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Dr. ir. J. W. M. Bertrand en dr. ir. J. C. Wortmann* 

Produktiebeheersing bij de fabricage van enkel
voudige componenten op afdelingsniveau 

1. Inleiding 

In het Kader van deze special over goederen
stroombeheersing richt dit artikel zich op het 
laagste aggregatieniveau: de produktiebeheer
sing in afzonderlijke produktie-afdelingen. Deze 
produktie-afdelingen kunnen geheel verschil
lend van aard zijn. Uiteraard is de produktiebe
heersingsproblematiek in de procesindustrie 
anders dan in de machinebouw. Ook binnen 
een keten van produktie-afdelingen van sen be· 
drijf kunnen echter aanzienlijke verschillen op
treden m.b.t. de produktiebeheersing. 
am deze reden beperken wij ons hier tot de 
produktie van enkelvoudige componenten in 
afdelingen met een job-shop fabricagestructuur 
met functionele lay-out. De funetionele lay-out 
wordt gekenmerkt door plaatsing van gelijk
soortige machines bij elkaar in werkplekken. 
Dit in tegensteiiing tot een groepen-teehnoiogi
,sehe lay-out, waarbij de werkplekken bestaan 
uit verschillende soorten machines, die samen 
een bepaalde klasse van produkten kunnen 
voortbrengen. De job-shop kenmerkt zich, 
doordat de produkten vanuit elke werkplek 
naar een groot aantal andere werkplekken kun
nen stromen. Dit in tegenstelling tot de flow
shop, waar de produkten vanuit elke werkplek 
slechts naar enkele andere werkplekken kunnen 
gaan. 

* Dr. ir. J. W. M, Bertrand en dr. ir. J. C. Wortmann zijn bei
den als wetenschappelijk medewerker werkzaam in de afde
ling Bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Eindho
ven. Deze en de volgende bijdrage zijn gebaseerd op resulta-' 
ten van hun promotie-onderzoek dat zij in nauwe samenwer
ki ng hebben verricht. 
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In de literatuur is vrij veel onderzoek naar pro
duktiebesturing in de zogenaamde idea Ie job
shop beschreven. Deze ideale job-shop is een 
gestandaardiseerd model, dat vooral met be
hulp van simulatie-experimenten wordt onder
zocht. In dit standaard model wordt veronder
steld dat er veel variabiliteit optreedt in de be
werkingstijden van de verschillende bewerki'n
gen aan de produkten, en in het aankomstpa
troon van de orders. 
Het onderzoek op. het gebied van de ideale job
shop heeft zich in het verleden vooral gericht 
op de volgorde waarin de verschillende orders 
uit een wachtrij bij een werkplek worden be-
vvarkt. Deze zogenoemde sequencing literatuui 
richtte zich voor praktijkproblemen vooral op 
het kiezen van de juiste prioriteitsregel: dit is 
een standaard-beslissingsregel die aangeeft 
hoe bij elke werkplek de volgende order uit de 
wachtrij te kiezen, wanneer er een machine 
vrijkomt. Bekende prioriteitsregels zijn: de kort
ste bewerkingstijd eerst (KBE), in het Engels: 
shortest-processing time (SPT), en 'wie het 
eerst komt, die het eerst maalt', in het Engels: 
first-in first-out (FIFO). 
Recentelijk is er meer aandacht voor andere 
problemen, zoals het afgeven van haalbare le
verdata en het gebruik maken van multi-inzet
bare operators c.q. machines. Hierbij ontstaat 
het vraagstuk van de interacties van deze ver
schillende soorten beslissingen. Wij zullen deze 
interacties analyseren in paragraaf 2. Op basis 
van deze analyse wOidt een beslissingsstruc-
tuur veor job~shop produktiebehesrsing gapis-
senteerd in paragraaf 3. 
De ideeen, die in paragraaf 3 worden beschre-
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Yen, zijn in de praktijk toegepast in een afde
ling waar ge"integreerde schakelingen worden 
geproduceerd. Het betreft hier een afdeling van 
dezelfde fabriek, waarop het artikel van Stom
mels (4) betrekking heeft. De kenmerken van 
de betreffende afdelingen worden beschreven 
in paragraaf 4; het produktiebeheersingssys
teem dat hier is ontwikkeld, komt aan de orde 
in paragraaf 5. Tenslotte presenteren wij enkele 
resultaten in paragraaf 6. 

2. Het produktiebeheersingsprobleem 

De prestatie van een produktiebeheersingssys
teem voor een job-shop met functionele lay
out wordt gewoonlijk gemeten d.m.v. drie 
doelgrootheden: 

de bezettingsgraad van de capaciteiten; 
de gemiddelde doorlooptijd van de orders; 
de levertijdafwijking. 

Deze doelgrootheden kunnen worden nage
streefd door drie verschillende soorten beslis-
sing en te nemen, namelijk: 

order-tijdsplanning en levertijdsafgifte; 
werkuitgifte; 
capaciteitstoekenning. 

Hieronder zuiien wij eerst de soorten beslissin
gen en vervolgens de doelgrootheden bespre
ken. 

Order-tijdