altijd 
hetzelfde. In de grofplanning neemt men alleen de papiermachi
nes op, omdat deze de bottleneck zijn. In de afwerking heeft 
men vrijwel overal overcapaciteit. Men plant orders altijd een 
periode (van een halve maand) voor de gewenste leverdatum in. 
Oftewel een order die de eerste helft Juni (1H06) op de pa
piermachines loopt, wordt de tweede helft van Juni (2H06) aan 
de klant geleverd. 

De doorlooptijd van een order is dan ook uit de volgende 
componenten samengesteld: 
1. wachten op eerst mogelijke kleurencyclus, 
2. wachten op beurt in kleurencyclus, 
3. produktie op de papiermachine, 
4. wachten voor en ondergaan van bewerkingen in de afwerking, 
5. wachten op verzending. 

2.6.3 Detailplanning 

De detailplanning voor de papiermachines wordt op de afdeling 
Logistiek gemaakt. Deze handeling bestaat uit het in detail 
bepalen van de werkvolgorde van de diverse orders op basis van 
een subj ectieve beoordeling van de kleur. Tevens wordt ge
tracht orders met gelijke kenmerken (kwaliteit, gramgewicht en 
kleur) te combineren tot een order op de papiermachines. Dit 
vermindert het aantal noodzakelijke omstelhandelingen. 
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De detailplanningen voor de overige bewerkingsplaatsen worden 
door de afdelingen zelf gemaakt. Hierbij dient de afgegeven 
levertijd als uitgangspunt te worden genomen. Binnen deze 
restrictie mogen de afdelingen zodanig plannen dat men zo 
weinig mogelijk hoeft om te stellen. Deze detailplanningen 
worden 'ad-hoc' gemaakt, op het moment dat een order zich 
aanbiedt bij een bewerkingsgroep. Voor het totale traj ect na 
de papiermachines (de Mechanische- en Eindafwerking) hanteert 
men een standaard doorlooptijd van 12 dagen. 

Op de afdeling Logistiek bewaakt men de voortgang van de 
orders in de afwerking. Dreigt een order te laat te komen dan 
kan men in gr1.Jpen, door middel van het doorgeven van een 
spoedlijst. Voor de voortgangsbewaking maakt men gebruik van 
twee hulpmiddelen, namelijk: 

- een planbord met de diverse bewerkingsgroepen, waarop 
elke order gesymboliseerd wordt door een kaartje, 

- een aantal mappen met van elke order een kopie van de 
ordergegevens en met een tabel van de verschillende 
bewerkingsplekken met een datum achter de inmiddels 
gepasseerde bewerkingsplekken (zie bijlage 3). 

Deze twee hulpmiddelen gebruikt men om de volgende vragen te 
beantwoorden: 

- waar is een order? (de mappen) 
- hoeveel onderhanden werk ligt er voor een bepaalde 

bewerkingsplek? (het planbord) 

Omdat men een order in feite een halve maand voor de uitlever
datum reeds in produktie neemt, is veel speling aanwezig. De 
(externe) leverprestaties zijn hierdoor erg goed. 

2.6.4 Afdelingsplanning 

De afdelingen in de Afwerking worden niet vanuit de afdeling 
Logistiek in detail ingepland, maar enkel gevolgd. De plan
ningsactiviteiten, capaciteits-toewijzing en werkuitgifte 
worden door de chefs van de betreffende afdelingen uitgevoerd. 
Het bepalen van de werkvolgorde wordt ook gedaan door de 
operators aan de machines. Steeds probeert men ervoor te 
zorgen dater zo min mogelijk omgesteld dient te worden. 

In figuur 2.5 op de volgende pagina wordt het geheel nog eens 
samengevat. In deze figuur worden de verschillende plannings
ni veaus en hun samenhang aangegeven. In hoofdstuk 4 bij het 
verder uitwerken van de oplossingsrichting wordt aangegeven op 
welke pijlen het onderzoek zich met name heeft gericht. 
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Grondvorm & logistieke parameters 
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Klantenorders 

Grof planning Orderacceptatie 
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Toegezegde 
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spoedlijst realisaties 

orders realisaties Afdelingsplanning 
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SVB & PM Afwerking 

Grond , toffen Halfprodukten Eindprodukten 

Klantenorderontkoppelpunt 

Figuur 2 . 5 Het besturingsconcept 
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HOOFDSTUK 3 DOORLICHTINGS- EN OPLOSSINGSFASE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de doorlichtings- en oplossingsfase 
kort behandeld. Allereerst wordt kort aangegeven op welk 
gedeel te het vervolg van het onderzoek zich heeft gericht. 
Vervolgens zal behandeld worden welke knelpunten er op het 
gebied van de goederenstroom zijn geconstateerd . Hierbij zal 
gebruik gemaakt worden van een groot aantal verzamelde gege
vens welke het een en antler onderbouwen. Vanuit deze geconsta
teerde knelpunten is er een denkproces ontstaan, wat heeft 
geleid tot een tweetal mogelijke oplossingsrichtingen. Tot 
slot wordt aangegeven voor welke oplossingsrichting is geko
zen. 

3.2 Gebiedsafbakening 

Tijdens het onderzoek is er in overleg met de diverse betrok
kenen besloten het onderzoek te beperken tot de afwerkingsfase 
van een order. Hiervoor gelden de volgende redenen: 

1. Het gedeelte papierproduktie is al zodanig ver uit ge
kristalliseerd dat verbeteringen binnen het traj ect van 
een afstudeerstage moeilijk danwel geheel niet te reali
seren z1.Jn (van oudsher de volle aandacht) . De huidige 
planning van de papiermachines berust op het minimalise
ren van de omsteltijden. Om dit te realiseren werkt men 
met kleurencycli. De nodige discussies en onderzoeken 
m.b.t. deze kleurencycli hebben tot het handhaven van de 
bestaande situatie geleid. 

2. Verbeteringen die de wachttijd en doorlooptijd van een 
order beperken, binnen het traject van de papierproduk
tie, hebben betrekking op het onbeperkt uitwisselbaar 
maken van de papiermachines. Wanneer dit het geval is kan 
men de kleurencycli zodanig op elkaar af stemmen dat een 
kleur veel minder lang hoeft te wachten. Binnen het 
bedrijf is men zich hier terdege van bewust. Regelmatig 
vinden verbeterings-projecten plaats. Deze verbeteringen 
liggen op het technische vlak. 

3. Het gedeelte Afwerking heeft in het verleden op het 
gebied van de planning en doorstroming slechts weinig 
aandacht gehad. Binnen het bedrij f blij kt echter steeds 
vaker dat dit traject een steeds grotere toegevoegde 
waarde krijgt. 

Op basis van bovenstaande punten is besloten om het gedeelte 
papierproduktie als een randvoorwaarde aan te nemen voor het 
vervolg van het onderzoek. Het onderzoek heeft zich toege
spitst op de afwerking van de orders in de afdelingen Mechani
sche- en Eindafwerking. Relaterend aan figuur 2.5 (pagina 11) 
heeft het vervolg van het onderzoek zich gericht op de rechter 
helft van deze figuur, namelijk op de afdelingsplanning, 
voortgangsbewaking, orderacceptatie en levertijdafgifte. 
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3.3 Gesignaleerde knelpunten 

Tijdens de uitgebreide analyse van de goederenstroom en het 
beschrijven van het machinepark ( zie bij lage 1 & 2) , zijn de 
volgende knelpunten geconstateerd: 

1. Men hanteert behoorlijke spelingen in de standaard door
looptijd van de Afwerking. 

Uit onderstaande onderzoeks-gegevens (Figuur 3.1) blijkt 
dat de gemiddelde doorlooptijd van een order rond de 7,9 
dagen ligt . Normalitair hanteert men een standaard door
looptijd van 12 dagen waarop men de expeditie inplant. 
Mede als gevolg hiervan ligt er gemiddeld 4 dagen produk
tie ingepakt te wachten op verzending. 
Wanneer men de literatuur [1] raadpleegt komt men regel
matig de volgende opmerking tegen: ' De beste planning is 
een reele planning, dat wil zeggen wat gemiddeld mogelijk 
is. Daarom moet men de veiligheidstijd niet inbouwen in 
de doorlooptijd. Een orderplanning waarin veel speling 
zit, levert geen druk op tijdgericht werken op'. 

percentage 
50~------------------------, 

40 
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20 

. . • . ••.... ;-· ....a·"-'-'--'-" '-'" ·a..;· ••• • ••• • • ••.• • •• •• • • • • • • •• • ••• ••••..••• • 

0-5 5 - 10 10-15 15-20 20-25 

doorlooptijd in dagen 

> 25 

Tot. aantal orders 
= 1201 
Tot. gemiddelde 
= 7,9 dagen 

Figuur 3.1 : De gemiddelde doorlooptijd in Januari 1994 

2. De beschikbare speling tussen de geplande interne lever
datum en de afgegeven externe levertijd is op de werk
vloer zichtbaar. 

Op de werkvloer is de streefdatum (normalitair PM datum+ 
12 dagen) en de afgegeven leverdatum aan de klant zicht
baar . Deze staan beide vermeld op de fabricagesets (=wer
kinstructies). De zichtbare speling tussen deze twee data 
heeft als gevolg dat de druk om tijdgericht te werken nog 
minder aanwezig is. 
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3. Geen realistische 'interne' levertijdafgifte. 

Er wordt niet gekeken naar het aantal bewerkingsstappen 
dat een order moet doorlopen of de drukte op de werk
vloer. Normalitair hanteert men een standaard doorloop
tij d van 12 dagen voor elke order. Slechts met uitzonde
ring wordt hiervan afgeweken. Bijvoorbeeld bij een 
spoedorder (om deze sneller te laten doorstromen, 'dwin
gende' maatregel) of wanneer men op basis van ervaring 
weet dat een dergelijke order snel buiten staat. Wanneer 
de geplande gereeddatum van een order beter aansluit bij 
de werkelijke gereeddatum kan de expeditie beter worden 
aangesloten op het produktietraject. Zie onderstaande 
figuur 3.2 voor de resultaten van een onderzoek naar de 
afgegeven interne doorlooptijd in vergelijking met de 
gerealiseerde doorlooptijd. 
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70.-------------------~ 
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Legend a 

D afgegeven DLT 

fg gerealiseerde DLT 

Figuur 3.2 De afgegeven interne doorlooptijd in vergelijking 
met de gerealiseerde doorlooptijd 

4. Grote spreiding in de doorlooptijd van de Afwerking. 

De spreiding in de doorlooptijd van de diverse orders is 
aan de hoge kant. Zie onderstaande tabel 3 .1 voor de 
gegevens van de maanden Januari en Februari. 

# orders gem.dlt spreiding 

Jan '94 1201 7,9 4,8 

Feb '94 1053 8,3 4,9 

Tabel 3.1 de interne doorlooptijd 
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De spreiding is een maat voor de afwijking van het gemid
delde. Wanneer de doorlooptijd van de diverse orders 
regelmatig en veel afwijkt van de gemiddelde doorlooptijd 
(zowel naar boven als beneden) is de spreiding hoog. 

Uit tabel 3 .1 blijkt dat de spreiding meer dan de helft 
bedraagt van de gemiddelde doorlooptijd. De spreiding in 
de doorlooptijd heeft onder meer gevolgen voor: 

- het bepalen van de gereeddatum, wanneer de spreiding 
lager is kan men nauwkeuriger de gereeddatum bepalen, 

- de hoeveelheid Wachten Op Verzending (WOV), de geplande 
gereeddatum is gekoppeld aan het expeditieplan. Orders 
worden op basis van de geplande gereeddatum in het 
expeditieplan ingepast. Mede door de hoge spreiding 
komt het regelmatig voor dat de werkelijke gereeddatum 
niet overeenkomt met de geplande gereeddatum. 

Deze hoge spreiding in de doorlooptijd is rechtstreeks 
verantwoordelij k voor de grote speling die men aan een 
order meegeeft bij de interne levertijdafgifte (knelpunt 
1) . Men probeert op deze manier altijd aan de veilige 
kant te zit ten. Oorzaak en gevolg hierbij zijn echter 
moeilijk te onderscheiden. Zij worden door elkaar be
invloed (neerwaartse spiraal ?) . 

5. Levertijd speelt een ondergeschikte rol. 

Op de werkvloer hoort men regelmatig de volgende uit
spraak: 'Zo min mogelijk omstellen, want omstellen bete
kent produktieverlies'. Tevens w1Jzen de verzamelde 
criteria, met betrekking tot het bepalen van de werkvolg
orde uit, (zie bijlage 2) dat men met name in het gedeel
te Mechanische Afwerking de levertijd alleen als hoogste 
criteria hanteert, wanneer men een spoedbriefj e van de 
Afdeling Logistiek heeft ontvangen. In alle overige 
gevallen zijn andere criteria belangrijker. Dit heeft als 
gevolg dat 'gemakkelijke' orders die pas later klaar 
hoeven te ziJn, regelmatig eerder worden geproduceerd. 
Hierdoor komen orders met minder en/of weinig speling in 
het gedrang. 
Tevens worden de chefs ( 7 in totaal) 's morgens op de 
'half-tien' bij eenkomst beoordeeld en afgerekend op de 
geproduceerde tonnen. Hierbij wordt niet gekeken naar de 
gevolgen voor de leverbetrouwbaarheid en doorstroming. 

6. Ongelijkmatige verdeling van de werkdruk binnen de Afwer
king. 

De constatering van de ongelijkmatige verdeling van de 
werkdruk is gebaseerd op ervaringen die z1Jn opgedaan 
binnen de afdeling Eind Afwerking en de geluiden die zijn 
opgevangen binnen de afdeling Logistiek. Deze ongelijk
matige verdeling wordt ondermeer veroorzaakt doordat een 
groot deel van de speling vooraan in het traj ect, de 
Mechanische Afwerking, wordt verspeeld (zie Figuur 3.3 op 
de volgende pagina). In de afdeling Eind Afwerking dient 
men de verloren tijd vervolgens in te halen. 
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Tevens wordt dit veroorzaakt doordat men vanuit de afde
ling Logistiek, de voortgangsbewaking, te 'laat' consta
teert dat een order relatief te laat is. Een dergelijke 
order is dan al zoveel van z1Jn speling kwijt dat het 
vervolgtraject, de Eind Afwerking slechts weinig of geen, 
speling over heeft. 

Percentage orders 
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Aantal gegevens: 1 50 
Gemiddelde DLT: 3,55 
Spreiding DLT : 2, 79 
Minimale waarde: 1 
Maximale waarde: 1 6 

Figuur 3.3: Doorlooptijden door de Mechanische Afwerking 

7. Beperkte informatie over de Afwerking. 

De papiermachines hebben van oudsher de volle aandacht 
gekregen (bottlenecks). Een grate hoeveelheid informatie 
wordt geregistreerd en kan opgevraagd warden. Van de 
afwerkingfase van een order heeft men echter weinig gege
vens beschikbaar, welke overigens alleen betrekking 
hebben op de produktie in tonnen. Belangrijke logistieke 
informatie als: doorlooptijden tussen machine, wachttij
den, hoeveelheid Onderhanden Werk (OHW) etcetera z1Jn 
niet beschikbaar. Hierdoor is het moeilijk overzicht te 
houden en het geheel te stroomlijnen (' lack of infor
mation leads to lack of insight'). 

Op basis van bovenstaande knelpunten is er een denkproces 
ontstaan dat heeft geleid tot twee mogelijke oplossingsrich
tingen. 
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3.4 Mogelijke oplossingsrichtingen 

Bij het bepalen van de oplossingsrichting is er een keuze 
gemaakt uit de twee extremen op de 'oplossings-as' . Er is 
geprobeerd een eenduidig antwoord te geven op de volgende 
vraag: 

de afdeling Afwerking inplannen of volgen, of 
anders gezegd duwen of trekken? 

Hierna worden beide richtingen kort behandeld. In de volgende 
paragraaf wordt aangegeven voor welke oplossingsrichting 
tenslotte is gekozen. 

Optie 1: In detail inplannen (duwen) van de Afwerking 

Wanneer de Afwerking vooraf in detail zou worden ingepland 
('scheduling') in tegenstelling tot de huidige 'ad-hoc' basis 
op de werkvloer, zou men een groot aantal van de gesignaleerde 
knelpunten kunnen elimineren. 
Door vooraf detailplanningen op te stellen, wordt: 
- de gereeddatum van een order vooraf in detail bepaald, 

knelpunt 1 & 3 kunnen hierdoor worden geelimineerd, 
- de werkvolgorde vooraf vastgelegd, waardoor knelpunt 5 niet 

meer van toepassing is. 
- de verdeling van de werkdruk vooraf zichtbaar, waardoor men 

tijdig kan ingrijpen, knelpunt 6 kan hierdoor worden voorko
men. 

Het proces binnen de Afwerking is te beschrijven als 'ambach
telijk' en daardoor afhankelijk van het vakmanschap van de 
mensen op de werkvloer. Het in detail inplannen van de Afwer
king is niet mogelijk zonder de expertise die men op de werk
vloer door de jaren heeft opgebouwd. Tijdens het beschrijven 
van het machinepark (bijlage 2) bleek het een onmogelijke zaak 
om deze expertise volledig te beschrijven en op papier vast te 
leggen. Om die reden is voor de huidige diepgang van de be
schrijving van het machinepark gekozen. 

De onmogelij kheid van het vastleggen van de expertise is het 
gevolg van de volgende punten: 

- er zijn een groot aantal verschillende eindprodukten en 
produktgroepen (het produkt van kwaliteit, kleur en 
oppervlak) , om deze allen vast te leggen is onbe
gonnen werk (de 20/80 regel is niet geldig), 

- men kan vaak niet aangeven, waarom een bepaalde kwali
teit over een bepaalde machine gaat. Men weet 
enkel uit ervaring dat dit de beste oplossing is, 

- het aantal mogelijke omstelsituaties, kwaliteit x na 
kwaliteit y, is omvangrijk, 

- de machinekeuze is mede afhankelijk van de output van 
de vorige bewerking (output-afhankelijkheid, zowel in 
kwaliteit als in kwantiteit). 

Het is daarom noodzakelijk om de detailplanning te laten 
plaatsvinden op de werkvloer of in overleg met de werkvloer. 
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Doordat de output-afhankelijkheid van een order mede bepalend 
is voor het verloop van de routing dient men steeds de order 
te bekijken om vervolgens de meest geschikte vervolgmachine te 
bepalen. In de huidige situatie vindt dit plaats op het moment 
dat een order zich aanbiedt bij een bepaalde bewerkingsgroep. 
Steeds wordt op 'ad-hoc' basis bekeken welke machine het 
meest geschikt is. 

Conclusie : het vooraf maken van een detailplan voor de afde
ling Afwerking is als gevolg van bovenstaande opmerking niet 
mogelijk zonder de werkelijkheid te vereenvoudigen. 

Wanneer men door middel van een vereenvoudiging van de situa
tie vooraf een detailplan op stelt, dan wordt zo'n detailplan
ning regelmatig door de praktij k achterhaald en worden ver
wachte effecten niet gerealiseerd (a.g.v. variabele bewer
kingstijden, variabele routingen, output-afhankelijkheid). 

Optie 2: Volgen en trekken 

De situatie binnen de Afwerking is met de volgende figuur voor 
te stellen (het badkuipmodel) [l, hoofdstuk 20): 

INSTROOM: 
orders vanaf 
papiermachines 

I 
\, 

- ~ 

Hoeveelheid Onder 
Handen Werk in de ~ 

Afwerking 
. 

J Iii,.. 

UITSTROOM: 
afgewerkte orders naar 
expeditie of magazijn 

Figuur 4.3. : Symbolisering afdeling Afwerking 

De afdeling Afwerking meet ervoor zorgen dat de hoeveelheid 
Onder-Handen Werk (OHW) niet te ver stijgt, hierbij rekening 
houdend met de gewenste kwaliteit en levertijd. De hoeveelheid 
OHW is rechtstreeks van invloed op de doorlooptijd. 

Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk rekening te 
houden met de volgorde afhankelijke omsteltijden. Meer omstel
len betekent minder beschikbare tijd om te produceren. Op de 
werkvloer is een bepaalde 'speelruimte' nodig om de orders in 
die volgorde of over die machines te sturen, die men op basis 
van de beschikbare expertise het meest geschikt acht. Uit 
optie 1 bleek inmiddels dat deze expertise moeilijk danwel 
geheel niet vast te leggen is . 
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Deze optie (volgen & trekken) kan worden gerealiseerd door het 
instellen van interne leverdata. Wanneer een order een interne 
leverdatum niet haalt (volgen), dient deze hoge prioriteit te 
krijgen (trekken). De orders worden als het ware de fabriek 
uitgetrokken. 

Door het instellen van interne leverdata creeert men de situa
tie dat op de werkvloer de noodzakelijke speelruimte behouden 
blij ft. Wanneer men op de werkvloer beoordeeld wordt op hun 
prestatie met betrekking tot deze interne leverdata ('perfor
mance criteria'), gaat men meer rekening houden met de lever
tijden van de orders. 

Het komt regelmatig voor dat een order veel vertraging oploopt 
omdat deze veel tijd en/of moeite vergt. Aangezien men op 
produktie in tonnen wordt afgerekend, wordt deze zolang moge
lijk uitgesteld. Door het instellen van interne leverdata 
verminder j e het aantal van deze ui tschieters en daarmee de 
spreiding in de doorlooptijd. 

Het volgen en trekken van orders door de fabriek heeft als 
gevolg dat: 
- de spreiding in de doorlooptijd vermindert (knelpunt 4), 

de speling in de doorlooptijd kan worden verlaagd 
( knelpunt 1) , 
de levertijd van een order meer aandacht krijgt 
( knelpunt 5) , 
de werkdruk over de afdelingen beter wordt verdeeld 
(knelpunt 7). 

3.5 De keuze van de oplossingsrichting 

Het effect van een verbetering is het produkt van de kwaliteit 
van de verbetering en de acceptatie van de verbetering (effect 
= kwaliteit * acceptatie). De kwaliteit van een verbetering is 
weer gerelateerd aan de complexiteit van de verbetering. De 
beste verbetering is vaak een eenvoudige verbetering. 

De plannings/produktie-situatie in de Afwerking is vrij com
plex, als gevolg van de vele produkten, variabele routingen, 
output-afhankelijkheid etcetera. Wil een verbetering binnen 
KNP Meerssen geaccepteerd en geimplementeerd worden, dan moet 
deze situatie niet nog complexer gemaakt worden. 

Bij het bepalen van de oplossingsrichting heeft de nadruk 
gelegen op de acceptatie van de oplossing. De oplossingsrich
ting dient er voor te zorgen dat de huidige situatie niet nog 
complexer wordt. Met dit in gedachte is er bewust gekozen voor 
optie 2, volgen en trekken. Deze optie is eenvoudiger van aard 
dan optie 1 en zal bij de implementatie tot minder weerstand 
leiden. 

In het volgende hoofdstuk wordt deze optie verder uitgewerkt. 
Hierbij zal ook geprobeerd worden knelpunt 2 (de onrealisti
sche levertijdafgifte) binnen deze oplossingsrichting in te 
passen. 
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HOOFDSTUK 4 HET OPLOSSINGSPLAN 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voortgeborduurd op de zojuist gekozen 
oplossingsrichting en warden er twee aandachtspunten gepresen
teerd. Binnen deze twee aandachtspunten warden verbeteringen 
voorgesteld en wordt er behandeld hoe deze verbeteringen 
geimplementeerd kunnen warden in de praktijk. 

4.2. Aandachtspunten binnen de oplossingsrichting 

Zeals behandeld aan het eind van hoofdstuk 3 is er voor geko
zen om de orders te volgen en als het ware door de afdeling 
Afwerking heen te trekken. 

Na uitgebreid literatuuronderzoek [1,2,3,4,5) en op basis van 
de eerder behandelde geconstateerde knelpunten zijn er binnen 
de gekozen richting de volgende aandachtspunten opgesteld: 

1. Interne leverdata, 
2. Realistische leverdatumafgifteregels. 

De redenen hiervoor zijn: 

1. Interne leverdata 

Het instellen van interne leverdata maakt het mogelijk om de 
voortgang van de produkten gedurende het produktietraj ect te 
beoordelen en, indien nodig, tijdig in te kunnen grijpen. De 
werkdruk in de afdelingen Mechanische en Eindafwerking wordt 
hierdoor beter verdeeld. 
Interne leverdata gekoppeld aan 'performance criteria' moeten 
er voor zorgen dat men op de werkvloer minder rekening gaat 
houden met produktie in tonnen en meer met de afgesproken 
levertijd. Uit de theorie blijkt dat het instellen van interne 
leverdata in het produktietraj ect, de spreiding in de door
looptij d doet afnemen. Een lagere spreiding in de doorlooptijd 
zorgt ervoor dat de verwachte gereeddatum beter aansluit bij 
de werkelijke gereeddatum. Aangezien de expeditie wordt inge
pland op basis van de verwachte gereeddatum sluit deze in zo'n 
geval bet er aan. De hoeveelheid Wacht en Op Verzending (WOV) 
wordt hierdoor verminderd. 

2. Realistische leverdatumafgifteregels 

Realistische leverdatumafgifteregels (bijvoorbeeld rekening 
houdend met het aantal bewerkings-stappen of de werklast op de 
werkvloer) hebben als gevolg dat de afgegeven levertijd meer 
bij de praktijk in de buurt komt en dat de spreiding in de 
levertijdafwijking wordt geminimaliseerd. Door een betere 
voorspelling van de gereeddatum kan de expeditie beter aan
sluiten op het produktietraject (daling WOV). 
Een realistische levertijdafgifte (met minder speling) zorgt 
voor een zekere druk om tijdgericht te werken. Dit kan even
eens zijn invloed hebben op de spreiding in de doorlooptijd. 
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De beide aandachtspunten ziJn niet van elkaar te scheiden. 
Wanneer men overgaat tot het instellen van interne leverdata, 
dan dienen deze zo realistisch mogelijk te zijn. Om de interne 
leverdata af te geven dient men te beschikken over realisti
sche interne leverdatumafgifteregels. 

In onderstaande figuur 4.1 wordt getracht deze beide aan
dachtspunten in relatie te brengen met het in hoofdstuk 2 
behandelde besturingsconcept. De aandachtspunten richten zich 
op de vet afgedrukte pijlen. 

Grondvorm & logistieke parameters 

normen 

Grofplanning Orderacceptatie 

orders realisaties 

Fijnplanning 

orders realisaties 

orders reeliaaties 

--+ SVB & PM Afwerking 

Klantenorders 

Toegezegde 
levertijden 

Grond toffen Halfprodukten Eindprodukten 

Klantenorderontkoppelpunt 

Figuur 4.1 : Samenhang met het besturingsconcept 

Het instellen van interne leverdata heeft effect op de afstem
ming tussen de voortgangsbewaking en de afdelingsplanning. 
Vanuit de voortgangsbewaking controleert men de orders op het 
behalen van een interne leverdatum, en wordt bij overschrij -
dingen van deze interne leverdatum een melding gemaakt aan de 
afdeling Afwerking. In de afdeling Afwerking dienen deze 
orders hoge prioriteit te krijgen. Bij het inplannen van de 
orders en bepalen van de werkvolgorde dient men deze orders zo 
spoedig mogelijk af te werken. 

Het hanteren van realistische leverdatumafgifteregels heeft 
eveneens effect op deze wisselwerking, omdat bij het bepalen 
van een interne leverdatum deze zo realistisch mogelijk dienen 
te zijn. Tevens heeft dit effect op de toegezegde levertijden 
aan de klant. Een betere voorspelling van de gereeddatum kan 
worden vertaald naar de toegezegde levertijd aan de klant. Met 
name deze uitgaande pijl sluit direct aan bij de oorspronke
lijke opdrachtformulering. 
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De verwachte resultaten wanneer er verbeteringen zouden 
plaatsvinden binnen KNP Meerssen op het gebied van beide 
aandachtspunten worden nog eens in onderstaande f iguur 4. 3 
samengevat. 

Re■li1ti1ch■ leverdetumregel1 
(order en/of werkle■t ■fhenkelijkl 

leverdatuma Cen performance 
criteria I 

;:: - - - - - - --~ ... ' ...... ' ' .... ' ' ............ 
' ' '', 

' ' ' ...... ' ... 
' ' ' ' ' ... ... 

Figuur 4.3 : Verwachte resultaten 

B■t■re Hnaluiting op de expeditle 

Varhoging leverbetrouwb-■rheid 

O■ling apr■idir19 van levenijdafwijking 

Betere verdeling werkle■t binnen de 
afd■linQ Afwarking 

II 

Ill 

IV 

De genummerde blokken in deze figuur, z1Jn de doelen die 
uiteindelijk bereikt willen worden. In hoofdstuk 6 wordt 
aangegeven welke van deze doelen bij de afsluiting van de 
afstudeerstage zijn bereikt en welke nog bereikt kunnen wor
den. 

4.3 Simulatie van verwachte resultaten 

Om meer inzicht te krijgen in het geheel en om een indruk te 
krijgen of bovenstaande verwachte resultaten ook daadwerkelijk 
optreden is er voor gekozen om het een en ander te simuleren 
met een professioneel simulatiepakket (Extend). 

Met name is geprobeerd het volgende vraagstuk te simuleren: 

Welke gevolgen heeft het instellen van interne leverdata 
bij bewerkingsplekken met grote volgorde afhankelijke 
omsteltijden? 

Het instellen van interne leverdata kan er toe leiden dater 
meer omgesteld dient te worden, en kan daardoor de effectieve 
capaciteits-benutting negatief beinvloeden. Machines die 
voorheen geen bottleneck waren, kunnen dit nu wel worden. 
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Bovenstaand vraagstuk bleek niet te kunnen worden beantwoord 
middels de simulatie. De simulatiepoging kon als mislukt 
worden beschouwd. Voor een uitgebreider verslag van de simula
tie-poging wordt verwezen naar bijlage 4. 

4.4 Realisatie van de aanbevelingen 

Middels het instellen van interne leverdata en het hanteren 
van realistische leverdatumafgifteregels worden er een aantal 
resultaten verwacht (zie figuur 4.3). 

Om realistische leverdatumafgifteregels te ontwikkelen, is het 
noodzakelij k om te beschikken over informatie over de Afwer
king, zoals wachttijden per bewerkingsplek, gemiddelde door
looptijden, Onderhanden werk (OHW) voor de bewerkingsplekken, 
etcetera. Met behulp van deze gegevens wordt het mogelij k om 
een realistische voorspelling te maken van de doorlooptijd van 
een order. 

Wanneer men interne leverdata inst el t dient men deze op een 
eenvoudige manier te kunnen bewaken. De naleving van deze 
interne leverdata dient te worden gewaarborgd. Wanneer men dit 
handmatig bij dient te houden betekent dit veel werk, als 
gevolg van: 
- de vele orders en bewerkingen, (gemiddeld 75 orders per dag, 

per order gemiddeld 6 bewerkingen), 
- de variabele routingen van de orders, afhankelijk van de 

klantenwensen wordt de route van een order bepaald. 

Een betere oplossing zou zijn wanneer men over een administra-
tief systeem zou beschikken waarin de 
worden ingevoerd en die een melding geeft 
een interne leverdatum niet behaalt. 
Tevens moet men over gegevens beschikken 
geven van wat gemiddeld mogelijk is. De 
dienen zo realistisch mogelijk te zijn. 

benodigde 
wanneer 

die een 
interne 

gegevens 
een order 

indicatie 
leverdata 

Tijdens de 
informatie 
zijn geen 
vervullen. 

analyse van de goederenstroom bleek dater weinig 
over de Afwerking beschikbaar is (knelpunt 7) . Er 
systemen aanwezig die bovenstaande taken kunnen 

Op basis van bovenstaande constatering is er in overleg met de 
'opdrachtgevers' besloten om een computersysteem te ontwikke
len, welke deze taken kan vervullen. Gezien de overlapping met 
de huidige voortgangsbewaking, is geprobeerd deze te combine
ren. Voordat hier verder op in wordt gegaan wordt in de vol
gende paragraaf kort aangegeven welke knelpunten van de huidi
ge voortgangsbewaking hieraan mee hebben gedragen. 
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4.5 De huidige voortgangsbewaking 

De huidige voortgangsbewaking vindt plaats in de afdeling 
Logistiek. In hoofdstuk 2 is dit inmiddels kort behandeld. 
Na een aantal dagen meegedraaid te hebben in het groepje 
Voortgangsbewaking, zijn de volgende knelpunten met betrekking 
tot de huidige werkwijze geconstateerd: 

- de huidige werkwijze is erg omslachtig en tijdrovend, 
- vaak kunnen kaartjes niet worden teruggevonden op het plan-

bord, omdat zij niet op de goede plaats staan (honderden 
orderkaartjes !) , 

- een order kan binnen een dienst over meerdere machines 
zijn gegaan. Hierdoor is men soms onnodig aan het zoeken, 
omdat het kaartje inmiddels is verplaatst, 

- de huidige werkwijze is niet nauwkeurig genoeg (men hanteert 
te grote bewerkingsgroepen), de indicatie van het OHW bij 
een bewerkingsplek is hierdoor gebrekkig. 

Een verbetering van deze werkwijze zou zeer welkom ziJn. 
Gezien de overlappen met een systeem dat gebruikt kan worden 
voor het bijhouden van interne leverdata, en het genereren van 
informatie voor het afgeven van realistische leverdata, is 
geprobeerd deze te cornbineren. Gekozen is om een Voortgangs
Bewakings-Systeem (VBS) te ontwikkelen. 

4.6 Het Voortgangs-Bewakings-Systeem (VBS) 

Samengevat is er voor gekozen om de huidige manier van voort
gangsbewaking te automatiseren en dit te cornbineren tot een 
systeem dat gebruikt kan worden voor: 
a. het instellen en bijhouden van interne leverdata, 
b. het genereren van informatie om realistische levertij-

den/doorlooptijden aan een order mee te geven. 

Voordelen van een geautomatiseerd systeem in vergelijking met 
de huidige werkwijze zijn: 
- kost minder tijd (men hoeft niet te zoeken op het planbord), 
- veel nauwkeuriger (de computer is in staat om allerlei 

checks te maken), 
- er kan logistieke informatie (doorlooptijden, wachttijden, 

OHW etcetera) uit worden gegenereerd, 
- het biedt beduidend meer overzicht. 

Het bouwen van het VBS kan worden gezien als 'prototyping' . 
Mocht een dergelijk systeem vruchten afwerpen dan is een 
soortgelijk project op een hoger niveau (over afdelingen heen) 
in de toekomst niet uitgesloten. 

Het VBS dient als hulpmiddel te fungeren om de voorgestelde 
aanbevelingen te kunnen implementeren en hun invloeden te 
kunnen 'monitoren'. Het VBS-systeem is geen doel op zich, maar 
enkel een hulpmiddel om de aanbevelingen te implementeren ! 
Desalniettemin wordt het VBS-systeem uitvoerig behandeld in 
het volgende hoofdstuk. Hierbij wordt geprobeerd duidelijk de 
relatie met de oplossingsrichting en beide aanbevelingen aan 
te geven. 
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HOOFDSTUK 5 DE INVOERINGS-FASE, 
HET VOORTGANGS-BEWAKINGS-SYSTEEM (VBS) 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt uitvoerig beschreven hoe het Voort
gangs-Bewakings-Systeem (VBS) uiteindelijk vorm heeft gekre
gen. Zo komen de input & output, de datastructuur, de user
interf ace, de informatie-behoefte verzameling en de uiteinde
lijke opties aan de orde. Tevens wordt er behandeld hoe het 
systeem is geintroduceerd en geimplementeerd in de praktijk. 

5.2 De Input & Output 

De input van het VBS bestaat uit de dagstaten van de diverse 
machines. Op deze dagstaten staat vermeld welke orders z1Jn 
verwerkt, het aantal kilogrammen en eventuele bijzonderheden. 
Per machine dienen deze gegevens te worden ingevoerd in de 
computer. Op basis van deze dagstaten beschikt men over infor
matie over de bewerkingen die een order reeds heeft ondergaan. 
Voor een voorbeeld van een dagstaat zie bijlage 5. 

De output van het VBS moet natuurlijk allereerst de functie 
vervullen van de oude werkwij ze. Oftewel de volgende vragen 
beantwoorden: 

- waar is een order? 
- hoeveel werk ligt er voor een bepaalde machine? 

In het kader van het af studeerproj ect is het met name van 
belang dat het VBS de volgende functies kan vervullen: 
- het moet als een controlerend systeem kunnen functioneren 

voor het instellen en bijhouden van interne leverdata, 
- het moet de opgeslagen informatie kunnen omzetten in 

waardevolle logistieke informatie, zeals gemiddelde door
looptijden, interne leverbetrouwbaarheid, OHW, etcetera, 

- het moet als basis kunnen dienen voor een betere interne 
levertijdafgifte. 

5.3 De datastructuur 

Bij de aanvang van het 'bouwen' van het VBS is er in overleg 
met enkele deskundigen op het gebied van DBASE-programmering 
gekozen voor de volgende drie DEASE tabellen: 

1. Planningstabel, 
2. Machinetabel, 
3. VBS tabel. 

Hoe deze drie tabellen onderling met elkaar samenvallen wordt 
met figuur 5.1 op de volgende bladzijde duidelijk gemaakt. 
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primaua aIeutel 

Fabnr Overmaak Comb Debnr Kwantum Grs Fl Fb Lr Kwal Kleur Koppel 

refererende 
sleutel 

Plannings
tabel 

Fabnr Overmaak Machine Ploeg P _datum P _kg W _datum W _kg VBS-tabel 

primeir• ■leutel 

Machine Omschrijf Machine-tabel 

primair• 1leutel 

Figuur 5.1: de datastructuur 

De Planningstabel is een tabel/applicatie die bij de aanvang 
van het afstudeerproject is gemaakt. Deze applicatie is een 
hulpmiddel bij het maken van overzichtelij ke lij sten van de 
geplande werkvolgorde op de papiermachines. Per papiermachine 
en per dag kunnen lij sten worden uitgeprint van de geplande 
werkvolgorde. Zie bijlage 6 voor een voorbeeld van zo'n uit
draai. Deze lijsten worden ender andere verspreid naar de 
mensen aan de papiermachines, en de mensen in de Afwerking. 

De Planningstabel bevat de belangrijkste ordergegevens van 
bijna alle orders (behalve orders die niet via de papiermachi
nes gaan), en kan daardoor uitstekend als 'basis' dienen voor 
het VBS-systeem. Op basis van de ordergegevens kan de route 
van een order worden bepaald (op machinegroep niveau). 

De machinetabel is een tabel die een code vertaalt naar een 
bepaalde machine. Dit voorkomt problemen bij een uitbreiding 
van het machinepark. De tabel kan in zo' n geval eenvoudig 
worden aangepast. 

De VBS-tabel, de tabel waar het uiteindelijk om gaat, wordt 
gevuld door de dagstaten van de verschillende bewerkings
plekken. Een afdruk van een gedeelte van deze tabel is zicht
baar in figuur 5.2 op de volgende pagina. 
De kolommen 'P datum' en 'P kg' zijn niet gevuld, maar z1Jn 
noodzakelijk wan.neer men met 1.nterne leverdata gaat werken. 
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Fabnr Overmaak Machine Ploeg P datum P_ kg W datum W_kg 

957093 A PM4 D 16 / 02 / 94 1080 

957093 A K7 M 18/02 / 94 1040 

957093 A B2 D 19 / 02 / 94 1040 

957093 A PK2 N 19 / 02 / 94 980 

957093 A RS5 M 21 / 02/94 960 

957093 A SOR D 22/02/94 

957093 A GER D 24/02/94 960 

972520 PM2 N 01 / 03/94 2500 

972520 B2 D 02/03/94 2500 

972520 RS5 N 04/03/94 2 480 

972520 SOR D 05/03/94 

972520 GER D 08/03 / 94 2475 

971898 PM2 M 26/02/94 1050 

971898 AFK D 29/02/94 1050 

Figuur 5 . 2 voorbeeld van de vulling van de tabel 

In onderstaande figuur 5.3 wordt de structuur van iedere tabel 
kort weergegeven. 

Plannings-tabel 

Field Fieldname 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

PM 
JAAR 
MAAND 
DAG 
VLG N 
VLG-L 
VLG-C 
FABNR 
OVERMAAK 
COMB 
DEBNR 
KWANTUM 
GRS 
FL 
FB 
LR 
KWAL 
KLEUR 
KOPPEL 
KLAS 
LEV DATE 
FIN-DATE 
PALLET 
S807 
S808 
PVERBRUIK 
AANVRAAG 
INPAK 
HOES 
MEMO 
HISTORIE 

Type 

Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 
Character 

Figuur 5.3: de structuur 

Width 

l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
5 
5 
4 
6 
6 
l 
5 
5 
3 
6 
12 
8 
3 
6 
6 
3 
4 
3 
1 
150 
1 

VBS-tabel 

Field Fieldname 

1 FABNR 
2 OVERMAAK 
3 MACHINE 
4 PLOEG 
5 P DATUM 
6 P-KG 
7 W-DATUM 
8 W-KG 

Machine-tabel 

Field Fieldname 

1 MACHINE 
2 OMSCHRIJF 
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Type Width 

Character 6 
Character l 
Character 3 
Character 1 
Character 8 
Character 5 
Character 8 
Character 5 

Type Width 

Character 3 
Character 20 



5.4 De user-interface 

Binnen de afdeling Logistiek beschikt men over een Novell 
netwerk met 10 stations . Men gebruikt sinds een aantal jaren 
enkele DBASE programma's voor de orderboeking, voorraadregis
tratie en voorraaduitgifte. 

De user-interface van het VBS-systeem wordt van dezelfde 
structuur als de systemen die men nu hanteert. Schermopbouw, 
kleuren en dergelijke zijn in modules geprogrammeerd, welke in 
een nieuw programma kunnen worden aangeroepen (dit is ook het 
geval voor printerprogramma's). Voorbeelden van dergelijke 
schermen zijn aangegeven in bijlage 7. Gezien het feit dat men 
tevreden is over de huidige systemen is er geen reden om het 
VBS-systeem op een ander manier te presenteren. 

5.5 Overige informatie-behoeften 

Behalve voor het vervullen van de zojuist behandelde functies 
is er steeds geprobeerd om het VBS-systeem zoveel mogelijk aan 
te passen aan de wensen van de diverse gebruikers. 
In een vroeg stadium van het 'bouwen' van het VBS is er met 
een aantal gebruikers ( zoals Chef Produktie, Chef Afwerking, 
Chef Planning) gediscussieerd over mogelijke wensen c.q. 
informatiebehoeften. Deze vraaggesprekken hebben onder andere 
tot de volgende beperking geleid : 
Het Onderhanden Werk (OHW) wordt alleen bijgehouden/gegene
reerd voor die bewerkingsplekken die kritiek warden bevonden. 
Zo warden deze gegevens alleen gegenereerd voor : 

- De perskalanders (PK2 & PK3), 
- De plakmachine, 
- De halveermachines (Hl & H2), 
- De sorteerzaal, 
- De A4-straat en Insealstraat, 
- De inpakkerij . 

Aan informatie omtrent het OHW bij de overige bewerkings
plekken is geen behoefte. De doorstroming bij de overige 
bewerkingsplekken is zodanig dat er zich hier geen problemen 
voordoen. Deze gesprekken hebben er eveneens toe geleid dater 
qua 'layout' het een en ander verbeterd is . Tevens is er een 
memo-bord gekoppeld aan elke order, wat het mogelijk maakt om 
opmerkingen bij een order te plaatsen en deze op een gemakke
lijke manier op te vragen. 

5.6 Uiteindelijke vormgeving & opties 

Uiteindelijk is het VBS-systeem behoorlijk uitgebreid met een 
groat aantal mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden hier 
kort behandeld . Het VBS-systeem kan opgesplitst worden in de 
volgende vijf gedeeltes: 

1. Planning, 
2 . Voortgang, 
3. Orderstatus, 
4. In nota/Doorstroming, 
5. Analyses. 
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1. Planning 

De planning bestaat voor het grootste gedeelte uit de PM
planning (zie eerdere opmerkingen over de PM-planningstabel). 
Dit gedeelte is nu al bijna 8 maanden operationeel. De PM
planning (werkvolgorde) kan op een overzichtelijke wijze 
worden uitgeprint per papiermachine. 

Naast het gedeelte PM - planning bestaat dit gedeelte uit een 
optie waar de overige goederenstromen ingeboekt dienen te 
worden. De belangrijkste ordergegevens dienen bekend te Zl.Jn 
in het VBS-systeem, om de voortgang van de diverse orders te 
kunnen bewaken . De volgende zes stromen kunnen worden onder
scheiden, de plakmachine, ex-magaz1.Jn, ex-aanmaak, retourpar
tij en, werk voor derden en uitbesteding. Dit zijn goederen
stromen die niet via de papiermachines lopen. 

Tevens bestaat het gedeelte planning uit een optie om een 
fabricagenummer (=order) op te zoeken en eventueel te wijzi
gen. Vaak worden ordergegevens op het laatste moment nog 
aangepast, omdat de klant zich 'bedacht' heeft . 

Onderstaande figuur 5.4 
van dit gedeelte. 

is een voorbeeld van het 

PM-100 
PLANNING PM 2 

DATUM: 10/02/94 

FM -nummer: 978729 

Debiteur:00770 
SCALDIA NIJMEGEN 

OFA-code : 1 .0810.00000.605 
kleur WIT 
kwaliteit BETER XEROXCROWN 
oppervlak WM .PH GROEP 

Leverdatum : 1 H06 
Verzendklaar : 01 /06/94 

Pallet : 002 PALLET 2 ME 
67 .0 X 94.0 

WIJZIGINIAFVOENNISTO,,oc 

Figuur 5.4: Input-scherm Planning 
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VOLGNUMMER: 10 

Combinatie: 3 

Hoeveelheid: 1345 KG 
Gramgewicht: 90 
Formaat : 21 .00 X 29. 70 

Kleur als : 00129 

PM breedte : 1 96 cm 
PM snelheid: 120 m/min 
Poetsvoorschrift: · Onbekend 

Aanvraag: lnpakkerij : K 

WIA/S/0 

i nputscherm 

14:36 :26 



2. Voortgang 

De voortgang is op zijn beurt opgesplitst in drie gedeeltes, 
namelijk: 
1. Dagstaten Papiermachines, 
2. Dagstaten Mechanische Afwerking, 
3. Dagstaten Eind Afwerking. 

In dit gedeelte dienen de dagstaten van de verschillende 
machines te worden ingeboekt. Tijdens dit inboeken controleert 
de computer of men niet het verkeerde nummer intoetst, zodat 
eventuele fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze checks 
worden gemaakt aan de hand van de ordergegevens die beschik
baar zijn in de PM planningstabel. Een voorbeeld van een check 
is: moet betreffende order wel geperst worden? 

De uitgebreide beschrijving van het machinepark (bijlage 2) 
heeft als hulpmiddel gediend om de verschillende checks te 
kunnen inbouwen. Op basis van de restricties bij de diverse 
bewerkingsplekken en de verschillen tussen bewerkingsplekken 
is er een groot aantal 'checks' ingebouwd. 

Het is mogelijk om per machine de gedetailleerde dagproduktie 
(op orderniveau) uit te printen, wanneer hier behoefte aan is. 
Van de papiermachines kan men ook een lijst genereren van de 
over- en onderprodukties (met een percentage dat zelf inge
voerd kan worden) in een bepaalde week. 

Onderstaande figuur 5. 5 geeft de structuur van dit gedeelte 
kort weer en figuur 5.6 op de volgende pagina dient als voor
beeld van de input-schermen. 

Dagstaten Papier
rnachines 

- Papiermachine 2 

- Papiermachine 3 

Papiermachine 4 

Voortgang 

Dagstaten Mechanisch 
Afwerking 

Kalander 7 

Bobineuse 2 

Bobineuse 3 

Bobineuse 4 

Perskalander 2 

Rollenplakmachine 

Snijmachine 5 

Snijmachine 7 

Snijmachine 8 & PK3 

Snijmachine 9 

Figuur 5.5: Structuur Voortgang 
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Dagstaten Eind 
Afwerking 

Halveermachine 1 

Halveermachine 3 

Sorteerzaal in 

Sorteerzaal uit 

Orders gereed 

Orders afgekeurd 

Orders overproduktie 



VBS-100 
DAGSTATEN SNIJMACHINE 7 

14 :36 :26 

DATUM : 24/05/94 OVERZICHT : L (L/K/GI DIENST : M (D/M/N/1 

FM-NUMMER OPBRENGST 

979642 3405 M 
979641 1280 M 
979635 1080 M 
979636 2055 M 
979844 1985 M 
979637 1845 M 
979424 

974049 
STREEFDATUM : 30/04194 

WIJZIG(N/AFVO(MN,STOPIOK WIA/S,O 

Figuur 5.6: Voorbeeld inputscherm Voortgang 

3. Orderstatus 

Dit scherm is de belangrijkste optie voor de voortgangsbewa
king. Nadat een fabricagenummer is ingevoerd kan men precies 
zien welke machines de betreffende order heeft gepasseerd op 
welke dagen en hoeveel kilogram. Tevens is er op dit scherm 
aangegeven wat de oorspronkelijke planning was (PM datum en 
Streefdatum) . Wanneer een order niet via de papiermachines 
door de fabriek stroomt staat dit duidelijk aangegeven. In een 
opslag is te zien waar de order is, en eventueel waar het mis 
is gelopen. 

Door een "0" in te voeren is het mogelijk om de ordergegevens 
op het beeld te laten verschijnen zoals gramgewicht, kwantum, 
kwaliteit, klant etcetera. 

Door een "M' in te voeren kan men een memo koppelen aan de 
betreffende order. Hierin kan men bijvoorbeeld aangeven waarom 
een order is afgekeurd, of waar de order op ligt te wachten. 
Binnen het bedrij f is duidelijk afgesproken dat elke versto
ring in de doorstroming van een order, wordt gemeld aan de 
afdeling Logistiek. Deze vermelden vervolgens de reden hiervan 
in het memobord. 

Zie f iguur 5. 7 op de volgende pagina als voorbeeld van dit 
scherm. 
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VOORTGANG ORDER 

FM-NUMMER : 974049 
*MEMO* 

PLANNING 
BEWERKING MACHINE # KG DATUM 

PM + 15 % PM4 1.168 13/03 
KALANDEREN K7 
BOBINEREN 82 
PERSEN 
PLAKKEN 
SNIJDEN RS7 
SORTEREN SOR 
HALVEREN H3 
VERZENDKLAAR GER 1.016 24/03 

Figuur 5.7: Orderstatus van ordernr: 974049 

4. In nota / doorstroming 

WERKELIJK 
# KG DATUM 

926 13/03 
926 14/03 
926 15/03 

898 15/03 
15/03 

898 17/03 
856 18/03 

Dit gedeelte bevat een uitbreiding van de oude werkwijze en is 
het belangrijkste gedeelte met betrekking tot het afstudeer
project. De verschillende opties zullen dan ook wat uitvoeri
ger worden behandeld (zie bijlage 8). 

De volgende opties kunnen worden onderscheiden: 
1. In nota persingen, 
2. In notate plakken, 
3. In notate sorteren, 
4. In notate snijden (Hl & H3), 
5. In nota A4 & Insealen, 
6. In nota inpakken (Lamb/Grm/Hand), 
7. In nota oningeriemd, 
8. In nota rollen, 
9. Spoedlijst Mechanische Afwerking, 

10. Spoedlijst Eind Afwerking, 
11. Spoedlijst Einde Periode, 
12. Overzicht produktie/week. 

De opties 'in nota' werken als volgt: 
In de Plannings-tabel wordt terug gekeken naar alle orders die 
zijn ingepland binnen een bepaald tijdsbestek en die de be
treffende bewerking moeten ondergaan (op basis van de order
gegevens). Vervolgens wordt er in de VBS- tabel gecontroleerd 
of deze order deze bewerkingsplek inmiddels is gepasseerd en 
zo niet waar deze zich dan bevindt. 

De output bestaat uit een lijst met alle orders die de betref
fende bewerking nag moeten ondergaan (onderhanden werk) 
De diverse lijsten warden gerangschikt op streefdatum, behalve 
bij de Perskalanders. Bij de perskalanders is er sprake van 
grote omsteltijden m.b.t. de perswalsen. De orders worden 
daarom eerst gerangschikt op type persing, en binnen een type 
persing op streefdatum. Wanneer er een sterretje verschijnt 
voor een order, dan heeft deze veel tijd verloren en krijgt 
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deze de hoogste prioriteit. Het sterretje voor een order 
verschij nt wanneer de order nog x aantal dagen beschikbaar 
heeft om de streefdatum te behalen. Het aantal dagen is afhan
kelijk van de positie van de bewerkingsplek in het totale 
proces. Er wordt hier als het ware een interne mijlpaal voor 
gesteld waar de diverse orders op worden beoordeeld. Deze 
gegevens worden op het scherm gepresenteerd , en kunnen worden 
uitgeprint. 

De optie 'spoedlij st Mechanische Afwerking' werkt als volgt : 
Allereerst dient er een variabele ingevoerd te worden voor het 
aantal dagen waarbinnen een order de afdeling had moeten 
verlaten. Vervolgens wordt er een lijst gegenereerd waarop 
alle orders staan die langer dan het aantal afgegeven dagen in 
de Mechanische Afwerking aanwezig zijn. Met behulp van deze 
lijst kan men signaleren of de orders goed doorstromen. 

Deze optie is een 'gedeeltelijke' verwezenlijking van de 
voorgestelde aanbevelingen. Er wordt een interne mijlpaal 
gehanteerd die de diverse orders binnen het aantal opgegeven 
dagen moeten passeren . Wanneer een order teveel vertraging 
oploopt kan dit in een vroegtijdig stadium worden geconsta
teerd . Als testcase ziJn deze lijsten gedurende een maand 
gebruikt om de voortgang te besturen c.q . te stroomlijnen. De 
resultaten hiervan worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 

De optie 'spoedlij st Eindafwerking' werkt op dezelfde manier 
als voor de Mechanische Afwerking. De optie 'spoedlijst Einde 
periode' genereert alle orders aan het einde van een periode 
(halve maanden, denk aan de externe levertijdafgifte) die nog 
openstaan (niet zijn afgewerkt) voor die betreffende periode. 

De optie 'overzicht produktie/week' genereert een lij st met 
voor alle bewerkingsplekken per dag het aantal geproduceerde 
kilogrammen . Bepaalde afwijkingen ten opzichte van de normale 
produktievoortgang kunnen direct worden geconstateerd. 

Voor voorbeelden en een meer concrete uitleg van elk van deze 
opties wordt naar bijlage 8 verwezen. 

S. Analyses 

Dit gedeelte bevat een aantal opties om de verzamelde en 
opgeslagen gegevens te kunnen raadplegen en te analyseren. 
Deze analyses zijn met name bedoeld om de voortgang en door
stroming in de gaten te kunnen houden en om betrouwbare uit
spraken te kunnen doen met betrekking tot de voorgestelde 
aanbevelingen. 

De volgende vragen kunnen hiermee worden beantwoord: 

- wat is een realistische interne mijlpaal? 
- wat is een realistische levertijd voor een order met die 

kenmerken? 
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De volgende analyses kunnen worden onderscheiden: 

1. Run-evaluatie, 
2. Interne leverbetrouwbaarheid, 
3. Interne doorlooptijd, 
4. Wachttijden/doorlooptijden, 
5. Performance-criteria m.b.t. Planning. 

Optie 1 : Run - evaluatie 

Is een 'tool' om de PM-planning te evalueren. Op het scherm 
wordt de kleurenrun op de papiermachines gepresenteerd m.b.v. 
een gekleurd blokje voor elke order. Hierdoor is ender andere 
direct te zien welke kleur er nu draait, en hoe ver er vooruit 
gepland is. Afwijkende kleuren in de kleurenrun kunnen worden 
geanalyseerd, doordat de ordergegevens van de betreffende 
order kunnen worden opgevraagd. 

Optie 2 : Interne leverbetrouwbaarheid 

Per week kunnen alle gereed geboekte orders in die week worden 
geanalyseerd met betrekking tot hun afgegeven streefdatum 
(normalitair PM datum + 12) . Hierbij wordt een verschil ge-
maakt tussen rollen-orders en formaten-orders (rollen-orders 
ondergaan veel minder bewerkingen). Onderstaande figuur 5.8 is 
een voorbeeld van een dergelijke analyse voor week 16. 

Dezelfde analyse op een meer gedetailleerd niveau wordt dage
lijks uitgevoerd, wanneer men de gereed geboekte orders van de 
voorafgaande dag uitprint. Deze lijst dient dagelijks ver
stuurt te worden naar de BEAD (Bedrij fs-Economische Admini
stratie Dienst). Deze lijst bevat naast het palletverbruik ook 
een analyse van alle orders met betrekking tot de interne 
leverbetrouwbaarheid. Voor alle orders die meer dan 5 dagen te 
laat zijn, dient men een verklaring te zoeken (bijv. m.b.v. de 
informatie uit het VBS). Zie bijlage 9 voor een voorbeeld van 
een dergelijke analyse. 

INTERNE LEVERBETROUWBAA.RHEID 

ANALYSE VAN WEEK 16 

ROLLEN FORMAAT TOTAAL 
-

OP TIJD 34 393 427 
= 

TE LAAT 0 47 47 
-

% LAAT 0 % 11 % 10 % 

AANTAL TE LAAT 47 
GEM. # DGN TE LAAT 6.177 
SPREIDING 4.60 

Figuur 5.8: Voorbeeld analyse interne leverbetrouwbaarheid 
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Optie 3 : Interne doorlooptijd 

Per week kunnen alle gereed gemelde orders in die week geana
lyseerd warden met betrekking tot de gerealiseerde doorloop
tij d. Hierbij wordt eveneens een verschil gemaakt tussen 
rollen-orders en formaten-orders. De gemiddelde doorlooptijd 
en spreiding warden berekend. Tevens wordt er, door het aantal 
orders binnen een bepaald gebied te tellen, een meer gedetail
leerde indicatie gegeven van de spreiding. De gemiddeld afge
geven doorlooptijd wordt ook gepresenteerd (als vergelijkings
materiaal). Zie onderstaande figuur 5.9 voor een voorbeeld van 
deze analyse voor week 16. 

INTERNE DOORLOOPTIJD + SPREIDING 

ANALYSE VAN WEEK : 16 

ROLLEN FORMAAT DGN # ROLLEN # FORMAAT 
= = 

AANTAL 27 381 0 - 5 24 68 
= = 

GEM.DLT 3 . 30 7 . 46 5 - 10 2 232 
= = 

SPREIDING 2.0 3.8 10 - 15 1 61 
= = 

15 - 20 0 14 
= 

GEMIDDELD AFGEGEVEN DLT. 20 - 25 0 4 
= 

ROLLEN : 12.07* > 25 0 2 
FORMAAT : 12.17 = 

Figuur 5.9: Voorbeeld analyse interne doorlooptijd 

Optie 4: Wachttijden / Doorlooptijden 

Deze optie berekent een aantal gegevens tussen twee willekeu
rige bewerkingsplekken. Zo kan de gemiddelde doorlooptijd en 
spreiding in de doorlooptijd tussen twee bewerkingsplekken 
worden berekend. De totale doorlooptijd door de gehele fabriek 
kan warden berekend maar bijvoorbeeld oak de doorlooptijd door 
een afdeling. Tevens kunnen uit deze gegevens de overgangsper
centages tussen de diverse machines warden bepaald. Een voor
beeld van zo'n berekening wordt in figuur 5.10 op de volgende 
pagina gepresenteerd. 
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VAN MACHINE 

TOT MACHINE 

PM3 

PK2 

WACHTTIJDEN / DOORLOOPTIJDEN BEREKENING 

# ORDERS 

TOTAAL KG . 

KG / ORDER 

58 

64710 

1116 

KG. 

KG . 

TOTALE DLT 

GEMIDD.DLT 

SPREIDING 

162 DGN. 

2 . 79 DGN . 

2 . 23 DGN. 

Figuur 5.10: Voorbeeld analyse wachttijden / doorlooptijden 
tussen Papiermachine 3 en Perskalander 2 

Deze optie is gemaakt voor het onderbouwen van uitspraken met 
betrekking tot de aanbevelingen op het gebied van interne 
leverdata. De interne mijlpalen dienen zo realistisch mogelijk 
te zijn. Tevens kan deze informatie zeer goed gebruikt worden 
om een realistische levertij d aan een order te koppelen. Op 
basis van het aantal verschillende bewerkingen dat een order 
dient te ondergaan kan een uitspraak worden gedaan over de 
gemiddelde doorlooptij d en spreiding . Meer hierover in het 
volgende hoofdstuk. 

De laatste drie opties ziJn met name bedoeld om: 
a. informatie te genereren op basis waarvan meer concrete 

aanbevelingen kunnen worden gedaan, 
b. de resultaten van een testcase te kunnen evalueren, 

(hier wordt in het volgende hoofdstuk op teruggekomen), 
c. 'een vinger aan de pols' te houden, door deze informatie 

regelmatig te vergelijken (per week), kan men direct zien 
waar er zich problemen voordoen. 

Optie 5: Performance criteria m.b.t. de PM-planning 

De planning op de papiermachines wordt uitvoerig geanalyseerd. 
Zo wordt onder andere per papiermachine het aantal orders 
berekend, de gemiddelde ordergrootte en het aantal combina
ties. Het aantal orders dat men heeft gecombineerd op de pa
piermachines is een belangrijke 'performance indicator' voor 
de afdeling Planning. Men moet ernaar streven om dit getal in 
de toekomst steeds te evenaren. Meer combineren betekent 
minder omstellen op de bottlenecks en daardoor capaciteits
winst. Voor een voorbeeld van dit scherm zie figuur 5 . 11 op de 
volgende pagina. 
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Jaar/Week 

Begin datum 
Eind datum 

94 / 16 

18/04/94 
24/04/94 

ANALYSE PM-PLAN 

GECOMBINEERD 13.7 % 
GECOMBINEERD (EXC. AFROEP) 12.6 % 

GEBOEKT 
# ORDERS µ KG 

OP PM 
# ORDERS µ KG 

BAAN 
BENUTTING 

PM 2 

PM 3 

PM 4 

TOTAAL 

113 

155 

83 

351 

1788 

1245 

2833 

1796 

97 2084 192 

134 1440 200 

64 3674 194 

295 2137 195 

Figuur 5.11: Performance criteria m.b.t. PM-planning 

5.7 Het VBS inhoudelijk 

Om een indruk te krijgen van de omvang van het uiteindelijke 
systeem volgen hier wat technische gegevens . 

Het programma is in zijn totaliteit geschreven in FOXBASE, een 
variant van DBASE. Deze programmeertaal is uiterst flexibel en 
begrijpelijk. In totaal zijn er +/- 250 man/uren gebruikt om 
het geheel te programmeren. 

Enkele feiten: 
15 menu schermen, 
30 input schermen, 
90 programma's, 
+/- 200 A4-tjes programmeerregels. 

5.8 Introductie & Implementatie 

Tijdens de implementatie van het VBS-systeem hebben zich geen 
noemenswaardige problemen voorgedaan. Dit is met name te 
danken aan de wijze waarop het systeem geimplementeerd is. 

Allereerst is er voor gekozen om een globaal concept te pro
grammeren, metals doel deze eerst gedeeltelijk te implemente
ren en deze daarna in overleg met de gebruikers meer vorm te 
geven. Vervolgens zijn de noodzakelijke input-gegevens door de 
afstudeerder bijgehouden en ingevoerd voor de periode van een 
maand. Hierdoor ontstond de situatie dat de gegevens 'up to 
date' in het systeem aanwezig waren, zonder merkbare overlap 
voor de gebruikers. 

Daarna is er een Personal Computer geplaatst naast de mappen, 
waar men voorheen mee werkte. Di t had als gevolg dat men op 
den duur steeds vaker het systeem raadpleegde in plaats van de 
mappen. De gebruikers kwamen op deze manier geheel vrijwillig 
in aanraking met het sys teem en gingen het pref ereren. Het 
systeem heeft zich als het ware zelf bewezen ! 
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De volgende stap betrof dan ook een volledige overgang op het 
VBS-systeem . De mappen en het planbord, die men voorheen 
gebruikte werden opgeruimd. Vervolgens heeft het VBS-systeem 
zijn uiteindelijke vorm gekregen door voortdurend contact en 
terugkoppeling met de gebruikers. 

Voordat men volledig is overgegaan op de nieuwe werkwijze, is 
er een bijeenkomst voor de groep Voortgangsbewaking g,~weest 
waar het een en ander is uitgelegd, en waar er vragen z1.Jn 
beantwoord. Tevens is er tijdens deze bijeenkomst een taakver
deling vastgelegd. De verantwoordelijkheden zijn in overleg en 
met goedkeuring van iedereen verdeeld. 

Nadat het systeem binnen de afdeling Logistiek geimplementeerd 
was en inmiddels goed functioneerde, zijn er meerdere bijeen
komsten geweest met de chefs van de werkvloer. Tij dens deze 
bijeenkomsten zijn de nieuwe opties c.q. de beschikbare gege
vens uitgebreid behandeld. Tevens zijn zaken als een goede 
doorstroming, korte doorlooptijden en goede informatie-terug
koppeling nogmaals benadrukt. Naar aanleiding van deze bijeen
komst zijn kleine aanpassingen in het systeem aangebracht . 

5.9 De nieuwe werkwijze 

De nieuwe werkwijze zowel in de afdeling Logistiek als op de 
werkvloer omtrent het VBS-systeem is als volgt kort te om
schrijven: 

's-ochtends dient men allereerst alle dagstaten van de 
voorafgaande dag van de diverse machines in te voeren, 

- vervolgens dienen de verschillende lijsten te worden 
uitgedraaid (bijlage 8), 
de 'in nota' lij sten en spoedlij sten worden vervolgens 
geanalyseerd en indien nodig gecorrigeerd, (indien er een 
memo bij een order aanwezig is, wordt deze bekeken etc.), 
daarna worden deze verschillende lijsten meegenomen naar 
de 10 uur bespreking (dagelijks overleg tussen Chef 
Afwerking, Chef Produktie en Chef Planning), waar ze 
overhandigd warden aan de Chef Afwerking. Bij probleem
orders kan direct overleg plaatsvinden, 
de Chef Afwerking bekijkt deze lijsten, en is vervolgens 
verantwoordelijk voor de vertaling hiervan naar de diver
se chefs onder hem, 
indien bepaalde orders niet op tijd afgewerkt kunnen 
worden, dient dit gemeld en beargumenteerd te warden bij 
de afdeling Logistiek, 
afdeling Logistiek kan op zijn beurt beslissen of bepaal
de vertragingen resulteren in een aangepaste leverdatum 
richting de klant. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe werkwijze zie 
bijlage 10 (De originele werkinstructies). De originele werk
instructies zijn in de bij lagen bijgevoegd om een indruk te 
geven van de huidige gang van zaken. 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat een groot deel van de 
aanbevelingen inmiddels zijn ingevoerd. Er wordt gewerkt met 
enkele interne leverdata ('in nota lijsten' + spoedlijst), en 
op de werkvloer wordt men niet alleen op kilo's beoordeeld 
maar ook op de performance met betrekking tot de doorstroming. 
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5.10 Evaluatie VBS-systeem 

Ter afsluiting van de veranderingen met betrekking tot de 
voortgangsbewaking is er een enquete uitgevoerd onder de 
gebruikers van het VBS-systeem. Deze enquete had als doel de 
implementatie en werking van het VBS-systeem te evalueren. 
Bijlage 11 bevat een voorbeeld van het enquete formulier, 
inclusief de resultaten. 

De resultaten van deze enquete waren zeer positief en bemoedi
gend. Men is van mening dat men over meer en betere informatie 
beschikt, waardoor men de doorstroming beter kan bewaken en 
besturen. De nieuwe werkwijze wordt als zeer plezierig ervaren 
en neemt steeds minder tijd in beslag als gevolg van de erva
ring die men opbouwt. 

Als grootste nadeel werd genoemd dat het VBS-systeem een 
'stand alone' systeem is. Integratie met andere bestaande 
systemen (NOPECS,RIS) zou een grate verbetering betekenen. 
Genoemde voordelen worden het beste samengevat met het volgen
de citaat: 'snellere en efficientere manier van werken'. 
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HOOFDSTUK 6 DE EVALUATIE-FASE 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de evaluatie-fase beschreven. Aller
eerst worden de resultaten van een testcase behandeld en wordt 
er kart aangegeven welke conclusies we daaruit kunnen trekken. 
Tot slot worden de gegevens, die met behulp van het VBS-sys
teem zijn verzameld, geanalyseerd en warden er op basis van 
deze gegevens meer concrete aanbevelingen gedaan. 

6.2 De testcase 

Als testcase is de optie 'Spoedlijst Mechanische Afwerking' in 
een vroeg stadium gemodelleerd en gehanteerd binnen de betref
fende afdeling. De optie 'Spoedlijst Mechanische Afwerking' 
genereert alle orders die langer dan een variabel aantal dagen 
in deze afdeling aanwezig zijn. 

Deze testcase heeft betrekking op de eerste aanbeveling, het 
instellen van interne leverdata. De gevolgen van een dergelij
ke maatregel konden hierdoor worden geevalueerd. 
Er is geen testcase uitgevoerd met betrekking tot de tweede 
aanbeveling, het afgeven van realistische (interne) leverdata. 
De noodzakelijke gegevens hiervoor waren namelijk nog niet 
beschikbaar . 

In hoofdstuk 4 werd het ~nstellen van interne leverdata voor
gesteld, om de volgende doelen te bereiken (zie figuur 4.2): 
1. betere aansluiting tussen produktie en expeditie, 
2. verhoging leverbetrouwbaarheid, 
3. daling spreiding in de levertijdafwijking (en dus daling 

spreiding in de doorlooptijd), 
4. betere verdeling werklast binnen de afdeling Afwerking. 

Gedurende de testcase zijn deze punten geanalyseerd. Punt 1 is 
echter niet in ogenschouw genomen omdat het instellen van 
interne leverdata hier alleen effect op heeft, wanneer de 
levertijdafgifte wordt aangepast. De levertijdafgifte werd 
echter niet aangepast, zodat hier geen effecten waar te nemen 
zijn (men plant de expeditie in op basis van de afgegeven 
i nterne levertijd). 

Op basis van het eerder geconstateerde knelpunt 'ongelijkmati
ge verdeling van de werkdruk' is gekozen voor een interne 
leverdatum direct achter de afdeling Mechanische Afwerking. 
De afdeling Mechanische Afwerking bleek verantwoordelijk voor 
een groot deel van de spreiding in de doorlooptijd. 

Allereerst is er gewerkt met een variabele datum, en wel om de 
volgende redenen: 

- het aantal orders dat de leverdatum niet behaalt moet niet 
te omvangrijk zijn, 

- voorzichtig beginnen, verkleinen van deze interne lever
datum kan altijd nog, 

- als gevolg van het tekort aan informatie kon deze leverda
tum niet warden afgeleid ('trial and error'). 
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Na een aantal pogingen bleek dat een interne leverdatum van 
vij f dagen na de papierproduktie de meest werkbare lij sten 
genereerde. Gedurende een maand zijn deze lijsten gegenereerd 
en vertaald naar de werkvloer . Na deze periode heeft men 
besloten om deze lijsten te blijven gebruiken. 

De werkwij ze hierbij was als volgt: 's-ochtends werd na het 
invoeren van alle gegevens deze lijst gegenereerd, en werden 
de orders op deze lijst grondig geanalyseerd. Orders die na de 
analyse op de lij st bl even staan, werden doorgegeven aan de 
Chef Planning. De Chef Planning verzorgde vervolgens de verta
ling naar de werkvloer. De verschillende ordernummers werden 
bekend gemaakt aan de chefs van de Mechanische Afwerking, 
waarbij zoveel mogelijk benadrukt werd dat deze hogere priori
teit dienden te krijgen voor een goede doorstroming. 

Tijdens de aanvang van deze testcase bleek dat er een groot 
aantal verstoringen optraden, welke niet gemeld werden bij de 
afdeling Logistiek. Voorbeelden van dergelijke verstoringen 
zijn: 

- geen juiste pallets beschikbaar, 
orders geblokkeerd door de afdeling O&K (Ontwikkeling & 
Kwaliteit) op afwachting van een definitieve uitspraak, 
en zelfs werkinstructies die verdwenen waren, waardoor een 
order niet afgewerkt kon worden. 

Naar aanleiding van deze signalering, zijn er duidelijke 
afspraken gemaakt over de melding van deze verstoringen. Elke 
verstoring van een order die bekend is, wordt doorgegeven aan 
de afdeling Logistiek, welke deze noteert in het MEMO-veld in 
het VBS-systeem. Tijdens de analyse van de spoedlijst kan 
daardoor direct warden geconstateerd, waarom de betreffende 
order vertraging heeft opgelopen. 

Bij aanvang van de testcase betroffen de spoedlijsten een 
groot aantal orders (+/- 30), welke hogere prioriteit dienden 
te krijgen. Echter na 2 weken waren deze lijsten teruggebracht 
naar +/- 5 orders per dag. De gevolgen van een vroege signale
ring van de vertraging van een order werd duidelijk. Ziender
ogen leek de doorstroming zich te verbeteren. 

Gedurende deze testcase is wekelijks de doorlooptijd van de 
Mechanische Afwerking en de spreiding in deze doorlooptijd in 
de gaten gehouden. De resultaten hiervan worden in figuur 6.1 
op de volgende pagina gepresenteerd. 

Uit deze figuur blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd tijdens 
deze periode afnam. Als gevolg van de vroege signalering van 
de vertraging van een order, werd het aantal uitschieters (or
ders met grote vertragingen) steeds kleiner. De gemiddelde 
doorlooptijd bleek hierdoor te verbeteren . Tevens blijkt dat 
ook de spreiding in de doorlooptij d steeds kleiner werd. De 
conclusie die op basis van de omvang van de spoedlijsten werd 
genomen, bleek een feit te warden. 

De volgende vraag was dan ook, 
wanneer men het gehele traj ect 
neemt? 
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Figuur 6.1 : De doorlooptijd van de Mechanische Afwerking 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een analyse uitge
voerd naar de interne leverbetrouwbaarheid en de interne door
looptijd over het gehele traject . Dit heeft geleid tot twee 
opties binnen het VBS-systeem waarmee deze analyses wekelijks 
kunnen warden uitgevoerd. 

De resultaten van de analyse van de interne doorlooptijd van 
formaat-orders warden in figuur 6. 2 op de volgende pagina 
gepresenteerd. Deze analyse beslaat de hele periode waarvan 
gegevens beschikbaar zijn (bij het schrijven van dit verslag). 

Formaat-orders zijn orders die bewerkingen ondergaan in zowel 
de Mechanische Afwerking als in de Eind Afwerking. De resulta
ten van de testcase zullen daarom dan ook slechts beperkt 
doorspelen. Toch laten de eerste 4 weken een verbetering zien 
van zowel de gemiddelde doorlooptijd als de spreiding in die 
doorlooptijd. 

Vanaf week 16 verlopen zowel de gemiddelde doorlooptijd als de 
spreiding zeer onregelmatig. De eerste piek is het gevolg van 
een groat aantal orders die langer dan een maand vertraging 
hebben opgelopen, omdat de klant zijn pakpapier niet op tijd 
kon leveren. De tweede piek is ontstaan doordat men in de 
Eind-Afwerking veel vrij e dagen heeft in de maand Mei. De 
papierproduktie gaat echter continue door, waardoor het onder
handen werk boven het normale niveau uit stijgt. Deze piek 
keert jaarlijks terug. 
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Figuur 6.2 : De interne doorlooptijd van formaat-orders 

De resultaten van de analyse van de interne doorlooptijd van 
rollen-orders worden in figuur 6.3 op de volgende pagina 
gepresenteerd. 

Rollen-orders zijn orders die alleen bewerkingen ondergaan in 
de afdeling Mechanische Afwerking. De resultaten van de test
case dienen hier het duidelijkst naar voren te komen. 
Wanneer men deze figuur bekijkt ziet men dat zowel de gemid
delde doorlooptijd als de spreiding in de eerste 4 weken 
afnemen. Vervolgens ziet men beide eerder genoemde pieken 
terugkeren, maar uiteindelijk in week 20 blijken beide waarden 
nog steeds lager te zijn dan bij de aanvangsperiode. Een 
duidelijke verbetering heeft plaatsgevonden. 

43 



Dagen 
6~--------------------

5 

4 

3 

2 

1 . .. . ... .. . . ......................... . .... .. .. .. ... . 

0'---------------------__, 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Week 

- Gem.doorlooptijd 

+ Spreiding 

Figuur 6.3 : Interne doorlooptijd van rollen-orders 

Behalve de interne doorlooptijd is ook de interne leverbe
trouwbaarheid geanalyseerd. In onderstaande figuur 6.4 worden 
de resultaten van deze analyse gepresenteerd. 

Percentage orders binnen streefdatum 
100.---------------------------~ 

80 

60 -· · · · · · · · . .. · . . · · .. · · · · · . . · . . .... · · · · · · .... · .. · · . .. · · · ...... . · . . . . .. . 
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Figuur 6.4 De interne leverbetrouwbaarheid 
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De interne leverbetrouwbaarheid wordt gepresenteerd als het 
percentage orders dat binnen de streefdatum wordt afgewerkt. 
Ook in deze figuur is een verbetering waar te nemen. De inter
ne leverbetrouwbaarheid blijkt langzaam te verbeteren . Verras
send is dat beide pieken in de figuren van de interne door
looptijd, slechts geringe invloed blijken te hebben op de 
interne leverbetrouwbaarheid. De interne leverbetrouwbaarheid 
neemt beide keren iets af, maar herstelt zich daarna snel. 

Conclusie: 

Door het instellen van een interne leverdatum blijken de 
gemiddelde doorlooptijd, de spreiding in die doorlooptijd en 
de interne leverbetrouwbaarheid zich te verbeteren. Op basis 
van deze constateringen kan warden gesteld dat ook de verde
ling van de werkdruk verbetert. Door de vroege signalering 
warden orders eerder in de Mechanische Afwerking af gewerkt, 
waardoor de Eind Afwerking voldoende tijd en speling over 
heeft om de orders verder af te werken. 

Kortom : De verwachtte resultaten (II,III & IV) in figuur 4.2 
blijken inderdaad op te treden. 

Een onverwacht effect is dat de gemiddelde doorlooptijd ook 
verminderd. In de theorie [1,2) wordt vermeld dat dit slechts 
zelden voorkomt. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de 
grate vertragingen geen gevolg zijn van een tekort aan be
schikbare capaciteit, maar vaak door andere factoren warden 
veroorzaakt. Het sneller afwerken van deze orders, heeft 
vrijwel geen invloed op de wachttijd van de overige orders. 
Doordat deze uitschieters warden geelimineerd daalt de gemid
delde doorlooptijd. 

6.3 Aanbevelingen 

De eerste zichtbare 
kwamen, hebben geleid 
eenvolgens zullen de 
met betrekking tot: 

1. Interne leverdata, 

resultaten en gegevens die beschikbaar 
tot meer concrete aanbevelingen. Achter
aanbevelingen verder warden uitgewerkt, 

2. Realistische levertijdafgifte, 
3. De materiaalbeschikbaarheid . 

1. Interne leverdata 

Onderstaand warden enkele concrete aanbevelingen gedaan op het 
gebied van de interne leverdata. 

A. Probeer de interne leverdatum achter de Mechanische Afwer-
king geleidelijk te verminderen naar 4 dagen. 

Wanneer men de gemiddelde doorlooptij d en spreiding in die 
doorlooptijd van de Mechanische Afwerking in ogenschouw neemt 
moet dit goed te realiseren zijn (gemiddelde doorlooptijd 
+/- 1,8 dagen, spreiding : +/- 1,5 dagen). Steeds vaker blijkt 
in de huidige situatie (van 5 dagen) , dat er slechts enkele 
orders zijn die hier niet aan voldoen. Wil men echter de in de 
vorige paragraaf behandelde resultaten verder doorvoeren dan 
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is het noodzakelijk om de interne leverdatum beter te laten 
voldoen aan de realiteit. 

Een verdere verkleining van deze interne leverdatum (naar 3 
dagen) lijkt op korte termijn onverstandig omdat in zo'n geval 
teveel orders een hoge prioriteit krijgen. Men creeert een 
situatie met spoed, superspoed, en supersuperspoed. Dit zal 
tot weerstand leiden vanuit de werkvloer. Op de werkvloer 
dient men over een bepaalde speelruimte te beschikken om de 
orders zo optimaal mogelijk te verwerken. 

B. Creeer een interne leverdatum direct achter de Bobineuses. 

De Bobineuses zijn machines die door elke order dienen te 
worden gepasseerd. Deze machines bevinden zich vooraan in het 
traject, direct achter Kalander 7. Omdat binnen het bedrijf de 
gedachte heerst dat deze machine als gevolg van de zeer grote 
volgorde afhankelij ke oms tel tij den een bottleneck is, of op 
korte termijn kan worden, kan men deze hierdoor beter in de 
gaten houden. Tevens worden geblokkeerde partijen in een vroeg 
stadium gesignaleerd (dit blijkt toch vaak een probleem). Deze 
leverdatum zorgt ervoor dat men in een vroeg stadium nog beter 
'de vinger aan de pols' heeft. 

Aangezien deze aanbeveling voor een groot deel berust op 
gevoel en niet op werkelijk zichtbare feiten, dient deze eerst 
bij w1Jze van experiment opgezet te worden. Mocht blijken dat 
een dergelijke interne leverdatum geen meeropbrengst oplevert, 
dan wordt hier vanzelfsprekend vanaf gezien. 

C. Gebruik de optie 'spoedlijst Eind Afwerking' om de door
stroming verder te verbeteren. Houd hierbij echter rekening 
met de realiteit. 

In de huidige situatie wordt eenmaal per week de 'spoedlij st 
Eind Afwerking' op basis van 7 dagen gegenereerd om die orders 
eruit te filteren die werkelijk teveel vertraging hebben 
opgelopen. Deze lijst wordt niet gebruikt als stuurmiddel. Als 
gevolg van de grote verstoringen die zijn opgetreden de afge
lopen twee maanden (zie de eerder vermelde figuren) zijn er op 
het moment dusdanig veel spoedorders, dat het geheel moeilijk 
te overzien is op de afdeling Eind Afwerking. 

Door deze interne leverdatum variabel te houden wordt het 
mogelijk om een 'werkbaar' aantal spoedorders te genereren. In 
tegenstelling tot de Mechanische Afwerking, waar de gemiddelde 
doorlooptijd veel minder varieert, is het niet mogelijk om een 
vaste interne leverdatum in te stellen in de Eind Afwerking. 

Als uitgangspunt hanteert men de NOPECS-laadlijst. Deze lijst 
bevat alle orders die binnenkort klaar dienen te ziJn, om 
verstuurd te worden naar de klant. Afdeling Expeditie probeert 
de verschillende orders dusdanig te combineren dat een zo 
optimaal mogelijk vervoerplan wordt opgesteld. Het komt regel
matig voor dat orders die wel op de spoedlij st staan, niet 
voorkomen op de laadlijst. Dit is rechtstreeks het gevolg van 
de 'onrealistische' streefdatum die wordt meegegeven aan een 
order. De spoedlijst wordt gegenereerd op basis van een meer 
realistische doorlooptijd. 
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Een order kan niet eerder worden ingepland in het expeditie
plan dan zijn streefdatum. Wanneer de streefdatum een betere 
voorspelling wordt van de gereeddatum van de diverse orders, 
zullen beide lijsten dichter bij elkaar komen. 

Een nauwkeurigere interne leverdatum binnen de Eind Afwerking 
op machine of machinegroep-niveau is moeilijk danwel geheel 
niet te realiseren. Dit wordt veroorzaakt doordat er binnen de 
Eind Afwerking een sterke vertakking van de goederenstroom 
plaatsvindt. Een interne mijlpaal (leverdatum) dient bij 
uitstek daar te worden geplaatst waar een groot deel van de 
orders passeert. 

D. Zorg ervoor dat de signalering van een spoedorder op de 'in 
nota lijsten' beter voldoet aan de realiteit. 

In bij lage 8 is inmiddels kort uitgelegd hoe een order de 
melding spoed krijgt op de 'in nota' lijsten. Vanaf de positie 
van de betreffende bewerkingsplek wordt de verwachte door
looptijd voor het vervolgtraject bepaald. Door deze van de 
streefdatum af te trekken, kan men constateren of een order 
teveel vertraging heeft opgelopen. In onderstaande figuur 6.5 
wordt dit nogmaals verduidelijkt. 

Minus X dagen 

Melding 'spoed' bij betreffende 
bewerkingsplek 

Streefdatum 

Figuur 6.5 : Wijze van 'spoed' signalering 

Op basis van de eerste gegevens die beschikbaar kwamen uit het 
VBS-systeem zijn de gemiddelde doorlooptijden van het vervolg
traject bepaald (oftewel de lengte van de pij 1) . Omdat het 
aantal beschikbare gegevens nu veel groter is dan bij aanvang, 
is het noodzakelijk om deze nogmaals te berekenen en indien 
nodig de variabelen in de programmatuur aan te passen. 

Omdat men uitgaat van de streefdatum is het noodzakelijk dat 
deze streefdatum zo realistisch mogelijk is. Teveel speelruim
te meegeven heeft een averechts effect. 
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2. Realistische levertijdafgifte 

Gebleken is dat orders over het algemeen veel eerder z1.Jn 
afgewerkt dan hun streefdatum. De reden van een dergelijke 
ruime streefdatum is echter om de spreiding in de doorlooptijd 
zoveel mogelijk op te vangen. Er blijkt een vrij grote sprei
ding in de doorlooptijd op te treden welke ervoor zorgt dater 
toch een klein percentage orders over hun streefdatum gaan . 
Men bouwt als het ware veiligheidstijd in. Deze ruime veilig
heidstijd heeft geleid tot de huidige situatie waar niemand 
zich echt druk maakt om de levertijd, omdat deze toch bijna 
altijd wordt gehaald. De druk om tijdgericht te werken is 
slechts gering aanwezig. 

Onderstaand worden enkele concrete aanbevelingen gedaan om 
deze situatie te verbeteren. 

A. Verwijder de externe leverdatum van de fabricageinstruc-
ties. 

Op de huidige werkinstructies is naast de streefdatum de 
externe leverdatum naar de klant zichtbaar. Omdat hiertussen 
eveneens veiligheidstijd aanwezig is, wordt bovenstaande 
situatie verergerd. Men besteed nog minder aandacht aan be
tref f ende order. De druk om tij dgericht te werken is geheel 
afwezig. Deze ruimte dient wel aanwezig te zijn, maar dient 
niet zichtbaar te zijn op de werkvloer. 

B. Geef de streefdatum af op basis van de 'produktgroep' waar 
de order onder valt. 

De interne levertijdafgifte kan worden verbeterd door betere 
leverdatumafgifteregels te hanteren. De volgende leverdatum
afgif teregels kunnen ender andere worden onderscheiden: 

1. Constante produkt- en orderonafhankelijke levertijden, 
2. Bezettingsafhankelijke levertijden, 
3. Orderafhankelijke levertijden. 

Constante levertijden hanteert men op dit moment binnen KNP 
Meerssen. Normalitair neemt men 12 dagen voor de interne 
doorlooptijd. Constante levertijden hebben als voordeel dat 
het geheel overzichtelijk en eenvoudig blijft. 

Bezettingsafhankelijke levertijden hebben als voordeel dat de 
hoogte van het onderhanden werk op de werkvloer en de bezet
t ing van de di verse machines in ogenschouw wordt genomen. De 
lengte van de doorlooptijd is rechtstreeks afhankelijk van de 
hoogte van het onderhanden werk. 

Orderafhankelijke levertijden houden rekening met de route die 
een order dient te doorlopen. De lengte van de doorlooptijd 
wordt beinvloed door het aantal bewerkingen dat de order 
ondergaat. 

Elk van deze drie leverdatumafgifteregels heeft z1.Jn eigen 
voordelen. Geprobeerd is om deze te combineren, tot een manier 
van levertijdafgifte. 
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Dit heeft geleid tot onderstaande tabel 6.2. Deze tabel bevat 
de gemiddelde doorlooptijd en spreiding van machine X tot 
machine Y (inclusief bewerking op machine Y), zonder dat 
andere bewerkingen warden ondergaan. 

Deze cij fers bestaan uit een gedeelte wachttijd voor de be
treffende werkplek en een gedeelte produktietijd op de betref
fende bewerkingsplek. De wachttijd is gerelateerd aan de 
hoeveelheid onderhanden werk voor de betreffende bewerkings
plek en de bezetting van de bet ref f ende bewerkingsplek. Een 
element van bezettingsafhankelijke levertijden is daardoor in 
deze cijfers aanwezig. 

NAAR + BEWERKING 

VAN PM2 PM) PM4 K7 

PM2 X X X l. 36 
l. 25 

PM3 X X X 1. 28 
1. 34 

PM4 X X X 1.03 
0 . 97 

K7 X X X X 

B2 X X X X 

B3 X X X X 

PK2 X X X X 

RPM X X X X 

RS5 X X X X 

RS7 X X X X 

RS8 X X X X 

RS9 X X X X 

SOR X X X X 

Hl X X X X 

H3 X X X X 

GER X X X X 

Gemiddelde Doorlooptijd : boven 
Spreiding : e nder 

B2 

0 . 46 
1. 23 

0 . 51 
0 . 86 

0.56 
1.05 

0.36 
0.76 

X 

X 

1.40 
1.46 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(•) • te weinig gegevens beschikbaar. 
X • niet van toepassing 

B3 PK2 RPM RS5 

0.69 X X X 
2.27 

1. 91 X X X 
1. 89 

1.19 X X X 
1. 66 

0.77 X X X 
1. 21 

X 2.05 ( .) 1.12 
2.30 1. 38 

X 1.05 (.) 1.15 
1. 32 1.46 

1.47 X ( •) 1.17 
1. 53 1.41 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

Tabel 6.2 : Machine-machine matrix 

RS7 RS8 RS9 SOR Hl H3 GER 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

1.12 1. 30 0.64 X X X 1. 59 
1. 47 1 .3 5 1.08 1.50 

1.13 2.00 0.73 X X X 1.40 
1. 04 l. 67 2.02 1.12 

0.85 0.67 1.00 X X X X 
0 . 83 0.47 l.13 

X X X 3 . 82 4 . 50 4 . 32 5 . 14 
4 . 42 2 . 57 2.36 5 . 25 

X X X 2.08 X X X 
2.09 

X X X 2 . 00 X X X 
2 . 12 

X X X 1. 98 X X X 
2.08 

X X X 2.51 X X X 
2.52 

X X X X 1. 81 2 . 29 4 . 13 
2.87 ) .14 5.36 

X X X X X X 3 . 89 
3 . 23 

X X X X X X 3 . 65 
) . 70 

X X X X X X X 

Uit de tabel blijkt dat verschillende overgangen naar dezelfde 
machine soms een afwij kende doorlooptij d en spreiding la ten 
zien. Deze verschillen zijn over het algemeen goed te verkla
ren. Oorzaken zijn bijvoorbeeld, machines staan dichter bij 
elkaar, andere binnenkomst in de wachtrij. De hoogte van de 
spreiding is zeer verrassend. De spreiding is vaak hoger dan 
het gemiddelde. 
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Een meer diepgaand onderzoek leidde tot de volgende ontdek
king. De verdeling van de doorlooptijd is met onderstaande 
figuur 6.6 weer te geven. Wanneer een order eenmaal een pro
bleem dreigt te warden, dan blijft deze dat gedurende langere 
tijd. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld, een tekort aan 
pallets of een kapotte perswals. 

aantal r 
orders I 

doorlooptijd in 
dagen 

Figuur 6.6 Verdeling doorlooptijd 

De verwerking van deze verschillende gegevens heeft tot de 
volgende aanbeveling geleid. Koppel een interne levertijd aan 
een order, op basis van de onderstaande 'produktgroepen'. 

Interne levertijd 

rollen - order 
4 dagen. 

rollen - order 
+ persen 7 dagen. 

formaat - order 
8 dagen. 

formaat - order 
+ persen 11 dagen . 

Tabel 6.3 levertijd gekoppeld aan 'produktgroep' 
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De gepresenteerde interne levertijden zijn nog steeds aan de 
ruime kant. Ze zij n echter niet zo ruim als in de huidige 
situatie. De reden hiervoor is dat men niet teveel meet wagen 
bij de aanvang . In de toekomst kan men altijd nog terug. Een 
verdere detaillering van deze 'produktgroepen' lijkt niet 
uitgesloten in de toekomst. Met name of een order de halveer
machines dient te ondergaan kan eventueel een meerwaarde 
opleveren . Eerst dienen echter zichtbaar resultaten te worden 
geboekt. Dit verhoogt de acceptatie van een verdere detaille
ring . 

Deze opdeling in vier 'produktgroepen' heeft als gevolg dat 
men toch als het ware over constante levertijden beschikt, en 
dat men tevens rekening houdt met de route van de betreffende 
order (op een hoog niveau) en gedeeltelijk met de hoeveelheid 
onderhanden werk en de bezetting . Deze geringe opdeling heeft 
als voordeel dat het geheel overzichtelijk en werkbaar blijft. 
Een te grote opdeling bemoeizaamt de implementatie. Regelmatig 
(lx per jaar) dient de gepresenteerde tabel te worden herbere-
kend, om bovenstaande gegevens te testen en indien noodzake
li j k aan te passen. 

Deze meer bij de realiteit horende interne levertijden zullen 
effect hebben op de hoeveelheid Wacht en Op Verzending (WOV) . 
De expeditie kan worden gepland op basis van een betere voor
spelling van de gereeddata van de diverse orders. In tegen
stelling tot de huidige 'ad-hoc' basis (wanneer een order veel 
eerder klaar blijkt te zijn), is het mogelijk om de expeditie 
beter te laten aansluiten op de produktie. 

3. De materiaalbeschikbaarheid 

De laatste aanbeveling bevindt zich op het gebied van de 
materiaalbeschikbaarheid. In tegenstelling tot de eerdere 
aanbevelingen wordt deze voor het eerst in dit verslag ge
noemd. De reden hiervoor is dat de effecten van het tekort aan 
materiaal niet van te voren zichtbaar waren. Pas nadat infor
matie beschikbaar kwam, werd duidelijk dat dit een grote 
verstoring in de doorstroming van de orders is. 

De resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de 
van grote vertragingen wordt in f iguur 6 . 7 op de 
pagina gepresenteerd. 

oorzaken 
volgende 

Uit deze figuur blijkt dat het uitsorteren van een order de 
grootste verstoring is in het traj ect van een order. Of een 
order inderdaad uitgesorteerd dient te worden is afhankelijk 
van de kwaliteit van werken op alle voorgaande bewerkings
plekken. Indien men heeft geconstateerd dat een deel van de 
partij niet voldoet aan de klantwensen (bv. a. g. v. vuil of 
plooien) , dan wordt deze met de hand uitgesorteerd. Aangezien 
dit erg arbeidsintensief is, heeft dit grote gevolgen voor de 
doorlooptijd van de betreffende order. Deze verstoring is 
enkel en alleen op te lessen door op elke machine de gewenste 
kwaliteit te produceren. Dit blijkt echter zeker niet altijd 
te realiseren. 
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Figuur 6.7 Analyse van oorzaken grote vertraging 

Als tweede grote verstoring wordt de inpakkerij genoemd. Deze 
verstoring is het gevolg van het hoge niveau van het OHW. Als 
gevolg van een aantal vrije dagen in de maand mei is dit boven 
het normale niveau gestegen. Op niet al te lange termijn is 
dit echter weer teruggebracht. 

De volgende verstoringen hebben allen betrekking op een tekort 
aan materialen. Bij elkaar genomen beslaat dit meer dan 20 %. 
In tegenstelling tot beide eerder genoemde oorzaken is dit 
veel gemakkelijker op te lessen. Een systeem dat de materiaal
beschikbaarheid waarborgt zal een aanzienlijke verbetering 
betekenen. 

Het systeem dient te beschikken over een voorraadregistratie 
en een mogelijkheid om in een vroeg stadium de emballage te 
kunnen reserveren. Wanneer materiaal niet beschikbaar is, kan 
men de order beter tijdelijk uitstellen en dit kenbaar maken 
aan de klant. Een vroegere signalering en betere registratie 
is gewenst. Een investering in een dergelijk systeem zal zich 
op korte termijn zeker terug verdienen. 

6.4 Conclusies 

De huidige werkwij ze (enkele interne leverdata) heeft inmid
dels effect gehad op: 

- leverbetrouwbaarheid, 
- spreiding in de doorlooptijd, 
- ongelijkmatige verdeling van de werkdruk, 
- gemiddelde doorlooptijd. 

Deze effecten kunnen nog worden versterkt wanneer bovenstaande 
aanbevelingen met betrekking tot interne leverdata worden 
doorgevoerd. 
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De aanbevelingen met betrekking tot de levertijdafgifte zijn 
nog niet geimplementeerd. Deze aanbevelingen zullen met name 
effect hebben op de aansluiting tussen de produktie en de 
expeditie. Desalnietternin heeft een realistische levertijdaf
gifte ook zijn invloed op de spreiding van de doorlooptijd. 

Het VBS-systeem heeft bijgedragen aan een beter inzicht in de 
goederenstroom en een efficientere manier van werken. Met 
behulp van de inforrnatie die beschikbaar kornt, kunnen versto 
ringen eerder worden gesignaleerd en worden opgelost. 

Kortorn 

De goede weg is ingeslagen, maar er is nog veel werk aan de 
winkel Ill 
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HOOFDSTUK 7 DE AFRONDINGSFASE 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt tot slot kort aangegeven hoe de in het 
vorige hoofdstuk gepresenteerde aanbevelingen het best ge
implementeerd kunnen warden. Tevens warden er ter af sluiting 
nog enkele algemene aanbevelingen gedaan. 

7.2 Implementatie van de aanbevelingen 

De verschillende aanbevelingen m.b.t. de interne leverdata 
zijn een aanvulling of verfijning op de huidige werkwij ze. 
Weerstand op dit gebied is dan ook niet te verwachten. Op de 
werkvloer zal men dezelfde soort lijsten ontvangen. 

De aanbevelingen met betrekking tot een betere levertijdafgif
te zijn compleet nieuw en dienen dan ook voorzichtig geimple 
menteerd te warden. Het is verstandig om bij aanvang de norma
le veiligheidstijd te behouden in het traject na de streefda
tum . De kl ant zal hiervan voorlopig niets mer ken. Wanneer de 
eerste resultaten laten zien dat deze nieuwe streefdata ook 
worden gehaald, kan men richting de klant ook een nauwkeurige
re leverdatum afgeven. Met name het afgeven van een leverdatum 
in weken moet hierdoor op den duur mogelijk warden. 

De werkwijze hierbij zou als volgt kunnen zijn: 
Allereerst wordt aan de klant gemeld in welke periode van de 
maand (eerste of tweede helft) de order zal warden geleverd. 
Op het moment dat de order ingepland is op de papiermachines 
kan nauwkeurig warden bepaald in welke week de order geleverd 
zal gaan warden. Door dit terug te melden aan de klant levert 
men een stukje extra service. In de praktijk blijkt dit zeer 
gewaardeerd te warden. De lengte van de levertijd is vaak niet 
zo'n probleem, maar vooral de onnauwkeurigheid ervan leidt tot 
ongenoegen. 

Het in een eerder stadium bepalen van de positie van de order 
in de kleurencyclus van de papiermachines is niet mogelijk als 
gevolg van de sterk wisselende vraag naar produkten. Dit is 
een beperking waarmee men dient te leven. 

De kreet 'er is nog veel werk aan de winkel' (Paragraaf 6.5, 
conclusies) heeft naast de bovenstaande opmerkingen betrekking 
op het volgende: 
Binnen het bedrij f heerst de opvatting, dat de produktie in 
tonnen uitermate belangrijk is (door middel van de huidige 
geimplementeerde aanbevelingen is dit inmiddels iets afge
vlakt). Een kortere doorlooptijd is minder noodzakelijk, want 
de orders stromen nog steeds binnen. Echter gezien de huidige 
ontwikkeling in de markt wordt het sneller leveren steeds 
belangrijker. Binnen een aantal jaren dient dan ook deze 
opvatting te zijn vervangen door een opvatting met meer nadruk 
op levertijden. Om dit te realiseren is veel geduld en inzet 
noodzakelijk. 
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7.3 Algemene aanbevelingen 

Tot slot worden er nog enkele algemene aanbevelingen gepresen
teerd die vanuit de afdeling Logistiek een verbetering kunnen 
betekenen voor het gehele bedrijf. 

1. De voorraad grondstoffen en hulpmiddelen valt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de afdeling Logistiek. Normalitair is 
dit echter een van de belangrijkste taken van een dergelijke 
afdeling. In de praktijk blijkt dat de huidige voorraadbeheer
sing van grondstoffen nog weleens tekort schiet. Verbeteringen 
zijn naar alle waarschijnlijkheid zeer goed mogelijk. Een 
onderzoek naar de mogelijkheden hier omtrent lijkt zeer ver
standig. 

2. Zet de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden van de 
diverse medewerkers op papier. Probeer performance criteria op 
te stellen, en 'goals' te definieren om een positieve beweging 
te 'forceren'. Bijvoorbeeld het aantal orders dat gecombineerd 
wordt op de papiermachines wordt steeds belangrij ker door de 
steeds kleinere orders die worden geplaatst. 

3. Onderzoek of er een sys teem is dat NOPECS kan vervangen. 
Het huidige systeem is ontwikkeld voor KNP Maastricht, wat een 
totaal ander bedrij f is. De functionaliteit van het systeem 
voldoet niet aan de wensen binnen de afdeling Logistiek (met 
name Planning). Indien zo'n systeem niet aanwezig is, of 
wanneer deze te prij zig is, doe een onderzoek naar de moge
lij kheden om dit 'in huis' te ontwikkelen. De Automatiserings
afdeling beschikt over de noodzakelijke 'know how' om een 
dergelijk omvangrijk systeem te ontwikkelen, gezien het ont
wikkelde RIS-systeem (Recepturen en Instruktie Systeem) . Een 
mogelijke integratie met dit RIS-systeem en het VBS-systeem 
dient hierbij in ogenschouw genomen te worden. 

4. Blijf benadrukken binnen het bedrijf dat het uitwisselbaar 
maken van de drie papiermachines een groot effect heeft op de 
planning. Investeringen die dit bevorderen dienen te worden 
gestimuleerd. Het onbeperkt uitwisselbaar maken van de papier
machines maakt het mogelijk om de kleurencycli zodanig op 
elkaar af te stemmen dat de wachttijd van een order met twee
derde wordt verminderd. Een dergelijke vermindering leidt tot 
een verkorting van de levertijd, en kan in de toekomst een 
'order win' criteria worden. 
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BIJLAGE 1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

Deze bij lage bevat een meer uitgebreide beschrijving van de 
processen binnen KNP Meerssen. Deze bij lage bestaat uit twee 
gedeeltes, namelijk: 

1. het traject van een order, hierbij ligt de nadruk op de 
verschillende procedures en formulierenstromen, 

2. karakterisering van de logistieke situatie, hierbij ligt 
de nadruk op de goederenstromen en de planningsmethoden. 

Deze bijlage is een aanvulling op de meer algemene bedrijfsbe
schrijving in Hoofdstuk 2. Bepaalde zaken kunnen hierdoor 
'dubbel' voorkomen. 
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HOOFDSTUK 1: HET TRAJECT VAN EEN ORDER 

1.1 Inleiding 

In di t hoofdstuk wordt het traj ect van een order door het 
bedrij f beschreven. Hierbij zal de nadruk liggen op de ver
schillende procedures en formulierenstromen. In het volgende 
hoofdstuk wordt er meer aandacht besteed aan het produktie
proces en wordt de logistieke situatie verder gekarakteri
seerd. 

1.2 Orderbinnenkomst 

Orders komen binnen via de telefoon, fax of post bij de afde
ling Verkoop. De verschillende orders zij n afkomstig van de 
groothandel, verwerkers, agenten, importeurs, exporteurs of 
tussenpersonen op commissiebasis. De afdeling Verkoop contro
leert of de orders volledig ingevuld zijn en stuurt deze naar 
de afdeling Logistiek. De afdeling Logistiek verwerkt de order 
(daarover zo dadelijk meer) en stuurt een orderbevestiging 
terug naar de afdeling Verkoop. Afdeling Verkoop controleert 
deze en verstuurt deze naar de klant. 
Wanneer het een magazijn-aanvulorder betreft gaat deze niet 
via de afdeling Verkoop, maar rechtstreeks naar de afdeling 
Logistiek. 

1.3 Levertijdafgifte 

De levertijd van een order wordt als volgt bepaald: 
Bij de afdeling Logistiek werkt men met produktieruns van 15 
dagen voor de drie papiermachines die men bij KNP Meerssen 
bezit. Binnen deze produktieruns staan verschillende series 
van kleuren in een vaste volgorde gepland. Men plant op deze 
manier om de omsteltijden van de papiermachines zoveel moge
lijk te minimaliseren, de papiermachines vormen de bottleneck. 
Het traj ect na de papiermachines, de afwerking, wordt op 12 
dagen gesteld, dit traject wordt niet in detail gepland. 

Afdeling Logistiek (planning) geeft aan de afdeling Verkoop 
door wanneer een bepaalde produktierun vol is. Normalitair is 
dit op hetzelfde tijdstip voor alle drie de papiermachines. 
Een order wordt dan binnen de volgende produktierun gepland. 
Als levertijd geeft men aan de klant de eerste of tweede helft 
van een maand. Dus als een klant eind oktober opbelt voor een 
order en de produktierun is op dat moment vol, wordt er een 
levertij d afgegeven van tweede helft november. In de eerste 
helft van november wordt de order op de papiermachine geprodu
ceerd en in de tweede helft van november wordt de order afge
werkt in de Afwerking. 
Wanneer een nauwkeurigere levertijd 
kl ant dient men in detail te kij ken 
order op de papiermachine zou kunnen 
termijn is dit mogelijk (huidige run), 
mijn kan hierover geen uitspraak worden 
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Doordat men bij KNP Meerssen de levertijden normalitair af
geeft in halve maanden heeft men een grote flexibiliteit. Door 
de ruime levertijdafgifte kan men ook een hoge leverbetrouw
baarheid realiseren. 

1.4 Orderverwerking 

Een order die bij de afdeling Logistiek (order entry) binnen
komt moet minimaal de volgende details bevatten: 

naam en adres van de klant, 
orderreferentienummer, 
specificaties, 

- omschrijving kwaliteit, 
- gewenste kleur, 
- hoeveelheid etcetera, 

afmetingen vellen/rollen (looprichting), 
diameter rol/asgat, 
prijs, 
levertijd, 
afleveringscondities, 
verpakkingsvoorschrift, 
tekst etiketten. 

Een aantal van de bovenstaande details kunnen vastliggen in 
een code. Het vermelden van de code is dan voldoende. 

De afdeling Logistiek (order entry) bepaalt bij binnenkomst 
van een order of het een herhalingsorder betreft (bestaande 
kwaliteit, kleur, oppervlak of een combinatie hiervan). 
Indien het geen herhalingsorder betreft start men de aanvraag
procedure. De aanvraagprocedure houdt in dat wanneer de klant 
niet een bestaande kleur, kwaliteit en/of oppervlak wenst (ook 
niet nadat men eventueel opnieuw contact heeft opgenomen met 
de klant voor een ander voorstel), dat de afdeling Ontwik
keling en Kwaliteit (O&K) beoordeeld of de gewenste eisen 
realiseerbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is, neemt de 
afdeling Verkoop opnieuw contact op met de klant. 
Wanneer de afdeling O&K de aanvraag goedkeurt (realiseerbaar 
acht) worden er nieuwe recepturen opgesteld. Deze recepturen 
worden bewaard voor het geval dat men in de toekomst een 
soortgelijke order ontvangt. 
De afdeling Logistiek (order entry) kan op dat moment de order 
invoeren in het computersyteem NOPECS en de orderbevestiging 
maken, welke naar de afdeling Verkoop wordt opgestuurd. De 
afdeling Logistiek (planning) plant de order vervolgens in en 
schrijft de werkinstructies. 

1.5 Inplannen van orders en het maken van werkinstructies 

De orderbevestiging wordt bij de afdeling Logistiek (planning) 
gekopieerd op fabricagesets. De fabricagesets bevatten de 
werkinstructies voor diverse afdelingen. Werkinstructies 
beschrijven handelingen die tijdens het produktieproces moeten 
worden uitgevoerd. Werkinstructies worden opgesteld voor die 
activiteiten waarbij onduidelijkheden bestaan en waar het 
ontbreken van geschreven instructies een nadelige invloed 
hebben op de kwaliteit van het produkt. 
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Allereerst wordt het kleurrecept ingevuld en wordt er bepaald 
op welke papiermachine de desbetref f ende order gaat draaien. 
Op basis van de gewenste kleur en de gekozen papiermachine kan 
men vervolgens combinaties van orders maken en de produktierun 
uitleggen op een planbord (op basis van de kleurenseries). 

Vervolgens worden de fabricagesets verder ingevuld . Op de 
fabricagesets wordt het volgende ingevuld: 

receptuur voor kwaliteit, 
verdere gegevens die noodzakelijk zijn tijdens het 
produceren van de order (bijvoorbeeld bij de pulper 
het recept voor de betreffende kwaliteit of bij het 
snijden op welk formaat er moet worden gesneden, etce
tera) . 

Tevens worden er bij de fabricage-instructies voorlegmonsters 
gevoegd van de gewenste kleur, kwaliteit en/of oppervlak. 
Voorlegmonsters zijn voorbeelden van het gewenste papier. Met 
behulp van deze voorlegmonsters kan men tij dens de produktie 
bepalen of een order aan de gewenste kwaliteiten voldoet. 
Nadat de fabricageinstructies volledig zijn ingevuld worden 
deze verspreid naar de diverse afdelingen wanneer de order in 
produktie gaat . De verschillende f abricagesets gaan naar de 
volgende afdelingen: 

groene fabricageset voor de afdeling Stofvoorbereiding 
(SVB), pulpers/voorlegmonster kleur, 
blauwe fabricageset voor SVB, maalstraat, 
gele fabricageset voor de papiermachines en de 
afwerking, 
opbrengstset voor de Inpakkerij, 
planningset naar de Voortgangscontrole (ook afdeling 
Logistiek) , 
kopie orderbevestiging voor O&K en Monsterkamer. 

Op het moment is een groot gedeelte van dit traject geautoma
tiseerd. Men is begonnen met het computersysteem RIS (Receptu
ren Instruktie Systeem). De noodzakelijke gegevens op de 
f abricagesets worden gedeel telij k automatisch gegenereerd en 
bijgehouden. 

1.6 In produktie en procesbeheersing 

Vervolgens gaat een order in produktie (zie het volgende 
hoofdstuk voor een uitgebreide beschrijving van het machine
park en de flowcharts). Tijdens de produktie van de order gaat 
er steeds een fabricageset mee. Vanaf de papiermachine wordt 
de order ook begeleid door een foutenbrief. Op deze fouten
brief worden steeds eventuele afwijkingen genoteerd. Bij de 
Sorteerzaal bekijkt men de foutenbrief en beslist of een 
partij moet worden uitgesorteerd, omdat er bijvoorbeeld vuil 
of plooien zijn geconstateerd, of dat deze direct ingepakt kan 
worden. 
Foutenbrieven zijn er in verschillende kleuren. De verschil
lende kleuren geven aan wat er met de casse (afval) moet 
gebeuren. Een gele foutenbrief gee ft aan dat de casse niet 
herbruikbaar is en dat deze dus rechtstreeks naar de container 
moet. 
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Bij de diverse machines houdt men dagstaten bij, hierop staat 
vermeld welke order men heeft uitgevoerd, op welk tijdstip, 
wat eventuele bijzonderheden waren etcetera. 
Deze dagstaten worden door de afdeling BEAD (Bedrij f secono
mische administratieve dienst) gebruikt bij de financiele 
verantwoording en door de afdeling Logistiek (voortgangsbewa
king) bij de controle op de voortgang van een order. Op een 
planbord houdt men bij welke orders een bepaalde bewerking 
moeten ondergaan en met behulp van de dagstaten kan men zien 
of een order al uitgevoerd is. Tevens maakt men gebruik van 
een aantal mappen waarin van elke order een kopie van de 
ordergegevens aanwezig is. In de mappen tekent men aan welke 
bewerkingen de betreffende order heeft ondergaan. 

Tijdens de produktie op de papiermachine en de bewerking op de 
kalanders (voor een oppervlaktebehandeling) worden monsters 
genomen welke naar de afdeling O&K Monsterkamer worden ge
stuurd. Bij de monsterkamer verzameld men de monsters en de 
foutenbrief van een order en voert men de uiteindelijke eind
keuring uit. Deze bestaat uit een visuele beoordeling en een 
meettechnische beoordeling. Wanneer een order afwijkt van het 
gewenste krij gt deze een cij fer voor die afwij king. Bij een 
afwij king van 5 of hoger wordt de order afgekeurd. Op dat 
moment wordt de order opnieuw naar de afdeling Logistiek 
gestuurd en opnieuw verwerkt. Ook tijdens de produktie kan men 
beslissen om een order te blokkeren. De afdeling O&K beslist 
echter of de order ook daadwerkelijk wordt afgekeurd. Als een 
order goedgekeurd is, is deze geschikt voor verzending danwel 
opslag in het magazijn. 

1.7 Verzenden 

Op grond van het overzicht van orders in NOPECS worden de 
orders per land/regio gegroepeerd. Op grond van deze gegroe
peerde orders en hun streefdatum (verwachtte gereeddata) wordt 
het transport grof gepland en gereserveerd. 
Vervolgens voert de afdeling Expeditie een controle uit op de 
haalbaarheid van de leverdatum op grond van de gegevens van de 
produktieplanning. Indien de haalbaarheid van een leverdatum 
in gevaar komt, overlegt de Expeditie met de afdeling Logis
tiek (de voortgangsbewaking), zodat men eventueel nog kan 
corrigeren. De afdeling Logistiek (voortgangsbewaking) is 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke gereeddatum. 
Als de definitieve gereeddata bekend zijn, maakt Expeditie een 
definitief 'forwarding' programma. Aan de klant wordt door 
middel van een telex de verzending aangekondigd. De transpor
teur krijgt een opdracht voor de benodigde transportcapaci
teit. De dag voordat de orders verstuurd worden maakt men het 
definitieve laadprogramma. 
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HOOFDSTUK 2 KARAKTERISERING VAN DE LOGISTIEKE SITUATIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de logistieke kenmerken van 
het bedrijf KNP Meerssen. Terwijl in het voorgaande hoofdstuk 
de nadruk lag op de verschillende procedures en informatie
stromen zal er in di t hoofdstuk meer nadruk liggen op de 
werkelijke goederenstromen en planningsmethoden. 

2.2 Het produktieproces 

Het traject door de fabriek kan worden gesplitst in drie ge
deelten namelijk: 

1. Stofvoorbereiding (SVB), 
2. Papiermachines (PM), 
3. Afwerking (AFW). 

De verschillende routes door deze afdelingen worden duidelijk 
gemaakt met 'flowcharts'. Achtereenvolgens zullen de verschil
lende afdelingen worden behandeld en zullen de machines in die 
afdelingen kort worden beschreven. 

2.3 De stofvoorbereiding (SVB) 

In de afdeling Stofvoorbereiding (SVB) wordt de pulp gemaakt 
waaruit op de papiermachines het uiteindelijke papier wordt 
gevormd . Bij het maken van de pulp probeert men zoveel moge
lijk gebruik te maken van casse (afval) van eerdere partijen. 
Het hergebruik van het casse is echter zeer beperkt omdat dit 
afhankelijk is van de gewenste kwaliteit en kleur. 
Het proces in de SVB is te typeren als een batch-gewij ze 
produktie. Steeds wordt een partij pulp aangemaakt en verder 
bewerkt totdat deze naar de papiermachine gaat. Tegelijkertijd 
heeft men meerdere partijen in behandeling zodat de papierpro
duktie niet stil komt te liggen. Bij de afdeling SVB werkt men 
met een 5-ploegendienst zodat er continue het hele jaar door 
geproduceerd wordt . 

De juiste kleur van het papier wordt als volgt verkregen. Men 
stuurt de pulp naar de papiermachine welke hiervan slechts een 
smalle baan papier maakt. Hiervan neemt men aan het einde van 
de papiermachine een monster, welke men doorstuurt (via een 
buizensysteem) naar de SVB. In de afdeling SVB is een kleur
meester aanwezig welke met het blote oog bepaald, eventueel 
ondersteunt door een computer, of de gewenste kleur goed is, 
danwel acceptabel. Is dit niet het geval dan wordt de pulp in 
de werkkist met behulp van kleurstoffen aangepast en moet men 
enkele minuten wachten totdat het resultaat van deze aanpas
sing aan het eind van de papiermachine zichtbaar wordt. Is de 
kleur juist danwel acceptabel dan geeft men met behulp van een 
lampensysteem een sein dat de papiermachine op breed kan gaan, 
wat inhoudt dat de smalle strook papier overgaat in een brede 
strook van rond de twee meter. Tegelijkertijd met de controle 
op de kleur wordt ook de kwaliteit gecontroleerd. 
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Het produktieproces binnen de afdeling SVB wordt met het 
volgende flowschema (figuur 2.1) duidelijk gemaakt. 

', 
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Figuur 2.1 : Flowschema afdeling Stofvoorbereiding 

3.4. De papiermachines (PM) 

Binnen KNP Meerssen heeft men de beschikking over drie papier
machines welke elk andere mogelijkheden danwel beperkingen 
hebben. De papiermachines zijn niet identiek wat zijn gevolgen 
heeft voor de planning. In tabel 2. 1 op de volgende pagina 
worden kort de papiermachines getypeerd. 
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gramgewicht 
v.h.papier 

percentage 
gekleurd pap. 

PM 2 

45-120 

33 % 

Tabel 2.1 : De papiermachines 

PM 3 PM 4 

45-550 200-550 

87 % 33% 

Ook bij de papiermachines is er sprake van batchgewij ze pro
duktie (SVB en PM zijn direct gekoppeld aan elkaar) . Steeds 
wordt een bepaalde hoeveelheid papier gemaakt, waarna er 
omgesteld moet worden voor een andere kleur danwel kwaliteit. 
De orders volgen een route (een lijn) zonder wachtrijen. Er 
wordt in een 5-ploegendienst gewerkt, zodat de produktie het 
gehele jaar 24 uur per dag door kan gaan. 

De papiermachines vormen de bottleneck binnen KNP Meerssen. 
Vanuit logistiek oogpunt is het noodzakelijk de papiermachines 
zo optimaal mogelijk te bezetten. Met dit in gedachte heeft 
men in het verleden een vaste kleurencyclus voor de papierma
chines ontwikkeld. Deze kleurencyclus moet er voor zorgen dat 
de tijd die nodig is voor het omstellen van de papiermachines 
wordt geminimaliseerd. Wanneer men overgaat van het produceren 
van bijvoorbeeld zwart papier naar wit papier dienen de pa
piermachine en de kuipen bij de SVB uitgebreid schoongemaakt 
te worden. Men maakt gebruik van de volgende kleurenseries: 

70. WIT, 
71. ORANJE/GEEL/CHAMOIS, 
72. BRUIN/ZWART/ROOD, 
73. GROEN/BLAUW/GRIJS. 

Binnen een produktierun (=kleurencyclus) van ongeveer 15 dagen 
worden de verschillende series uitgevoerd. Bij de papiermachi
nes 2 en 4 gebeurt dit in de volgorde 73-72-71-70 en bij 
papiermachine 3 gaat dit in de volgorde 70-73-72-71. Indien er 
te weinig orders zijn kan een kleurenserie meerdere keren 
voorkomen binnen een produktierun. Normalitair gebeurt dit 
echter niet. 
Of een bepaalde kleurenserie kort danwel lang duurt is afhan
kelij k van het aantal orders en van de bet ref fende papierma
chine. Papiermachine 3 produceert slechts een klein gedeelte 
aan wit papier, zodat serie 70 slechts kort zal duren. 

Het produktieproces bij de papiermachines (PM) wordt met het 
flowschema (figuur 2.2) op de volgende pagina verduidelijkt. 

Tot het traject van de papiermachines behoort ook de conditio
nermachine (CM6). Deze machine wordt gebruikt om het papier op 
het juiste vochtgehalte te krijgen. Wanneer het papier niet 
het juiste vochtgehalte heeft, vervormt het bij kamertempe
ratuur. Door de betere procesbeheersing op de papiermachines 
is het percentage orders dat over deze machine moet drastisch 
verlaagd. Momenteel dient +/- 5 procent van de opbrengst van 
de papiermachines op deze machine bewerkt te worden. 
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Figuur 2.2 
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Flowschema afdeling Papiermachines 
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2.5 De Afwerking (AFW) 

Het hele traject na de papiermachines noemt men de Afwerking. 
In de Afwerking ziJn gelijksoortige machines gegroepeerd 
(functionele structuur). De orders komen van de PM af en 
moeten vervolgens verschillende bewerkingen ondergaan. Welke 
route een order doorloopt is geheel afhankelijk van de wensen 
van de klant. Voor elke bewerkingsplek bevindt zich een wacht
rij van orders. De Afwerking is te typeren als een 'job-shop'. 
Welke order als eerste in de buffer aan de beurt is, wordt 
bepaald aan de hand van volgorde afhankelijke prioriteitsre
gels. Men wil de omsteltijd bij de diverse machines zoveel 
mogelijk minimaliseren. 

De afdeling Logistiek (planning) plant niet de werkvolgorde op 
de diverse machines, dit bepalen de operators zelf of de 
fabricagechefs. Het traject door de afwerking wordt niet 
gepland, maar enkel gevolgd door de voortgangsbewaking. 

Het f lowschema ( f iguur 2. 3) op de volgende pagina verduide
lij kt het proces door de Afwerking. 

Een aantal jaren geleden heeft men de machines in de Afwerking 
verplaatst, zodat de routing veel logischer is. Tevens heeft 
men destijds het transport tussen de diverse machines gemo
derniseerd. Men gebruikt een geavanceerd transport en opslag
systeem. 

De Afwerking is onder te verdelen in: 
1. de Mechanische Afwerking, 
2. de Eind Afwerking. 

De volgende bewerkingsmachines kunnen worden onderscheiden in 
de Mechanische Afwerking: 

Kalander 7 ( K7) ; deze machine behandeld het papier 
met walsen zodanig dat het oppervlak gladder wordt, 
Bobineuse 2 & 3 & 4 (B2, B3 & B4) ; bobineuses zij n 
machines voor het splitsen van een grote rol papier 
in kleinere rollen, 
Perskalander 2 & 3 (PK2 & PK3); deze machines zijn 
in staat om met walsen een bepaald oppervlak op het 
papier te drukken (bijvoorbeeld een leerstructuur), 
Snijmachines 5,7,8 & 9 (RS5,RS7,RS8 & RS9); van de 
rollen papier worden volgens voorschrift vellen 
gesneden van verschillende formaten, 
Plakmachine; sinds kort heeft men een plakmachine in 
gebruik. Deze machine is in staat om meerdere vellen 
papier op elkaar te plakken. Hierdoor kan men papier 
maken met een gramgewicht tot 1200 gr/m 2 • (in tegen
stelling tot 550 gr/m 2 op de papiermachines). 
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Figuur 2.3 Flowschema Afwerking 
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De Mechanische Afwerking werkt eveneens met een 5 -ploegen
dienst, zodat de produktie 24 uur per dag het hele jaar door
gaat. In de volgende tabel worden de benuttingsgraden van de 
genoemde machines gepresenteerd voor de periode van Januari 
tot en met Augustus 1993. Onder de benuttingsgraad verstaan we 
het aantal produktieve uren gedeeld door het aantal beschikba
re uren. Van de Plakmachine en Bobineuse 4 z i j n nog geen 
cijfers bekend. 

MACHINE BENUTTINGSGRAAD 

K7 61,4 % 
B2 89,4 % 
B3 68,8 % 
PK2 63,2 % 
PK3 41,7 % 
RS5 92,9 % 
RS7 92,4 % 
RS8 54,1 % 
RS9 75,3 % 

Tabel 2.2 

De volgende bewerkingsplekken kunnen worden onderscheiden in 
de Eind Afwerking: 

Sorteerzaal; hier wordt het papier uitgesorteerd 
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld 
bij vuil of plooien, 
A4 straat; voor het snijden en inpakken van papier 
van A4 formaat, 
Insealmachine; door middel van krimpfolie kan het papier 
worden ingepakt, 
Halveermachine 1 en Halveermachine 3; snijmachines 
voor het schoonsnijden of halveren van het papier. 
Met schoonsnijden wordt bedoeld dat het papier extra 
rondom wordt gesneden zodat de hoeken exact 90 gra
den zijn. Dit papier wordt bijvoorbeeld gebruikt 
door een verwerker op een speciale machine, 
Handinpakken, 
GRM wrapmatic; automatische 
LAMB; lopende band voor het 
Tabbladenstraat; voor het 
tabbladen, 
Rollen inpakkerij, 
Pallet inpakkerij. 

inpakmachine, 
inpakken van papier, 
sni j den en inpakken van 

Wanneer het produkt uiteindelijk is ingepakt wordt het opge
slagen in het magazijn (voor opslag voor verzending of voor
raad) of het wordt rechtstreeks verzonden. 
Bij de Halveermachines en de GRM wrapmatic werkt men met een 
3-ploegendienst van maandag tot en met vrijdag. Bij de overige 
bewerkingsplekken werkt men met een ploeg. 
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Tot slot worden in onderstaande figuur 2.4 de overgangspercen
tages (berekend op basis van geproduceerde kilogrammen) tussen 
de diverse bewerkingsplekken gepresenteerd. 

Figuur 2.4 
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BIJLAGE 2 BESCHRIJVING VAN HET MACHINEPARK 

Deze bijlage bevat een uitgebreide beschrijving van het machi
nepark van KNP Meerssen. Hierin wordt eveneens de huidige 
plannings-situatie behandeld. Aangezien deze ook wordt behan
deld in paragraaf 2.6 zullen er zaken zijn die 'dubbel' voor
komen. 

De beschrijving is in deze originele vorm door het bedrij f 
verspreid en fungeert op het moment voor menigeen als een 
soort handboek. Voorheen waren een groot aantal zaken niet 
duidelijk vastgelegd. 

Deze bij lage is enkel beschikbaar voor de afstudeerbegelei
ders. In verband met de privacy van het bedrij f, wordt deze 
bijlage niet verder verspreid. 
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BIJLAGB 3 : VOORBBBLD VAN PORMQLIBR VAN VOORTGANGSBEWAXING 
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BIJLAGE 4 SIMULATIE 

Inleiding 

Dit schrijven bestaat uit een korte samenvatting van de poging 
om de gevolgen van de aanbevelingen bij KNP Meerssen te kunnen 
simuleren. Allereerst wordt kort het te simuleren vraagstuk 
behandeld, waarvan de gevolgen moeilijk dan wel geheel niet te 
voorspellen zijn. Vervolgens wordt het gebruikte simulatie
pakket kort behandeld en wordt er aangegeven waar de simulatie 
op stuk is gelopen. 

Het te simuleren vraagstuk 

Een van de voorgestelde aanbevelingen binnen KNP Meerssen 
betreft het stroomlijnen van de goederenstroom binnen de 
Afwerking, middels het instellen van interne leverdata. Binnen 
de afdeling Afwerking bevinden zich een tweetal machines 
waarbij er sprake is van zeer grote omsteltijden. Om zoveel 
mogelijk produktie te behalen en de beschikbare tijd zo effec
tief te gebruiken probeert men de orders in zodanige volgorde 
af te werken dat de omsteltijden zoveel mogelijk gereduceerd 
worden. Wanneer men echter op basis van interne leverdata gaat 
sturen kan het voorkomen dat men op basis van deze mij lpaal 
vaker moet omstellen. Door het instellen van interne leverdata 
beperkt men als het ware de speelruimte die men heeft om de 
orders zo optimaal mogelijk te combineren. Mogelijke gevolgen 
hiervan kunnen zijn: 
- vaker omstellen, 
- minder effectieve produktiecapaciteit, 
- toenemende hoeveelheid OHW, 

Het te simuleren vraagstuk betrof dan ook: 

Welke gevolgen heeft het instellen van interne leverdata 
bij bewerkingsplekken met grote volgorde afhankelijke 
omsteltijden? 

Het gebruikte simulatie-pakket 

Om bovenstaand vraagstuk te kunnen simuleren is er gebruik 
gemaakt van het simulatie-pakket; 'Extend, Imagine that' op de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
Dit pakket draait op de Apple MacIntosh en is erg gebruiks
vriendelijk. Door middel van iconen kunnen bewerkingsplekken, 
wachtrijen, etcetera worden uitgebeeld. Door middel van deze 
voorzichzelf sprekende symbolen kan op een snelle manier de 
situatie worden nagebootst. 
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Problem.en bij het simuleren 

Tijdens het simuleren is er tegen de volgende situaties opge
lopen welke moeilijk te simuleren zijn: 

- Je hebt een wachtrij waaruit orders met dezelfde kenmerken 
warden gepikt om deze vervolgens als een 'batch' af te 
werken. Wanneer deze zijn verwerkt krijgen alle orders die 
later aankomen met hetzelfde kenmerk een lage prioriteit 
omdat deze als het ware de boot hebben gemist. 

- Een order heeft steeds een wisselende prioriteit omdat deze 
rechtevenredig is met de tijd die nog beschikbaar is om deze 
order af te werken (weinig tijd over-> hoge prioriteit}. 

Beide punten komen neer op het verschuiven van prioriteiten 
als gevolg van: a. het programma op de bewerkingsplek, 

b. het aflevertijdstip in combinatie met het 
huidige tijdstip. 

Na een groat aantal pogingen is gebleken dat deze si tuatie 
niet te simuleren is met de huidige versie van Extend. Het 
pakket bleek met name niet geschikt om het cyclisch produceren 
te kunnen simuleren. 

Gekozen is er daarom ook om het geheel te simplificeren en de 
beide volgende situaties te simuleren: 
1. Een situatie waarbij er minder capaciteit beschikbaar is, 

omdat er meer omgesteld dient te warden, 
2. Een situatie waarbij er 'handmatig' andere prioriteiten aan 

een order zijn gekoppeld. 

Beide situaties hadden als gevolg dat bij een kleine verande
ring de wachtrij voor de bewerkingsplek exponentieel toenam. 
Zowel bij een wijziging van de produktiecapaciteit als bij een 
wijziging van de prioriteiten waren de gevolgen voor de wacht
rij voor de betreffende werkplek direct zichtbaar. 

Wat we echter op dat moment aan het simuleren zijn, is een 
situatie waar we verwachten dat deze effecten optreden. Het 
was echter oorspronkelijk de vraag : of deze effecten daadwer
kelijk zouden gaan optreden ? Een belangrijke stap wordt op 
dat moment overgeslagen. Concluderend kan daarom warden ge
steld dat het te simuleren vraagstuk dusdanig complex is, dat 
deze niet te simuleren is, zonder allerlei aannames te doen 
die de realiteit te veel vereenvoudigt. 

Het gaat uiteindelij k alleen om de vraag: hoe ver kij kt men 
bij een werkplek vooruit om de orders zo optimaal te combine
ren? Kijkt men alleen naar de orders die voor de machine 
liggen of kijkt men verder vooruit ? Oftewel hoeveel speel
ruimte gebruikt men in de huidige situatie ? Als men deze 
vraag met een redelijke betrouwbaarheid kan beantwoorden, kan 
men een uitspraak doen over de gevolgen die optreden wanneer 
men deze speelruimte verkleint a.g.v. het instellen van een of 
meerdere interne leverdata. 
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Tijdens deze simulatiepoging werden de eerste behaalde resul
taten zichtbaar van een testcase in de praktijk. Deze eerste 
resultaten waren vrij bemoedigend en worden uitgebreid behan
deld in hoofdstuk 6. 
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PROGRAMMA PM 4 WOENSDAG 25 MEI 1994 

VLG F . M. COM KLANT KG 

61 979847 4 I . K. /ZAVENIEN 3 .118 

980029 4 R. K. /ST . ALIANS 2 . 495 

979815 4 I . K. /AMSTELVEEN 7 . 796 

62 979585 4 KNP IIEEISSEN 10 . 000 

63 979688 4 I . K. /AMSTELVEEN 1.000 

64 979949 4 OCE/VENLO 1.000 

65 979464 4 I .U. PAPI EI/ZUIPNEN 1 . 200 

66 979814 4 GAEPAPIOOSI/AAL TEI 2 . 000 

67 979830 4 NORNE/NOI T IWIPTON 1.302 

68 979396 4 IOESSLEI/OUHEN NIIST 1 . 000 

69 979600 4 IOESSLER/OUEIEN NIIST 3.000 

TOT I.AL INGEDEELD 33. 911 

GRS KWALITEIT 

200 PIIIIA KEIOCIOIII CNLOOIVIY GEILEUT NEUTI 
IX PALLET 80 K 100 CN 

200 PIIIIA KEROCIOIII CNLOOIVRY GEILEEll NEUIR 
IX PALLET 80 X 100 CN 

200 PRIMA XEROCROIII CNLOOIVRY GEILEEll NEUTI 
IX PALLET 80 X 100 CII 

200 PIIIIA XEROCROIII CHLOOIVIY GEILEEll NEU11 
IX PALLET + NEUTIALE IUflll.lE 

200 PRIMA XEIOCIOIII CHLOOIVIY GEILEEll NEUIR 
IX PALLET 80 K 100 CII 

170 IETEI XEIOXCRIUI 1 K L 1 
OCE PALLET 

250 FIJN OFFSET lAITON NAT 

225 IETEI OFFSET lAITON NAT 
STANOAAIOPALLE T 

350 f I JN OFFSET NAT 

260 PIIIIA OFFSET lAITON 2 K N 2 

250 PIIIIA OFFSEI KAITON GESATINEHD 

JH 4 7 8 PAG. 1 / 25/05/94 

KLEUR LEVERDATUM EXP INP BAAN 

WIT 02347 1H0694 06/06 K 198 
PALLEI 80 . 0 K 100 . 0 

WIT 02347 MM0694 06/06 K 198 
PALLET 80.0 K 100.0 

WIT 02347 1H0694 06/06 K 198 
PALLET 80.0 X 100.0 

WIT 02347 1H06 - 94 06/06 K 198 
PALLET 80.0 X 100 . 0 

WIT 02068 1H0694 06/06 K 198 
PALLET 80 . o x 100.0 

WIT 00123 1H0694 06/06 K 198 
PALLET 100.0 X 120.0 

WIT 5287 060694100694 06/06 212 

WIT 5365 1H06 - 94 06/06 205 
PALLEI 73 . 0 X 10] . 0 

WIT 00193 DEWC 130694 06/06 195 

WIT 00029 1H0694 06/06 175 

WIT 00029 1H0694 06/06 0 193 



BIJLAGE 7 

Figuur 1 

Figuur 2 

VOORBEELD MENU & INPUTSCHERM 

PM-10 PLANNING 

1. PM PLAN 
2. PM REALISATIE 
3. ZOEKEN FM-NUMMER 
4. PM-BREEDTES 
5. PERSINGEN 
6. ANALYSE 

7. Te rug naar het vorige menu 

voorbeeld MENU-scherm 

PM- 100 PLANNING PM 2 

DATUM: 10/02/94 VOLGNUMMER : 

FM-nummer: Combinatie : 

Oebiteur: Hoeveelheid : KG 
Gramgewicht: 
Formaat X 

OFA-code : 
kleur 
kwaliteit 
oppervlak 

Levrdatum 
Verzendklaar : 

Pallet: 
X 

WIJZlGINIAfVOINNIITOPIOI 

Kleur als : 

PM breedte: 
PM anelheid: 
Poetsvoorschrift: 

Aanvraag: 

WIA/1/0 

voorbeeld INPUT-scherm 

21 

cm 
m/min 

lnpakkerij: 

14 :36 :26 

14 :36:26 



BIJLAGE 8 VOORBEELDEN VAN UITDRAAIEN VAN HET VBS-SYSTEEM 

In deze bij lage warden de verschillende uitdraaien gepresen
teerd die gemaakt kunnen warden ender het gedeelte 'In no
ta/doorstroming' . Van elke uitdraai wordt enkel de laatste 
pagina getoond. Bij elk voorbeeld warden er enige opmerkingen 
geplaatst. Achtereenvolgens warden de volgende uitdraaien 
behandeld: 

Bijlage 8 A 
Bijlage 8 B 
Bijlage 8 C 
Bijlage 8 D 
Bijlage 8 E 
Bijlage 8 F 

Bijlage 8 G 

Bijlage 8 H 

'In nota persingen' 
'In nota te plakken' 
'In nota te snijden (Hl & H3)' 
'In nota te sorteren' 
'In nota A4 & Insealen' 
'In nota inpakken (GRM/LAMB/HAND) I 

'In nota oningeriemd' 
'In nota rollen' 

'Spoedlijst Mechanische Afwerking' 
'Spoedlijst Eind Afwerking' 
'Spoedlijst Einde Periode' 

'printen Produktie / Week' 
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BIJLAGE 8 A 'IN NOTA PERSINGEN' 

Deze lij st bestaat uit alle orders die nog geperst moeten 
worden. Deze orders zijn op te splitsen in: 

P orders die nog gepland zijn op de papiermachines, 
W orders die al geproduceerd zijn op de papiermachines, en 

dus al voor de bewerkingsplek aanwezig zijn, of daar elk 
moment aankomen, 

C orders die gecombineerd zijn met andere orders, om hier
mee het aantal noodzakelijke omstelhandelingen op de 
papiermachines te verminderen. 

Deze letters zijn terug te vinden in de kolom STATUS op het 
overzicht. Afhankelijk van het feit of een order al geprodu
ceerd is, of nog gemaakt moet worden, bevat deze kolom even
eens de werkelijke of geplande datum en de werkelijke of 
geplande kilogrammen. Wanneer een order gecombineerd is, wordt 
het hoofd-combinatienummer aan het eind van de rij vermeld. 

De verschillende orders worden gesorteerd op type persing 
(bijvoorbeeld Eenzijdige Hamer 1 persing = '1 x Hl' ) . Binnen 
een type persing worden de orders vervolgens gesorteerd op 
streefdatum. Dit is de datum waarop men de expeditie inplant. 
De sortering op type persing wordt gemaakt, omdat men bij de 
perskalanders te maken heeft met zeer grote omsteltijden. 
Soortgelijke orders worden batch-gewijs afgewerkt. 

Wanneer er een sterretje voor een order verschijnt, dan heeft 
deze order teveel tijd verloren en dient deze een hogere 
prioriteit te krijgen. Dit sterretje verschijnt, wanneer een 
order minder dan 7 dagen over heeft om de streefdatum te 
kunnen behalen. Deze 7 dagen zijn bepaald aan de hand van de 
eerste gegevens die beschikbaar zijn gekomen uit het 
VBS-systeem. 

Een voordeel van deze lijst is dat je direct kunt zien welke 
orders de hoogste prioriteit hebben en hoe de diverse orders 
verdeeld zijn over de verschillende persingen. Tevens kun je 
vooruit kijken, naar de orders die nog komen. 

Een mooi voorbeeld is order 976148 van het overzicht (streef
datum 20/04 met een sterretje). Deze order is inmiddels 6 
dagen aanwezig in de afdeling Mechanische Afwerking, maar is 
nog niet geperst. Reden hiervoor is dat deze order qua persing 
alleen is. Men wacht altijd zo lang mogelijk met zo'n order, 
omdat er eventueel soortgelij ke orders kunnen arri veren. Met 
behulp van deze lijst had je al eerder kunnen constateren dat 
deze order alleen is en blij ft, en dat wachten dus geen zin 
heeft ! 
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IN NOTATE PERSEN / VRIJDAG 15 APRIL 1994 (BASIS NA 01/04/94) JH 4 7 8 15/04/94 

STREEF FM AANTAL 
DATUM NUMMER KG STATUS DEBITEUR KWALITEIT GR/M 2 FORMAAT 

02/05 976440 360 CP 15/04 MULLER RENAGE/PARIS FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER 280 21.00 X 29. 70 LL C/976439 

02/05 976464 840 P 16/04 MULLER RENAGE/PARIS FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER 280 21.00 X 29. 70 LL 

02/05 976465 360 CP 16/04 MULLER RENAGE/PARIS FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER 280 21.00 X 29. 70 LL C/976464 

02/05 976472 1680 P 15/04 MULLER RENAGE/PARIS FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER 280 21 .00 X 29. 70 LL 

02/05 976473 600 CP 15/04 MULLER RENAGE/PARIS FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER 280 21.00 X 29 . 70 LL C/976472 

TOTAAL MA:16 . 348 PM:37.592 1 X LAMSLEER 

I *20/04 976148 1096 11 09/04 NAMPAK PRIMA OPALINE !CARTON 2 X !CORREL 250 64.00 X 102.00 LL I 
TOTAAL MA: 1. 096 PM: 0 2 X KORREL 

1*18/04 974447A 3 3 0 CII 06/04 MINTRA/GUIZA PRIMA CJISLAG !CARTON 1 X LIJNEN 1 250 64.00 X 90.00 LL IC/974448A -> REEDS GEPERST 

TOTAAL MA: 0 PM: 0 1 X LIJNEN 1 

I 
28/04 976461 1620 P 16/04 IIINTER/CHILY NAZ. PRIMA CJISLAG !CARTON 1 X SCHORS 100 Roi Len 27 .00 

TOTAAL MA: 0 PM: 1. 620 1 X SCHORS 

27/04 976323 1000 P 17/04 HOIIARD/NORTHAMTON PRIMA CJISLAG !CARTON 200 70.00 X 100.00 LL 
1 X L 6 ( NIET IN RAPPORT) 

TOTAAL MA: 0 PM: 1.000 1 X L 6 ( NIET r1i RAPP >RT) 

26/04 975971 500 P 14/04 JAGG/COIGNIERRES FIJN BOEKBINDERSPAPIER 100 Roll en 35 .00 
2 X L 6 ( IN RAPPORT) 

26/04 975972 500 CP 14/04 JAGG/COIGNIERRES FIJN BOEKBINDERSPAPIER 100 Roll en 35.00 C/975971 
2 X L 6 ( IN RAPPORT) 



BIJLAGE 8 B 'IN NOTATE PLAKKEN' 

Deze lijst bestaat uit alle orders die op de rollenplakmachine 
geplakt dienen te worden. De verschillende gegevens in de 
kolommen 'STATUS' en 'AANTAL KG' zijn van dezelfde vorm als in 
de vorige bijlage. 

Deze lijst wordt op een andere manier gegenereerd dan de 
overige lij sten. Omdat er bij de rollenplakmachine sprake is 
van een wisseling van ordernummer ( te plakken - > geplakt) 
dienen beide ordernummers bekend te zijn in het VBS-systeem. 
De te plakken partijen worden aangemaakt op de papiermachines, 
en komen dus al voor in de plannings-tabel. De orders vanaf de 
plakmachine dienen te worden ingevoerd in het gedeelte plan
ning ender het kopje 'PLAKMACHINE'. 

Tijdens het invoeren van deze orders worden allerlei checks 
gemaakt. Er wordt als het ware gecontroleerd of je van de ene 
partij de andere kunt maken. Deze check heeft als voordeel, 
dat wanneer een order verkeerd wordt ingeboekt, dit in een 
vroeg stadium wordt ontdekt. In het verleden kwam het weleens 
voor dat een partij verkeerd gemaakt werd. 

De orders worden gesorteerd op streefdatum weergegeven. Omdat 
men niet te maken heeft met grote omsteltijden, kan men deze 
lijst als het ware van boven naar beneden afwerken. 
Een sterretje voor een order betekent eveneens dat deze order 
een hogere prioriteit dient te krijgen. 
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IN NOTA PLAKMACHINE / VRIJDAG 15 APRIL 1994 (BASIS NA 25/03/94) 

STREEF TE AANTAL 
DATUM PLAKKEN GEPLAKT KG 

25/04 976754 976753 2288 

25/04 976756 976755 733 

25/04 976758 976757 1604 

27/04 976761 976760 2400 

27/04 976804 976803 1000 

27/04 977467 977466 1176 

27/04 979039 977664 1250 

28/04 976775 976774 2400 

02/05 977619 977618 6160 

TOTAAL IN MECHANISCHE AFWERKING 
TOTAAL GEPLAND OP PAPIERMACHINE 

STATUS DEBITEUR 

II 13/04 ARTOZ/LENZBURG 

II 13/04 ARTOZ/LENZBURG 

11 14/04 ART0Z/LENZBURG 

P 17/04 KNP MEERSSEN 

P 15/04 ROESSLER/DUEREN MWST 

P 17/04 TORRAS/BARCELONA 

P 17/04 KNP MEERSSEN 

P 16/04 KNP MEERSSEN 

P 16/04 MAY-SPIES/0UERENMWST 

4.625 KG 
14.386 KG 

KWALITEIT 

FIJN OMSLAG MET LOMPEN TE PLAKKEN 

FIJN OMSLAG MET LOMPEN TE PLAKKEN 

FIJN OMSLAG MET LOMPEN TE PLAKKEN 

FIJN S.A. 1m TE PLAKKEN VERGE 1m 

BETER OMSLAG KARTON TE PLAKKEN VERGE 2 

FIJN S.A. 17n TE PLAKKEN VERGE 1n7 

BETER MUSEUMKRT. GEBUF. Z'VRY TE PLAKKEN 

FIJN S.A . 1777 TE PLAKKEN VERGE 1m 

BETER OMSLAG CHLOORVRIJ GEBL.NEUTR.TE PL 

JH 4 7 8 15/04/94 

GRAMGEWICHT FORMATEN 
VOOR NA VOOR NA 

105 -> 220 103.00 -> 70.00 X 100 . 00 BL 

105 -> 220 103.00 -> 70.00 X 100.00 BL 

105 -> 220 103 . 00 -> 70.00 X 100.00 BL 

135 -> 280 73.00 - > 70.00 X 100 . 00 LL 

105 - > 220 95 . 00 -> 46.00 X 75.00 LL 

135 -> 280 73.00 -> 70.00 X 100.00 LL 

350 ->1200 84 . 00 - > 81 . 00 X 111.00 IIB 

135 -> 280 73.00 -> 70.00 X 100.00 LL 

105 -> 220 103.00 -> 70.00 X 100.00 BL 



BIJLAGE 8 C 'IN NOTATE SNIJDEN (Hl & H3) 

Deze lij st bestaat uit alle orders die op de halveermachines 
een bewerking moeten ondergaan. De volgende bewerkingen kunnen 
uitgevoerd worden op deze machines: 

- halveren, 
- rondom schoonsnijden, 
- 2-zijdig schoonsnijden. 

Omdat deze machines verder naar achteren in het produktie
proces liggen, is de kolom 'STATUS' uitgebreid met de volgende 
termen. 

PM de betreffende order, dient nog gemaakt te worden op de 
papiermachines (gelijk aan P), 

MA de betreffende order bevindt zich in de afdeling Mechani
sche Afwerking, 

EA de betreffende order bevindt zich in de afdeling Eind 
Afwerking. 

De plaatsbepaling van een order is op deze manier nauwkeuri
ger. Omdat bij deze machines de omsteltijden slecht klein 
z1Jn, worden de orders gesorteerd op basis van streefdatum. 
Men dient deze lijst van boven naar beneden af te werken. Een 
sterretj e voor een order, betekent zoals inmiddels bekend, 
hoge prioriteit . 
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IN NOTATE SNIJDEN (Hl & H3) / VRIJDAG 15 APRIL 1994 (BASIS NA 25/03/94) 

STREEF FM AANTAL 
DATUM NUMMER KG STATUS 

22/04 976494 940 IJ 11/04 EA 

22/04 976502 1790 IJ 11/04 EA 

22/04 976532 1240 IJ 12/04 EA 

22/04 976573 960 IJ 12/04 HA 

22/04 976589 6 0 0 CIJ 10/04 EA 

22/04 976616 1240 IJ 11/04 EA 

22/04 976636 1254 IJ 12/04 EA 

22/04 976644 1110 IJ 12/04 EA 

22/04 976716 5 0 0 CIJ 09/04 EA 

22/04 976765 1482 IJ 12/04 EA 

22/04 977116 1120 CIJ 10/04 EA 

22/04 977486 1246 IJ 10/04 EA 

22/04 977738 1267 IJ 11/04 EA 

22/04 977760 5 0 0 CIJ 11/04 EA 

22/04 977971 804 IJ 12/04 EA 

TOTAAL IN EIND AFWERKING 
TOTAAL IN MECHANISCHE AFWERKING 
TOTAAL GEPLAND OP PAPIERMACHINE 

DEBITEUR 

BRAND/RUGBY 

SCALDIA/NYHEGEN 

SIHL/ZUERICH 

ROESSLER/DUEREN HIJST 

SCALDIA/NYHEGEN 

L&S/CULEHBORG 

L&S/CULEHBORG 

VGP/A'DAH 

PB PAPIER/BRUSSEL 

KNP HEERSSEN 

KNP HEERSSEN 

ATLANTA/HOOGEZAND 

DALER/OORSET 

DALER/DORSET 

BB INST./FARUM 

109.733 KG 
1.746 KG 
1.000 KG 

TOTALEN O.B.V. TIJDSHORIZON : 7 DAGEN 

KWALITEIT GR/M 2 

FIJN OFFSET MAT 150 

PRIMA SCHRIJF CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRAA 120 
HAT 

FIJN OFFSET VOOR KNUTSELOOZEN HAT 130 

BETER OMSLAG KARTON VERGE 2 100 

PRIMA SCHRIJF CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRAA 120 
HAT 

FIJN ROYAL SAGITTA NEUTRAAL HAT 280 

FIJN BANK "'4.ASSYRIAN PARCHMENT 80 

PRIMA OPO. OFFSET PACIFIC CHLOORVRIJ NEU 120 
HAT 

GEIJOON OFFSET MAT 120 

PRIMA ROYAL BANK CHLVR.GEBL.NEUT.LASERJE 100 
GEADJ."'4 .OIABOLO 

PRIMA OPALINE KARTON GESATINEERD 246 

PRIMA LEDGER MAT 130 

PRIMA OMSLAG KARTON HAT 300 

PRIMA OMSLAG KARTON HAT 300 

FIJN OFFSET HAT 170 

JH 4 7 8 15/04/94 

FORMAAT 

52.00 X 78.00 LL 

45.00 X 64 . 00 LL 
MEMO 

42.00 X 59.40 LL 

54.00 X 75 . 50 BL 

45.00 X 64.00 LL C/976590 

49.00 X 68.00 LL 

45.00 X 64 . 00 LL 

43.00 X 61. 00 LL 

45.00 X 64.00 LL C/976715 

45.00 X 64.00 LL 

50.00 X 65.00 BL C/974938 - > REEDS GESNEDEN 

44.00 X 63 . 00 BL 

52.00 X 78.00 LL 

52.00 X 78.00 LL C/977738 

42 . 00 X 59.40 LL 



BIJLAGE 8 D 'IN NOTATE SORTEREN' 

Deze lijst bestaat uit alle orders die zich in de Sorteerzaal 
bevinden. Omdat vooraf niet bekend is, welke order wel en 
welke order niet uitgesorteerd moet worden, dient een ingangs
bevestiging plaats te vinden. 

De Sorteerzaal geeft dagelijks door welke orders men gaat 
uitsorteren. Tevens geeft men door welke orders de Sorteerzaal 
verlaten. 

Deze nieuwe manier van gegevens-verstrekking heeft als voor
deel dat men direct kan zien of een order al dan wel of niet 
uitgesorteerd dient te worden. Voorheen waren deze gegevens 
niet beschikbaar. Wanneer een order ui tgesorteerd dient te 
worden, wordt de doorlooptijd aanzienlijk langer. 

Omdat de positie van de orders vastligt, is de kolom 'STATUS' 
gedeeltelijk vervallen. 
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IN NOTATE SORTEREN / VRIJDAG 15 APRIL 1994 (BASIS NA 25/03/94) 

STREEF FM AANTAL 
DATUM NUMMER KG STATUS 

18/04 974448A 657 13/04 

20/04 976623 1170 13/04 

22/04 975179 1003 14/04 

22/04 976492 1121 14/04 

24/04 976723 1055 12/04 

25/04 975882 902 14/04 

25/04 976602 1110 14/04 

TOTAAL ORDERS 
TE SORTEREN 

7.018 KG 
7.018 KG 

DEBITEUR 

MINTRA/GUIZA 

PROOST&BRANDT/DIEMEN 

WINTER/CHILY NAZ. 

BRAND/RUGBY 

B.U.PAPIER/ZUTPHEN 

ELCO/ALLSCHWILL 

PROOST&BRANDT/DIEMEN 

TOTALEN O. B.V. TIJDSHORIZON : 14 DAGEN 

KWALITEIT 

PRIMA OMSLAG KARTON 1 X LIJNEN 1 

GEl,K)()N NATUJRKARTON GESATINEERD 

PRIMA OMSLAG Kl+ MARBREERVEZEL 
VERGE 2 + VILTMARKERING 

FIJN OFFSET MAT 

PRIMA DIABOND MAT 

BETER OFFSET KARTON MAT 

GEWOON SCHRIJF MET SP MAT 

JH 4 7 8 15/04/94 

GR/M 2 FORMAAT 

250 70.00 X 100.00 LL 

250 65.00 X 100.00 Bl 

130 70.00 X 100.00 BL 
MEMO 

150 52.00 X 78.00 LL 

60 44.00 X 69 .00 LL 

220 65.00 X 92.00 LL 

80 43.00 X 61.00 LL 



BIJLAGE 8 E 'IN NOTA A4 & INSEALEN' 

Deze lijst bevat alle orders die over de A4-straat moeten, of 
die ingeseald dienen te worden (=vertakking van de A4 straat). 

Deze lijst bestaat uit twee gedeeltes, namelijk: 
1. In nota A4-straat, 
2. In nota insealen. 

De inhoud van de kolom 'STATUS' is van dezelfde vorm als bij 
'IN NOTATE SNIJDEN (Hl & H3)' . 

Hier geldt eveneens, dater geen sprake is van grote omstel
tijden, en dat men deze lijst van boven naar beneden dient af 
te werken. Wanneer er een sterretje verschijnt dient de order 
een hoge prioriteit te krijgen. 
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IN NOTA A4-STRAAT / DONDERDAG 26 MEI 1994 (BASIS NA 05/05/94) * -1 * 

STREEF FM AANTAL 
DATUM NUMMER KG STATUS DEBITEUR KWALITEIT 

*24/05 978151 1054 1,1 10/05 EA R.X./AMSTELVEEN BETER XEROXCROIJN MAT/ GESATINEERD 

*26/05 978001 1230 1,1 14/05 EA B.U.PAPIER/ZUTPHEN PRIMA XEROXCROIJN GESATINEERD 

27/05 978156 1448 1,1 15/05 EA R.X./AMSTELVEEN BETER XEROXCROIJN MAT/ GESATINEERD 

27/05 978182 1194 1,1 16/05 EA SCALDIA/NYMEGEN BETER OMSLAG CHLOORVRIJ GEBLEEKT NEUTRAA 
2 X L 8 

27/05 978408 1318 IJ 16/05 EA R.X./ZAVENTEM FIJN XEROXCROIJN MAT/ GESATINEERD 

27/05 978484 5158 1,1 18/05 EA KNP MEERSSEN FIJN XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRA 
MAT/ GESATINEERD 

27/05 978716 2554 IJ 15/05 EA R.X./ST.ALBANS PRIMA XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR 
MAT/ GESATINEERD 

27/05 978773 312 5 CIJ 18/05 EA KNP MEERSSEN FIJN XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRA 
MAT/ GESATINEERD 

30/05 978407 1490 1,1 18/05 EA R.X./ZAVENTEM FIJN XEROXCROWN MAT/ GESATINEERD 

30/05 978717 1204 1,1 17/05 EA R.X./ST.ALBANS FIJN XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRA 
MAT/ GESATINEERD 

30/05 979374 1212 1,1 18/05 EA KNP MEERSSEN FIJN XEROCRO'.IN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRA 
MAT/ GESATINEERD 

01/06 978729 2954 1,1 20/05 EA SCALDIA/NYMEGEN BETER XEROXCROIJN IJM.PH GROEP 

01/06 979306 1608 1,1 18/05 EA B.U.PAPIER/ZUTPHEN FIJN XEROX COPY BANK 
..... HOLLANDSCH NORMAAL 3 

GR/M 2 

80 

200 

200 

200 

160 

200 

200 

200 

160 

200 

200 

90 

80 

JH 4 7 8 26/05/94 

FORMAAT 

21.00 X 29.70 LL 
BLAUIJ 5035 

21.00 X 29.70 LL 
IJIT 00274 

21.00 X 29.70 LL 
GEEL 5033 

21.00 X 29.70 LL 
CHAMOIS 10114 

21.00 X 29.70 LL 
BLAW 70258 

21.00 X 29.70 LL 
GEEL 22250 

21.00 X 29.70 LL 
l,l(T 02347 

21.00 X 29.70 LL 
GEEL 22250 

21.00 X 29.70 LL 
ROOD 30285 

21.00 X 29.70 LL 
ROOD 32223 

22.30 X 29.70 LL 
ROOD 30285 

21.00 X 29. 70 LL 
l,l(T 00129 

21.00 X 29.70 LL 
l,l(T 00072 

MEMO 

MEMO 

MEMO 

C/978484 

MEMO 



BIJLAGE 8 F 'IN NOTA INPAXKEN (GRM/LAMB/HAND)' 
'IN NOTA ONINGERIEMD' 
'IN NOTA ROLLEN' 

Deze lijsten bevatten alle orders die ingepakt moeten worden. 
Hierbij is een verdeling te maken in : 

a. orders die in zijn geheel ingepakt dienen te worden, 
b. orders die oningeriemd worden verzonden (de pallets 

worden wel ingepakt, maar het papier zelf niet). 
c. rollenorders. 

De gegevens op deze lijsten dienen op dezelfde manier afgele
zen te worden als de vorige lij sten. Aangezien deze lij sten 
qua vormgeving identiek zijn, wordt alleen een voorbeeld van 
'In nota rollen' gepresenteerd. 
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IN NOTA ROLLEN / DONDERDAG 26 MEI 1994 (BASIS NA 05/05/94) * -1 * 

STREEF FM AANTAL 
DATUM NUMMER KG STATUS 

28/05 978550A 400 P 27/05 PM 

01/06 979256 3858 W 20/05 MA 

02/06 979201 2578 W 21/05 MA 

02/06 979538 1000 P 27/05 PM 

02/06 979751 660 W 21/05 MA 

02/06 979959 586 W 21/05 MA 

02/06 980033 1175 W 21/05 MA 

02/06 980034 1012 W 21/05 MA 

02/06 980390 2000 P 05/05 PM 

02/06 980400 2600 P 05/05 PM 

TOTAAL IN EIND AFWERKING 
TOTAAL IN MECHANISCHE AFWERKING 
TOTAAL GEPLAND OP PAPIERMACHINE 

DEBITEUR 

MEDAN PAPER/TEL AVIV 

CANSON ANNONA Y 

RED BRIDGE/BOLTON 

SONOCO/PONT·SUR-YONN 

HERZOG/BEIMERST.MIIST 

HERZOG/BEIMERST.MIIST 

FONTANA/MILAAN 

FONTANA/MILAAN 

HOUTEM/APELDCX>RN 

HOUTEM/APELDOORN 

0 KG 
9.869 KG 
6.000 KG 

TOTALEN O.B.V. TIJDSHORIZON: 7 DAGEN 

KWALITEIT 

BETER ROYAL SAGITTA NEUTRAAL GEMARBREERD 
MARKERING GT 5 

PRIMA IVOORKARTON GESATINEERD 

FIJN BOEKBINDERSPAPIER 
2 X L 5 C IN RAPPORT ) 

PRIMA IVOORICARTON GESATINEERD 

FIJN BOEKBINDERSP.NEUTR.CHLOORVRY GEBLEE 
2 X L 5 C IN RAPPORT ) 

FIJN BOEKBINDERSP.NEUTR.CHLOORVRY GEBLEE 
2 X L 5 C IN RAPPORT ) 

PRIMA BOEKBINDERSPAPIER 
2 X L 6 C IN RAPPORT) 

PRIMA BOEKBINDERSPAPIER 
2 X L 6 C IN RAPPORT) 

GEWOON EPEX MAT 

GEWOON EPEX MAT 

JH 4 7 8 26/05/94 

GR/M 2 FORMAAT 

90 Rollen 25.50 

250 Roll en 60.00 

130 Rollen 101.60 

500 Rollen 100.00 

115 Rollen 102.00 

115 Rol len 102.00 

125 Rollen 102.00 

125 Rollen 102.00 

200 Rollen 55.00 

200 Rollen 107.00 



BIJLAGE 8 G 'SPOEDLIJST MECHANISCHE AFWERKING' 
'SPOEDLIJST EIND-AFWERKING' 
'SPOEDLIJST EINDE PERIODE' 

De spoedlij sten Mechanische en Eind-Afwerking bevatten alle 
orders die langer dan het opgegeven aantal dagen in de betref
fende afdeling aanwezig zijn. Met behulp van deze lijsten kan 
men de doorstroming van de verschillende orders in de gaten 
houden. Men hanteert interne mijlpalen, waarop men de diverse 
orders beoordeeld (denk aan de aanbevelingen). 

Deze twee lijsten dienen als volgt gelezen te worden: 

- allereerst worden er een aantal ordergegevens gepresenteerd 
zoals: 

klantnaam/debiteur, 
gramgewicht, 
kwaliteitsomschrijving, 
de 'kleur als' kode, 

- vervolgens wordt het aantal dagen afgedrukt, dat de order 
in de betreffende afdeling aanwezig is, 

- waarna respectievelijk de PM-datum en de streefdatum worden 
gepresenteerd, 

- daarna volgt er eventueel een symbool dat betekenis heeft 
voor de manier waarop de betreffende order ingepakt dient 
te worden, of de speciale bewerkingen die de order dient te 
ondergaan, 

- daarna kan eventueel 'MEMO' verschijnen, wanneer er een 
opmerking bij de betreffende order is geplaatst. 

Met name wanneer 'MEMO' verschijnt, dient de betreffende order 
verder geanalyseerd te worden. Er dient gekeken te worden naar 
de inhoud van de betreffende memo. Wanneer er bijvoorbeeld 
geen pakpapier voor de betreffende order aanwezig is, dient 
men deze niet door te geven aan de werkvloer. Pas als de 
betreffende verstoring is opgelost kan men deze order doorge
ven. 

De spoedlij st Einde Periode is een applicatie die gemaakt is 
op verzoek van de Chef Planning. Zoals inmiddels bekend werkt 
men voor de meeste orders met een levertijd in halve maanden. 
Aan het einde van zo'n halve maand, wil men kunnen zien, welke 
orders nog openstaan. Deze lijst is bijna gelijk aan de spoed
lij sten Mechanische en Eind-Afwerking, behalve dat in plaats 
van de PM-datum de externe levertijd wordt afgedrukt. 

Voorbeelden van elke lijst worden op de volgende pagina's 
gepresenteerd. 
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VERBLIJFTIJD MECHANISCHE AFWERKING WOENSDAG 29 JUNI 1994 /PM-datum+ 5 DGN JH 478 29/06/94 

980966 SCALDIA/NYMEGEN 200 grs PRIMA OMSLAG !CARTON 2 XL 8 BLAUW 70085 9 20/06/94 01/07/94 
981013 KTA CORP./HELSINKI 120 grs FIJN BOEKBINDERSPAPIER BLAUW 71383 10 19/06/94 01/07/94 

2 X L 6 (IN RAPPORT) 
981041 JAGG/COIGNIERRES 120 grs PRIMA BOEKBINDERSPAPIER GROEN 61172 10 19/06/94 01/07/94 s 

2 X L 6 ( IN RAPPORT) 
981071 SCALDIA/NYMEGEN 200 grs PRIMA OMSLAG CHLOORVRIJ GEBLEEKT NEUTRAA GROEN 6758 10 19/06/94 30/06/94 K 

2 X L 8 
981418 SCALDIA/NYMEGEN 200 grs BETER OMSLAG CHLOORVRIJ GEBLEEKT NEUTRAA BLAUW 6755 9 20/06/94 01/07/94 K 

2 X L 8 
981475 KNP MEERSSEN 110 grs FIJN ROYAL QUADRANTPAPIER VOOR ENVELOPPE CHAMOIS 11301 7 22/06/94 04/07/94 0 

1 X QUADRANT 
981580 POUBLAN PARYS 380 grs PRIMA IVOORKARTON VOOR LAMPENKAPPEN WIT 00028 8 21/06/94 01/07/94 R *MEMO* 

GESATINEERD 
981582 POUBLAN PARYS 280 grs PRIMA IVOORKARTON VOOR LAMPENKAPPEN WIT 00028 8 21/06/94 01/07/94 R 

1 X LAMSLEER 
981842 ROESSLER/DUEREN MWST 90 grs PRIMA MOO SCHRIJF 1 X H 2 WIT 00029 11 18/06/94 01/07/94 0 
981880 JAGG/COIGNIERRES 100 grs FIJN BOEKBINOERSPAPIER BLAUW 71320 9 20/06/94 01/07/94 

2 X L 6 (IN RAPPORT) 
982102 ZIEGENBEIN MWST 125 grs PRIMA BOEKBINDERSPAPIER GROEN 61435 10 19/06/94 01/07/94 R 

2 X L 6 ( IN RAPPORT) 
982343 POENSGEN/KEULEN MWST 225 grs BETER NATUURKARTON 2 XL 2 WIT 00129 6 23/06/94 04/07/94 
983539 KNP MEERSSEN 3 50 grs BETER MUSEUMKARTON GEBUFFERD ZWRVRIJ CHAMOIS 11341 6 23/06/94 05/07/94 0 

MAT 



VERBLIJFTIJD EIND-AFWERKING WOENSDAG 29 JUN! 1994 I Aanwezigheid > 7 DGN JH 478 29/06/94 

981746 MULLER RENAGE/PARIS 280 grs FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER GEEL 20268 9 20/06/94 29/06/94 KI 
981749 fll.lLLER RENAGE/PARIS 280 grs FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER ROOD 30207 9 20/06/94 28/06/94 KI 
981862 SIHL/ZUERICH 130 grs BETER OFFSET VOOR KNUTSELDOZEN MAT BLAUW 70155 8 21/06/94 01/07/94 so 
981916 POOLMANS/UBACH-IJORMS 55 grs BETER RESOFAT NORMAAL MAT WIT 8 21/06/94 01/07/94 so 
981929 KNP MEERSSEN 80 grs BETER OPD. OFFSET PACIFIC CHLOORVRIJ NEU GROEN 61373 10 19/06/94 30/06/94 

MAT 
981930 KNP MEERSSEN 80 grs BETER OPD. OFFSET PACIFIC CHLOORVRIJ NEU BLAUW 71089 8 21/06/94 01/07/94 

MAT 
981950 SCALDIA/NYMEGEN 80 grs BETER MOD SCHRIJF MAT WIT 00278 11 18/06/94 30/06/94 
982416 HORNE/NORTHAMPTON 100 grs PRIMA XEROCROWN OPAQUE GESATINEERD WIT 00187 10 19/06/94 27/06/94 
982919 KNP MEERSSEN 160 grs FIJN XEROCROWN VOOR TABBL.NEUTR.CHL.VRY WIT 02347 14 15/06/94 24/06/94 so 

MAT/ GESATINEERD 
982953 KNP MEERSSEN 2 00 grs FIJN XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTRA GEEL 22250 11 18/06/94 28/06/94 K 

MAT/ GESATINEERD 
983933 KNP MEERSSEN 350 grs BETER fll.lSEUHKARTON GEBUFFERD ZUURVRIJ CHAMOIS 11329 8 21/06/94 02/07/94 0 

MAT 



ANALYSE EINDE PERIODE WOENSDAG 29 JUNI 1994 JH 478 29/06/94 

978768A KNP MEERSSEN 210 grs FIJN S.A. 1777 VERGE 1777 WIT 01500 27/06/94 2H0694 
979132 KRIJT/ICROMMENIE 120 grs FIJN BOEKBINDERSP.NEUTR.CHLOORVRY GEBLEE ROOD 31153 21/06/94 2H0694 s 

2 X L 5 ( IN RAPPORT) 
979578A KNP MEERSSEN 280 grs FIJN S.A. VIVANTE TE PLAKKEN CHAMOIS 20/06/94 2H06-94 s *MEMO* 

VERGE VIVANTE 
980177 KNP MEERSSEN 280 grs FIJN S.A. 1m TE PLAKKEN VERGE 17n WIT 20/06/94 2H06-94 s *MEMO* 
980234 VGP/A 10AM 250 grs BETER KARTOTHEEK KARTON NEUTRAAL GRIJS 80459 27/06/94 2H0694 

GESATINEERD 
980737 KNP MEERSSEN 210 grs FIJN S.A. 1777 VERGE 1m CHAMOIS 11500 27/06/94 2H0694 s *MEMO* 
980745 KNP MEERSSEN 160 grs BETER OPO. OFFSET PACIFIC CHLOORVRIJ NEU CHAMOIS 11340 27/06/94 2H0694 

MAT 
980802 IBICO/HESTON 270 grs PRIMA OMSLAG KARTON 1 X LAMSLEER BLAUW 71485 28/06/94 2H06-94 KI 
980820 KNP MEERSSEN 80 grs PRIMA OPO. OFFSET PACIFIC CHLOORVRIJ NEU ROOD 31594 22/06/94 2H0694 

MAT 
980892 IBICO/HESTON 270 grs PRIMA OMSLAG KARTON 1 X LAMSLEER ROOD 31534 28/06/94 SHWC 270694 KI 
980893 IBICO/HESTON 270 grs PRIMA OMSLAG KARTON 1 X LAMSLEER GRIJS 81443 27/06/94 SHWC 270694 KI 
980898 H & F/AUGSBURG 80 grs PRIMA XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR GROEN 63531 17/06/94 2H0694 s *MEMO* 

MAT 
980899 H & F/AUGSBURG 80 grs PRIMA XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR ZWART 93002 21/06/94 2H0694 s *MEMO* 

MAT 
980902 H & F/AUGSBURG 160 grs PRIMA XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR ZWART 93002 21/06/94 2H0694 s * MEMO * 

MAT 
980903 H & F/AUGSBURG 160 grs PRIMA XEROCRO\JN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR GROEN 63531 17/06/94 2H0694 s *MEMO* 

MAT 
980905 H & F/AUGSBURG 160 grs PRIMA XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR GROEN 63531 17/06/94 2H0694 K *MEMO* 

MAT 
980907 H & F/AUGSBURG 160 grs PRIMA XEROCROWN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR ZWART 93002 21/06/94 2H0694 K *MEMO* 

MAT 
980909 H & F/AUGSBURG 80 grs PRIMA XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR GROEN 63531 17/06/94 2H0694 K *MEMO* 

MAT 
980911 H & F/AUGSBURG 80 grs PRIMA XEROCROIJN CHLOORVRY GEBLEEKT NEUTR ZWART 93002 22/06/94 2H0694 K *MEMO* 

MAT 
980958 KNP MEERSSEN 210 grs FIJN S.A. VIVANTE VERGE VIVANTE WIT 01550 27/06/94 2H0694 s *MEMO* 
980963 KNP MEERSSEN 250 grs BETER OMSLAG CHLOORVRIJ GEBLEEKT NEUTRAA BLAUW 73408 29/06/94 2H0694 

2 X LIJNEN 2 
981026 KNP MEERSSEN 250 grs FIJN ROYAL MARSANA NEUTRAAL GEMARBREERD GEEL 21363 24/06/94 2H0694 *MEMO* 

MAT 
981128 BRANO RUGBY 104 grs PRIMA XEROCRO\JN OPAQUE GESATINEERD WIT 00279 27/06/94 SHWC 110794 s 
981136 GARDNER EXP./LONOON 100 grs FIJN LUXE POST WM.BARON+ VERGE WIT 00330 27/06/94 SHWC 110794 
981137 GARDNER EXP./LONOON 200 grs FIJN LUXE POST WM.BARON+ VERGE WIT 00330 29/06/94 SHWC 110794 
981711 MULLER RENAGE/PARIS 280 grs FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER BLAUW 70061 28/06/94 120794 KI 
981712 MULLER RENAGE/PARIS 280 grs FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER BLAUW 70061 28/06/94 120794 KI 
981717 MULLER RENAGE/PARIS 280 grs FIJN OFFSET INTERMILLS 1 X LAMSLEER BRUIN 50271 29/06/94 120794 KI 
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DAGSTATEN WEEK 20 (op basis van gegevena uit VBS) 

I 16/05 17/05 18/05 

PAPIERMACHINE 2 38 . 496 27.369 10.654 
PAPIERMACHINE 3 28 . 936 35.589 31.796 
PAPIERMACHINE 4 33.785 30.759 30.055 

KALANDER 7 8 . 875 36.668 23.655 

BOBINEUSE 2 78 . 443 99.804 88.073 
BOBINEUSE 3 17.566 35 . 897 11.185 
KLEINE BOBINEUSE 0 0 1. 504 

PERSKALANDER 2 
* eenzijdi9 0 3 . 980 6.963 
* tweez1jd1g 9.912 8.938 6.352 

ROLLENPLAKMACHINE 0 0 0 

SNIJMACHINE 5 25 . 730 29 . 560 23 . 429 
SNIJMACHINE 7 32.071 33 . 027 28.541 
SNIJMACHINE 8 + PK 3 13.903 14 . 235 11. 545 
SNIJMACHINE 9 15.265 19.479 20.513 

SORTEERZAAL 13.534 3.812 1. 496 

HALVEERMACHINE 1 12.217 17 . 680 12 . 220 
HALVEERMACHINE 3 27.224 30.104 31. 353 

GEREED GEMELD 
* oningeriemd 24.286 31.075 20 . 519 
* in1eriemd 103.425 68.578 122.862 
* ro len 12 . 163 9 . 847 6 . 781 

OVERPRODUKTIE N. A . 1. 372 334 481 
ORDERS AFGEKEURD 600 0 400 

19/05 20/05 21/05 

34.732 29.270 30.295 
31.178 28 . 124 35.060 
17.061 35.791 45.136 

39.749 37.758 59 .133 

89.063 79.867 57.578 
3 . 349 10.950 19 .112 

943 573 0 

18.183 4.833 0 
0 3.790 7.237 

0 0 7 . 730 

22.552 27 . 948 17.026 
29.710 21. 569 38.845 
14.268 2 . 485 8 . 712 
19.753 18.785 23.800 

10.607 2.401 0 

31.216 27.602 0 
30.856 35.260 7 . 590 

17.431 7.905 0 
115. 651 88.833 0 

1. 921 7 . 098 0 

1.531 0 0 
0 0 0 

JH 478 

22/05 II 
28.764 
30 . 176 
47.516 

30.088 

96 . 676 
17 . 070 

0 

1.472 
8.632 

6 . 547 

23 . 927 
37.609 

8.537 
23.700 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

II 

26/05/94 

TOTAAL 

199 .580 
220.859 
240.103 

235 .926 

589.504 
115 .129 

3.020 

35.431 
44 . 861 

14 .2 77 

170.172 
221.372 

73.685 
141.295 

31.850 

100.935 
162.387 

101.216 
499.349 

37 . 810 

3 . 718 
1.000 
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*** INTERNE LEVERPERFORMANCE OP 24/05/94 *** 

OP TIJD 1 - 5 

AANTAL ORDERS 101 88.6 \ 10 

AANTAL KG 121. 624 88 . 6 \ 10.469 

*** VERKLARING ORDERS> 5 DAGEN*** 

FM-NUMMER REDEN 

\D 
DAGEN > 5 DAGEN 

8.8 \ 3 2.6 \ 

7.6 \ 5.239 3.8 \ 
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BIJLAGE 10 WERKINSTRUCTIES 

Deze bij lage is een kopie van de werkinstructies zeals die 
binnen KNP Meerssen zijn vastgelegd. De auteur van dit schrij
ven is ir. J. Giesen. 

VOORTGANGSCONTROLE 

VBS 

Het nieuwe VBS (VoortgangsBewakingsSysteem) is een krachtig 
hulpmiddel dat de werkzaamheden op de afdeling Logistiek 
nuttig kan ondersteunen. 
Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de informatie die 
VBS ens verstrekt, bepaald wordt door de kwaliteit van de 
ingevoerde gegevens. Dus onduidelijkheden (o.a. in dagstaten) 
dienen altijd uitgezocht te worden! 
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INPUT 

De gegevens die moeten worden ingevoerd, ziJn voornamelijk de 
dagstaten van de verschillende bewerkingsplekken. De gegevens 
die VBS nodig heeft betreffen enkel; 

* het produktie-moment 
* de betreffende ploeg (dag/middag/nacht) 
* fabricagenummer 
* hoeveelheid na bewerking (netto kg) 

De volgende dagstaten dienen iedere werkdag (maandag t/m 
vrijdag) verzameld te worden; 

* dagstaten PM 2, PM 3 en PM4 
-> deze liggen op het kantoor chef PM 
-> worden om± 8.00 opgehaald 

* dagstaten Kalander (K7) 
* dagstaten Perskalander 2 (PK2) 
* dagstaten Snijmachine 5, 7, 8 en 9 (RSS, RS7, RS8, RS9) 
* dagstaten Rollenplakmachine (PMR) 
* dagstaten Bonineuse 2 en 3 (B2, B3) 

-> deze liggen op het kantoor chef MA 
-> worden om± 8.00 opgehaald 

* sets ingepakte orders formaat 
-> deze liggen bij de inpakstraat 
-> worden om± 8.00 opgehaald 

* sets ingepakte rollen 
-> deze worden door dhr. B.Heijnen (Expeditie) ge

bracht in de loop van de dag 

* lijst Sorteerzaal - IN 
-> deze ligt op het kantoor van de chef EA 
-> wordt om± 10.00 opgehaald 

* lijst Sorteerzaal - UIT 
-> deze worden door dhr. J.Smael (Afwerking) 

gebracht om± 16.00 

* dagstaten halveermachine 1 en 3 
-> deze worden door dhr. J.Smael (Afwerking) 

gebracht om± 8.00 
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VERWERKING 

Als bovenstaande dagstaten en lijsten 
gestart worden met de verwerking. Hierbij 
de aangegeven volgorde aan te houden. 

verzameld zijn kan 
is het raadzaam om 

1. Printen Orders - GEREED van de vorige dag 
-> de hoeveelheid Oningeriemd doorgeven aan dhr. 

J.smael 
-> verklaring geven voor die orders die langer dan 5 

dagen te laat zijn gereedgekomen t.b.v. dhr. 
J.Giesen 

- > Lij st opsturen naar de BEAD. Het palletverbruik 
is automatisch berekend. 

2. Inbrengen dagstaten PM 2, PM 3 en PM 4 
-> Indien een order niet in het PM-plan voorkomt dan 

dient deze alsnog ingevoerd te worden. Mw. W.Del
lo zorgt hiervoor. 

3. Kaartjes van plan-bord weghalen (m.b.t PM-planning} 

4. Inbrengen dagstaat Kalander 7 -> K7 
Inbrengen dagstaat Perskalander 2 -> PK2 
Inbrengen dagstaat Snijmachine 8 -> RS8 / PK3 
Inbrengen dagstaat Snijmachine 5 -> RSS 
Inbrengen dagstaat Snijmachine 7 -> RS7 
Inbrengen dagstaat Snijmachine 9 -> RS9 
Inbrengen dagstaat Bobineuse 2 -> B2 
Inbrengen dagstaat Bobineuse 3 -> B3 
Inbrengen dagstaat Rollenplakmachine -> PMR 
Inbrengen dagstaat Halveermachine 1 -> Hl 
Inbrengen dagstaat Halveermachine 3 -> H3 
- > bij het invoeren wordt ter controle van het FM

nummer (soms) het gramgewicht gevraagd. Indien 
het ingegeven gramgewicht niet overeenkomt met 
het gramgewicht van de orders in het PM-plan, is 
verwerking niet mogelijk. Vermoedelijk is hier 
het FM-nummer niet correct op de dagstaat! Nader 
onderzoek is nodig! 

-> ter ondersteuning bij het zoeken naar een (cor
rect) FM-nummer is een aantal overzichten . moge
lij k, o.a. in nota per baanbreedte, in nota per 
gr/m 2 , in nota per formaat 

5. Inbrengen orders GEREED 
-> iedere order die in NOPECS bij fin_goods een 

opbrengst krijgt, alsook de orders bestemd voor 
KNP MEERSSEN dienen GEREED gemeld te worden 

-> ook het aantal pallets dat bij een order gebruikt 
is, moet worden ingegeven. Speciale aandacht voor 
ROLLEN-orders is nodig omdat deze soms wel en 
soms niet op pallets weggaan. Ook worden er vaak 
meerdere rollen per pallet uitgeleverd. 
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6. Inbrengen OVERPRODUKTIE NIET-ACCOORD 
-> iedere overproduktie die door Verkoop NIET

ACCOORD wordt bevonden dient ingegeven te worden. 
-> OVERPRODUKTIE NIET-ACCOORD kunnen op meerdere 

plaatsen in de Afwerking ontstaan. Het merendeel 
zal echter na Inpakken optreden. 

7. Inbrengen ORDERS - AFGEKEURD 
- > iedere order die door O&K wordt af gekeurd dient 

ingegeven te worden. Het is hierbij van belang om 
ook de hoeveelheid te vermelden. 

- > op het memo-veldj e dient de reden van afkeuring 
vermeldt te worden 
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OUTPUT 

De ingegeven gegevens dienen vervolgens GEPRINT te warden. Dit 
doen we om de volgende redenen; 

* ter controle van de dagtotalen op de dagstaten 
* ter archivering (nuttig indien het systeem uit zou 

vallen) 
* ter informatie voor andere afdelingen 

Bij het maken van de PRINT's kan het beste de volgende volgor
de warden aangehouden; 

1. Printen dagstaten PM 2, PM 3, PM 4 

2. Printen dagtotalen PM 2, 3 en 4 
-> deze dient meegenomen te warden na de 10.00 ver

gadering 

3. Printen dagstaten Mechanische Afwerking 

4. Printen dagstaten Eind Afwerking 
(excl. ORDERS-GEREED) 

5. Printen TOTAAL-PRODUKTIE 
-> deze dient meegenomen te warden na de 10.00 ver

gadering 

De volgende overzichten dienen enkel eenmaal per week gemaakt 
te warden. 

6. Printen OVERPRODUKTIES - NIET-ACCOORD per week 
-> op maandag maken we het overzicht van de vorige 

week 
-> deze dient meegenomen te warden na de 10.00 ver

gadering 

7. Printen AFKEURINGEN per week 
- > op maandag maken we het overzicht van de vorige 

week 
-> deze dient meegenomen te warden na de 10.00 ver

gadering 
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VOORTGANGSCONTROLE 

Nu zijn we gekomen aan waar de letters VBS voor staan, nl. 
VOORTGANGSCONTROLE. Het controleren en bewaken van de voort -
gang verloop volgens de volgende stappen; 

1. Opschonen VBS-database 
-> dit doen we alleen op maandag na de verwerking 

van alle gegevens. Het zorgt ervoor dat de snel
heid van VBS op een acceptabel niveau blijft. 

-> Mw. L.Peters is hiervoor verantwoordelijk 

2. Printen NOPECS-laadlijst 
-> Nopecs is en blijft altijd het uitgangspunt. 

Orders die om een af andere reden niet via VBS 
gaan, zijn altijd in NOPECS bekend! 

-> we printen de laadlijst van vandaag en die van 
morgen 

3. Printen Verblijftijd Mechanische Afwerking 
-> op deze lijst bevinden zich alle orders die lan

ger dan 5 dagen in de MA zijn. 
-> analyse van deze lijst op 'vreemde' en bekende 

zaken. Indien bijvoorbeeld en perswals kapot is 
dan is dit bekend en vermeld in het memo-veldje. 

-> deze lijst waarborgt een doorstroming door de 
Mechanische Afwerking, iets wat de werklast in de 
Eind Afwerking kan verdelen. 

-> deze lijst wordt op de 10. 00 vergadering aan de 
chef Afwerking gegeven met het verzoek om de 
resterende FM-nummers te verklaren cq. te bespoe
digen. 

4. Printen in NOTATE PLAKKEN 
Printen in NOTATE PERSEN 
-> beide overzichten dienen ter ondersteuning van de 

chefs Mechanische Afwerking. Het overzicht dient 
wel eerst geanalyseerd te worden. 

-> deze lijst wordt op de 10.00 vergadering aan de 
chef Afwerking gegeven. Het pers-programma en het 
plak-programma worden ondermeer op basis van deze 
lijsten samengesteld. 
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s. 

6. 

Printen in NOTA INPAKKEN (Lamb/GRM/Hand) 
Printen in NOTA A4 & INSEALEN 
Printen in NOTA ONINGERIEMD 
Printen in NOTA ROLLEN 
-> deze overzichten ziJn een hulpmiddel bij het 

vaststellen van de werkvolgorde op de verschil
lende bewerkingsplaatsen. Tevens dienen ze ook 
als spoedlijst voor de Eind Afwerking. 

- > ter controle dient nagegaan te worden 
orders van de NOPECS-laadlij st op deze 
voorkomen. Deze orders dienen gemarkeerd 
den met een markeerstift. 

of alle 
lijsten 
te wor-

-> de tijdsperiode waarover de lijsten gemaakt wor
den is meestal 7 dagen. Indien de lij st te kort 
wordt kan deze 7 dagen verhoogd worden, indien de 
lij st te lang wordt kan deze 7 dagen verlaagd 
worden. 

-> natuurlijk dienen ook deze lijsten goed geanaly
seerd te worden. 

-> deze lijst wordt op de 10. 00 vergadering aan de 
chef Afwerking gegeven met het verzoek om deze 
met de chef Eind Afwerking te bespreken. 

Printen in NOTATE SORTEREN 
Printen in NOTATE SNIJDEN (Hl & H3) 
-> deze overzichten worden als extra hulpmiddel aan 

de Eind Afwerking verstrekt. Zij kunnen aan de 
hand hiervan hun werkvolgorde bepalen. 

- > natuurlij k dienen ook deze lij sten goed geanaly
seerd te worden. 

- > deze lij st wordt op de 10. 00 vergadering aan de 
chef Afwerking gegeven met het verzoek om deze 
met de chef Eind Afwerking te bespreken. 

Het volgende overzicht kan een nog betere ondersteuning geven 
bij de voortgangscontrole. De verplichting om ze iedere dag te 
verstrekken is er echter niet. 

7. Verblijftijd Eind Afwerking 
-> op deze lijst bevinden zich alle orders die lan

ger dan 7 dagen in de EA zijn. 
-> analyse van deze lijst op 'vreemde' en bekende 

zaken. Indien bijvoorbeeld geen pakpapier aanwe
zig is dan is dit bekend en vermeld in het memo
veldje. 

-> deze lij st wordt eventueel op de 10. 00 vergade
ring aan de chef Afwerking gegeven met het ver
zoek om de resterende FM-nummers te verklaren cq. 
te bespoedigen. 
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ANALYSE 

Het VBS is een krachtig hulpmiddel bij de Voortgangscontrole. 
Het geeft ons echter ook de mogelijkheid om achteraf een 
LOGISTIEKE analyse te maken. 
De volgende analyse dienen wekelijks gemaakt te worden; 

1. Interne leverbetrouwbaarheid 
- > op maandag maken we het overzicht van de vorige 

week 
-> in dit overzicht vergelijken we de afgegeven 

fin date met de werkelijke datum. 
-> het-resultaat dient, na bespreking met dhr. 

J.Habets gearchiveerd te worden bij dhr. J.Giesen 

2. Analyse PM-plan 
- > op maandag maken we het overzicht van de vorige 

week 
-> in dit overzicht wordt het aantal orders GEPLAND 

TE PRODUCEREN gerelateerd aan het AANTAL COMBINA
TIES. Dit resulteert in een cornbinatie-percentage 

-> het resultaat dient, na bespreking met dhr. 
J.Habets gearchiveerd te worden bij dhr. J.Giesen 

3. Interne Doorlooptijd & Spreiding 
- > op maandag maken we het overzicht van de vorige 

week 
-> in dit overzicht wordt de feitelijke verblijftijd 

in de afwerking berekend. Deze getallen helpen 
ons in de toekomst bij het afgeven van een rea
listische doorlooptijd na PM-produktie (nu voor 
alles 12 dagen) 

-> het resultaat dient, na bespreking met dhr. 
J.Habets gearchiveerd te worden bij dhr. J.Giesen 

Verder zijn er nog andere analyse-tools die eventueel gebruikt 
kunnen worden. 

4. Run-Evaluatie 
-> hier wordt iedere order op het scherrn weergegeven 

d.m.v. een blokje. De kleur van het blokje geeft 
de hoofdkleur aan van de order. 

-> de run-opbouw van een flinke periode kan hierrnee 
simpel per PM op het scherrn bekeken worden. 

5. Wachttijden & Doorlooptijden 
-> deze analyse-tool stelt ons in staat om na te 

gaan hoelang de doorlooptijd tussen twee ver
schillende bewerkingsplekken is. Bijvoorbeeld 
tussen B2/B3 en PK2. 

- > de cij fers ui t de Analyse van de DOORLOOPTIJD & 
SPREIDING kunnen hierrnee beter verklaard worden. 
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TOT SLOT 

We benadrukken nogmaals dat VBS een krachtig hulpmiddel is 
voor onze werkzaamheden. Het gebruik en dus het effect van VBS 
hebben we echter in eigen hand. Aarzel dus niet indien je op 
of aanmerkingen hebt t.a.v. het VBS. Iedere vraag en opmerking 
kan ans werkplezier alleen maar verbeteren, en daar zijn we 
allemaal gebaat bij! 

Speciale dank ziJn we verschuldigd aan Marcel van Wiggen, 
afstudeerder van de T.U.Eindhoven. 
Zender zijn enthousiaste inzet zou het onmogelijk ziJn geweest 
om VBS in een zo relatief korte tijdsperiode van de grond te 
krijgen ! ! ! 

Jack Giesen 
17 mei 1994 
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BIJLAGE 11 ENQUETE-FORMULIER 

Deze enquete is bedoeld om het VBS-systeem, dat we nu al een 
aantal weken gebruiken, te evalueren. Deze gegevens worden 
door mij verwerkt in mijn afstudeerverslag. Ik vraag jullie 
vriendelijk deze enquete in te vullen en deze al dan niet 
anoniem bij mij in te leveren. Graag zou ik willen dat jullie 
het geheel zo eerlijk mogelijk invullen. Kritiek wordt niet 
geschuwd. 

Ken punten toe op een schaal van een tot vijf: de bewering die 
het meest op u van toepassing is krijgt vijf punten; bewerin
gen die absoluut niet op u van toepassing zijn geeft u een 
punt. 

1. De wijze waarop het VBS-systeem is 
ingevoerd (stapsgewijs aanpassingen) 
heb ik als onplezierig ervaren. 

2. De snelheid en flexibiliteit waarmee 
'gewenste' aanpassingen worden gemaakt 
stel ik op prijs. 

3. De verschillende werkzaamheden/taken 
zijn onduidelijk en niet goed verdeeld. 

4. De huidige werkwijze neemt minder tijd 
in beslag dan vroeger. 

5. De oude werkwijze vond ik plezieriger 
dan de nieuwe werkwijze. 

6. Ik ben van mening dat we nu beschikken 
over meer en betere informatie. 

7. De goederenstroom kan nu beter worden 
gevolgd en bewaakt dan vroeger. 

8. Ik heb het gevoel dat we nu alles beter 
ender controle hebben. 

z.o.z. 
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9. Welke nadelen ervaart/ziet u van het VBS-systeern? 

10. Welke voordelen ervaart/ziet u van het VBS-systeern? 

11. Heeft u nog suggesties ter verbetering van het 
VBS-systeern? Zo ja, welke? 

12. Heeft u nog andere oprnerkingen rn.b.t. het VBS-systeern? 
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RESULTATEN ENOUETE 

PERSOON 

1 2 3 4 5 6 Gem. 

vraag 1 1 1 1 1 3 1 1. 3 

vraag 2 5 4 5 5 5 5 4.8 

vraag 3 1 3 1 1 1 1 1. 3 

vraag 4 5 3 3 4 3 4 3. 6 

vraag 5 1 1 1 1 1 1 1.0 

vraag 6 5 5 5 5 5 5 5.0 

vraag 7 5 5 5 3 4 5 4.5 

vraag 8 4 5 5 5 3 4 4.3 

Tabel 11.1 Scores per vraag 

De volgende nadelen werden genoemd: 

Geen integratie met NOPECS waardoor orders dubbel gereed 
gemeld dienen te worden, zowel in NOPECS als in het VBS
systeem, 

Het printen van sommige informatie duurt vrij lang, 

Bij een overloop tussen de Nacht en Ochtend-dienst is de 
informatie soms niet volledig, waardoor het kan voorkomen 
dat men geen uitspraak kan doen over de opbrengst van de 
betreffende order, 

De volgende voordelen werden genoemd: 

Elke gewenste informatie kan snel worden opgezocht op elk 
tijdstip, 

Alles verloopt vlot en efficient, men kan alles gemakke
lijk terugvinden, 

Snellere en efficientere manier van werken, 

Men kan snel achterhalen waar een order zich bevindt, 
tevens kan men vroegtij dig constateren of er een teveel 
of te weinig opbrengst zal optreden, 

De diverse gegevens worden op een vrij simpele manier 
geadministreerd. 
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De volgende suggesties ter verbetering van het VBS-systeem 
werden genoemd: 

Printmenu's zodanig aanpassen dat men in een keer meerde
re lijsten kan uitprinten, 

De mogelijkheid inbouwen om vanuit iedere optie sneller 
bij de optie 'Orderstatus' te komen, 

De mogelijkheid inbouwen om een print-opdracht te onder
breken, 

Probeer de over loop tussen de Nacht en Ochtend-dienst, 
waardoor het aantal gepresenteerde kilogrammen van een 
order niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, 
anders te signaleren. 

De volgende opmerkingen werden genoemd: 

'Prettig om mee te werken', 

Het systeem moet zodanig in elkaar zitten, dat men er 
blindelings op kan vertrouwen. Kleine gebreken die 
zelden of slechts sporadisch voorkomen, dienen te worden 
verwijderd. 
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BIJLAGE 12 CONCEPT-ARTIKEL 

1. Inleiding 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt een studie in 
de technische Bedrijfskunde afgesloten met een zelfstandig 
onderzoek in een bedrijf. Onderstaand artikel heeft betrekking 
op een gedeelte van het afstudeeronderzoek van H.J.J. van 
Wiggen, wat uitgevoerd is bij papierproducent KNP Meerssen. 

2. KNP Meerssen 

Papierproducent KNP Meerssen, welke is gevestigd in Meerssen 
produceert grafische specialiteiten. Men produceert en ver
koopt hoogwaardig papier en kart on voor de graf ische indus
trie. 
KNP Meerssen is eigendom van het concern de Gelderse papier
groep nv. KNP Meers sen behoort sinds een aantal j aren niet 
meer tot het KNP concern. Zij hebben echter bewust hun naam 
behouden voor de naambekendheid die men in de j aren heef t 
opgebouwd. 

De kracht van KNP Meerssen is dat men aan alle klantenwensen 
kan en wil (blijven) voldoen (marketingfilosofie). De leverin
gen geschieden volgens klantspecifieke wensen qua kleur, 
kwaliteit, formaat, verpakking, gramgewicht, watermerken 
etcetera. Tevens houdt men enkele eigenmerken en standaard 
papiersoorten op voorraad. Men produceert op klantenorder. 

Het produktieprogramma omvat ongeveer 600 soorten papier en 
ruim 4000 verschillende kleuren. Voornamelijk wordt houtvrij 
papier geproduceerd, al of niet voorzien van een markering, 
persmerk, watermerk of persing, al dan niet gesatineerd en in 
de gewichten van 45 tot 1500 gram per vierkante meter. 
De toepassingsmogelijkheden van het papier van KNP Meerssen 
zijn o.a. boekbinderspapier, bankpost-, luchtpost- en envelop
penpapier, waardepapieren en wenskaarten karton. 

3. De markt 

KNP Meerssen opereert in een kleine sector van de totale 
papiermarkt, namelijk de speciality papers. De zogenaamde 
speciality papers vormen qua tonnage slechts een klein gedeel
te van de totale markt van papier. 
Binnen de markt voor speciality papers kunnen we KNP Meerssen 
echter rekenen tot een van de grootste producenten in Europa. 

De positie van KNP Meerssen in de markt wordt gekenmerkt door: 
1. efficiente produktie van kleine partijen, 
2. een grote 'know how' m.b.t. kleur, 
3. produktie van een groot aantal soorten papier, 
4. uiterste flexibiliteit in de markt ("wij maken wat U 

vraagt"). 
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In de markt wordt hoofdzakelijk geleverd aan de groothandel. 
Deze groothandel betrekt het papier van KNP Meerssen en ver
koopt het ender eigen naam door aan de uiteindelijke verwer
ker, dit zijn zogenaamde 'merchant brands'. 
Door introductie van eigen merken, de zogenaamde 'millbrands' 
moet de naambekendheid worden vergroot. Eigen merken ziJn 
ender andere 'Pacific' en 'Royal Quadrant' . De verwerker zal 
nog steeds het papier betrekken van de groothandel, nu echter 
met het KNP vignet. 

4. Het papier maken 

De manier waarop papier gemaakt wordt is als volgt te om
schrijven. Een aantal grondstoffen (o.a . cellulose), hulpstof
fen en lijmstoffen wordt samengevoegd en gemengd tot een 
homogene waterige massa, papierpulp genoemd. Deze pulp wordt 
bewerkt en op de juiste kwaliteit en kleur gebracht. De ver
schillende partijen pulp worden in grote kuipen opgeslagen. 
Vervolgens komt de pulp in een constante stroom in de stof
oploop van de papiermachine terecht. De stofoploop verdeelt de 
pulp over het zeefdoek, waar het ontwateren van de pulp be
gint. Het onttrekken van water gebeurt door de werking van 
zwaartekracht en door het creeren van een vacuum ender het 
zeefdoek. Daarna wordt in de perspartij van de papiermachine 
het water door persen verdrongen, waarna het inmiddels gevorm
de vel papier verder gedroogd wordt door verdamping in de 
droogpartij van de papiermachine. Vervolgens gaat het papier 
door de lijmpers, waar een laagje op het papier wordt aange
bracht wat de beschrijfbaarheid van het papier vergroot. 
Daarna moet het papier worden nagedroogd, waarna het aan het 
einde van de papiermachine op rollen wordt gewikkeld . Met 
onderstaande figuur 4 .1 wordt het geheel nog eens verduide
lijkt. 

water 
vezelstoffen 11 
hulpatoffen I 11 {i" 
vulstoffen ~ L 

pulper pulper - maal-
kuip straat 

meng- werk
kuip kuip 

~ o 0 o 0-</\ 0. R c;[JJ'•o ;.--o., : : : 0'0/ : : : @)o • .,. __ .,,0 I I I I I I I • 0 • I I t I I I I W 
• \ I I I I I I I V 

\ II l 11 0 0 0 O • op• 
stof - zeefdoek lij ■- rollen 
oploop pers- droogpartij pers nadroog 

partij partij 

Figuur 4.1 Het maken van papier 
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5. De afwerking 

Nadat het papier gemaakt is en op rollen is gewikkeld, wordt 
het papier verder afgewerkt. De volgende activiteiten kunnen 
worden onderscheiden: 

conditioneren; het papier wordt op het juiste vochtgehalte 
gebracht, 
satineren; het papier wordt door middel van walsen gladder 
gemaakt, 
bobineren; een grote rol wordt gesplitst in meerdere klei
nere rollen, 
persen; op het papier wordt met behulp van drukpersen een 
bepaald oppervlakte verkregen (bv. een leerstructuur), 
snijden; het papier wordt op formaat gesneden, 
plakken; meerdere lagen papier worden op elkaar geplakt 
zodat een hoger gramgewicht papier wordt gevormd, 
inpakken & verzenden . 

Het aantal 
afhankelijk 
maken wij ") . 

stappen 
van de 

6. De grondvorm 

dat een order 
wensen van de 

moet 
klant 

doorlopen 
( "Wat de 

is geheel 
klant wil 

KNP Meerssen produceert op klantenorder. Wanneer een klant een 
nieuwe kleur of kwaliteit wenst, bepaalt men in de afdeling 
Ontwikkeling & Kwaliteit of deze te maken is, en worden er 
indien mogelijk nieuwe recepturen opgesteld. In dat geval is 
er sprake van 'engineer to order'. 
De materiaalvoorziening (voorraden cellulose, kleurstoffen 
etcetera) is niet op korte termijn gekoppeld aan de produktie
planning. Het klantorder ontkoppelpunt (KOOP) ligt bij de 
afdeling Stofvoorbereiding in de processtap pulperaanmaak waar 
de j uiste papierpulp wordt samengesteld. Alle handelingen na 
dit punt worden specifiek op basis van de order uitgevoerd. 

In de afdeling Stofvoorbereiding (SVB) tesamen met de afdeling 
Papiermachines (PM) is er sprake van batch-gewijze lijnproduk
tie. Batchgewijs gaan de orders over een vaste routing door de 
afdelingen heen, zonder wachtrijen. Het produceren van papier 
behoort tot de zogenaamde semi-proces industrie. 

De papiermachines vormen de bottleneck binnen KNP Meerssen. 
Vanuit logistiek oogpunt is het noodzakelijk de papiermachines 
zo optimaal mogelijk te bezetten. Met dit in gedachte heeft 
men in het verleden een vaste kleurencyclus voor de papierma
chines ontwikkeld. Deze kleurencyclus moet er voor zorgen dat 
de tijd die nodig is voor het omstellen van de papiermachines 
wordt geminimaliseerd. 

De afwerkingsfase wordt uitgevoerd in de afdeling Mechanische 
Afwerking en in de afdeling Eind Afwerking. In tegenstelling 
tot de SVB en de PM waar er sprake is van een procesmatige 
structuur is er bij de afwerking sprake van een functionele 
structuur. Gelijksoortige machines zijn gegroepeerd. De orders 
komen van de PM af en moeten vervolgens verschillende bewer-
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kingen ondergaan. Voor elke bewerkingsplek bevindt zich een 
wachtrij van orders. De werkvolgorde in deze wachtrij wordt 
bepaald aan de hand van volgorde afhankelijke prioriteitsre
gels. Men wil de omsteltijd bij de diverse machines zoveel 
mogelijk minimaliseren. De afwerking is te typeren als een 
'job-shop' . 

Het proces binnen de Afwerking is te beschrijven als 'ambach
telijk' en daardoor afhankelijk van het vakmanschap van de 
mensen op de werkvloer. Op de werkvloer is een bepaalde speel
ruimte nodig om de orders in die volgorde of over die machines 
te sturen, die men op basis van de beschikbare expertise het 
meest geschikt acht. 

7. Probleem en opdracht 

De oorspronkelijke opdrachtformulering was als volgt: 

Onderzoek of er mogelijkheden zijn om de doorlooptijd 
(en/of de levertijd) van een order, van binnenkomst in de 
fabriek tot expeditie vanuit de fabriek, te verkorten. 

Aanleiding tot dit onderzoek is dater een grate c . q. belang
rijke klant heeft verzocht om kortere levertijden en meer 
exacte afleverdata. Gezien de huidige ontwikkelingen op de 
markt is het de verwachting dat in de toekomst meer klanten 
hier om zullen vragen en dat een kortere levertij d steeds 
belangrijker zal gaan warden. 

Op basis van deze ruime opdracht is ervoor gekozen om aller
eerst het gehele traject binnen de fabriek te beschrijven en 
te analyseren. Op basis van de hieruit komende waarnemingen 
kan gericht worden gekeken welke gedeeltes in het traject de 
meeste aandacht behoeven. 

8. Gebiedsafbakening 

Tijdens het onderzoek is er in overleg met de opdrachtgever 
voor gekozen om het onderzoek te beperken tot de afwerkingsfa
se van een order . Hiervoor gelden de volgende redenen: 

1. Het gedeelte papierproduktie is al zodanig ver uit ge
kristalliseerd dat verbeteringen moeilij k danwel geheel 
niet te realiseren zijn. De huidige planning van de pa
piermachines berust op het minimaliseren van de omstel
tij den. Om dit te realiseren werkt men met een kleurency
clus. De nodige discussies en onderzoeken m.b.t. deze 
kleurencyclus hebben tot het handhaven van de bestaande 
situatie geleid. 
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2. Verbeteringen die de wachttijd en doorlooptijd van een 
order beperken, binnen het traject de papierproduktie, 
hebben betrekking op het onbeperkt uitwisselbaar maken 
van de papiermachines. Wanneer di t het geval is kan men 
de kleurencycli zodanig op elkaar afstemmen dat een kleur 
veel minder lang hoeft te wachten. Binnen het bedrijf is 
men zich hier terdege van bewust. Regelmatig vinden 
verbeterings-projecten plaats. Deze verbeteringen liggen 
op het technische vlak. 

3. Het gedeelte Afwerking heeft in het verleden op het 
gebied van de planning en doorstroming slechts weinig 
aandacht gehad. Binnen het bedrijf blijkt echter steeds 
vaker dat dit traject een steeds grotere toegevoegde 
waarde krijgt. 

9. Geconstateerde knelpunten 

Gedurende het onderzoek zijn o . a. de volgende knelpunten 
geconstateerd: 

1. Grote spreiding in de doorlooptijd door de Afwerking; de 
spreiding in de doorlooptijd bedraagt meer dan de helft 
van de gemiddelde doorlooptijd. 

2. Levertijd speelt een ondergeschikte rol; binnen het 
bedrijf heerst de gedachte dat het produceren van papier 
belangrijker is dan het behalen van de levertijden. 
Orders die later klaar moeten zijn, warden regelmatig 
eerder afgewerkt. 

3. Ongelijkmatige verdeling van de werkdruk binnen de Afwer
king; de afdeling Mechanische Afwerking is verantwoorde
lijk voor een groot deel van de spreiding in de doorloop
tijd. In de daarop volgende afdeling (de Eind Afwerking) 
komt men regelmatig in de problemen om de order toch op 
tijd te leveren. 

Deze knelpunten ziJn als uitgangspunt gehanteerd bij het 
bepalen van mogelijke oplossing. 

10. Mogelijke oplossing 

Na uitgebreid literatuuronderzoek is de volgende oplossing 
gepresenteerd: 

Blimineer bovenstaande Jcnelpunten met behulp van het 
inste11en van enkele interne leverdata (mijlpalen) I 

Het instellen van interne leverdata gekoppeld aan 'performance 
criteria' moet er voor zorgen dat men op de werkvloer minder 
rekening gaat houden met produktie in tonnen en meer met de 
afgesproken levertijd. 
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Middels enkele interne leverdata kan men de goederenstroom 
beter beoordelen. Men maakt als het ware een grofplanning op 
hoog niveau. Alle orders dienen de interne mijlpalen te beha
len, wanneer dit niet lukt dient dit zo snel mogelijk gereali
seerd te worden. Als gevolg van de vroege signalering van de 
vertraging van een order wordt eerder ingegrepen. 

Uit de theorie blijkt dat het instellen en bijhouden van 
enkele interne leverdata de doorstroming kunnen verbeteren, 
met name de spreiding in de doorlooptijden kan hierdoor ver
minderen. 

11. Testcase 

Om bovenstaande mogelijke oplossing te evalueren is er gedu
rende een maand een interne leverdatum ingesteld direct na de 
afdeling Mechanische Afwerking. Dagelijks zijn alle orders 
beoordeeld op deze interne leverdatum. 

Wanneer bleek dat een order de interne leverdatum niet behaal
de, werd deze gerapporteerd aan de chefs van de Mechanische 
Afwerking. Deze dienden deze order een hogere prioriteit te 
geven om ervoor te zorgen dat de betreffende order niet teveel 
vertraging oploopt. 

Tijdens de aanvang 
aantal verstoringen 
afdeling Logistiek. 
zijn: 

van deze testcase bleek dat er een groot 
optraden, welke niet gemeld werden bij de 

Voorbeelden van dergelijke verstoringen 

- geen juiste pallets beschikbaar, 
- orders geblokkeerd door de afdeling O&K op afwachting van 

een definitieve uitspraak, 
- en zelfs werkinstructies die verdwenen waren, waardoor een 

order niet afgewerkt kon worden. 

Naar aanleiding van deze signalering, z1Jn er duidelijke 
afspraken gemaakt over de melding van deze verstoringen. Elke 
verstoring van een order die bekend is, wordt doorgegeven aan 
de afdeling Logistiek, welke deze eventueel kan vertalen naar 
de klant. 

12. Resultaten 

In het begin van de testcase betroffen de spoedlij sten een 
groat aantal orders (+/- 30), welke hogere prioriteit dienden 
te krijgen. Echter na 2 weken waren deze lijsten teruggebracht 
naar +/- 5 orders per dag. De gevolgen van een vroege signale
ring van de vertraging van een order werd duidelijk. Ziender
ogen leek de doorstroming zich te verbeteren. 

Gedurende deze testcase is wekelijks de doorlooptijd van de 
Mechanische Afwerking en de spreiding in deze doorlooptijd in 
de gaten gehouden. De resultaten hiervan worden in figuur 12.1 
op de volgende pagina gepresenteerd. 
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Figuur 12.1 : De doorlooptijd van de Mechanische Afwerking 

Uit deze figuur blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd tijdens 
deze periode afnam. Di t wordt veroorzaakt doordat het aantal 
uitschieters (orders met grote vertragingen) steeds kleiner 
werd, als gevolg van de vroege signalering. Tevens blijkt dat 
ook de spreiding in de doorlooptijd steeds kleiner werd. De 
conclusie die op basis van de omvang van de spoedlijsten werd 
genomen, bleek een feit te worden. Op basis van deze eerste 
resultaten is er besloten om deze interne leverdatum te blij
ven hanteren. 

Bovenstaande resultaten laten zien dat de doorstroming in de 
Mechanische Afwerking verbeterde als gevolg van een interne 
leverdatum. De volgende vraag was dan ook, zijn de effecten 
ook merkbaar wanneer men het gehele traject van een order in 
beschouwing neemt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een analyse uitge
voerd naar de interne leverbetrouwbaarheid en de interne door
looptijd over het gehele traject . 

De resultaten van de analyse van de interne doorlooptijd van 
formaat-orders worden in onderstaande figuur 12. 2 gepresen
teerd. Deze analyse beslaat de hele periode waarvan gegevens 
beschikbaar zijn. 
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Figuur 12.2 : De interne doorlooptijd van formaat-orders 

Formaat-orders zijn orders die bewerkingen ondergaan in zowel 
de Mechanische Afwerking als in de Eind Afwerking. De resulta
ten van de test-case zullen daarom dan ook slechts beperkt 
doorspelen. Toch laten de eerste 4 weken een verbetering zien 
van zowel de gemiddelde doorlooptijd als de spreiding in die 
doorlooptijd. 

Vanaf week 16 verlopen zowel de gemiddelde doorlooptijd als de 
spreiding zeer onregelmatig. De eerste piek is het gevolg van 
een groot aantal orders die langer dan een maand vertraging 
hebben opgelopen, omdat de klant zijn pakpapier niet op tijd 
kon leveren. De tweede piek is ontstaan doordat men in de 
Eind-Afwerking veel vrij e dagen heeft in de maand Mei. De 
papierproduktie gaat echter continue door, waardoor het onder
handen werk boven het normale niveau uit stijgt. Deze piek 
keert jaarlijks terug. 

De resultaten van de analyse van de interne doorlooptijd van 
rollen-orders worden in figuur 12. 3 op de volgende pagina 
gepresenteerd. 

Rollen-orders zijn orders die alleen bewerkingen ondergaan in 
de afdeling Mechanische Afwerking. De resultaten van de test
case dienen hier het duidelijkst naar voren te komen. 
Wanneer men deze figuur bekijkt ziet men dat zowel de gemid
delde doorlooptijd als de spreiding in de eerste 4 weken 
afnemen . Vervolgens ziet men beide eerder genoemde pieken 
terugkeren, maar uiteindelijk in week 21 blijken beide waarden 
nog steeds lager te zijn dan bij de aanvangsperiode. Een 
duidelijke verbetering heeft plaatsgevonden. 

52 



Dagen 
6...----------------------, 

5 

4 

--- Gem.doorlooptijd 
3 

-t- Spreiding 

2 

1 .. .... . . . .. . . ............... .... . .. ..... ... . .... .. . 

0L--------------------
13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Week 

Figuur 12.3 : De interne doorlooptijd van rollen-orders 

Behalve de interne doorlooptijd is ook de interne leverbe
trouwbaarheid geanalyseerd. In onderstaande figuur 12.4 warden 
de resultaten van deze analyse gepresenteerd. 
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Figuur 12.4 De interne leverbetrouwbaarheid 
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De interne leverbetrouwbaarheid wordt gepresenteerd als het 
percentage orders dat binnen de streefdatum (verwachte interne 
gereeddatum) wordt afgewerkt . Ook in deze figuur is een verbe
tering waar te nemen. De interne leverbetrouwbaarheid blijkt 
langzaam te verbeteren. Verrassend is dat beide pieken in de 
f iguren van de interne doorlooptij d, slechts geringe invloed 
blijken te hebben op de interne leverbetrouwbaarheid. De 
interne leverbetrouwbaarheid neemt beide keren iets af, maar 
herstelt zich daarna snel. 

13. Conclusie 

Door het instellen van een interne leverdatum blijken de 
gemiddelde doorlooptijd, de spreiding in die doorlooptijd en 
de interne leverbetrouwbaarheid zich te verbeteren. 

Een onverwacht effect is dat de gemiddelde doorlooptijd oak 
verminderd. In de theorie wordt vermeld dat dit slechts zelden 
voorkomt. De reden hiervoor is dat de grote vertragingen geen 
gevolg zijn van een tekort aan beschikbare capaciteit, maar 
vaak door andere factoren worden veroorzaakt. Het sneller 
afwerken van deze orders, heeft vrijwel geen invloed op de 
wachttijd van de overige orders. Doordat deze uitschieters 
warden geelimineerd daalt de gemiddelde doorlooptijd. 

Als gevolg van de interne leverdatum bleken de geconstateerde 
knelpunten te worden opgelost. De spreiding in de doorlooptijd 
werd lager, als gevolg van de vroege signalering. Deze vroege 
signalering had ook als effect dat de werkdruk in de Afwerking 
beter werd verdeeld. Als gevolg van de feedback die men op de 
werkvloer ontving met betrekking tot de interne leverdatum, 
werd men zich meer bewust van de belangrijkheid van het nale
ven van de levertijden. 

Bovenstaande resul ta ten hebben geresul tee rd in meer concrete 
aanbevelingen op dit gebied. Naast deze aanbevelingen zijn er 
aanbevelingen gedaan op het gebied van de levertijdafgifte en 
de materiaalbeschikbaarheid om de doorstroming door het be
drij f verder te optimaliseren. 
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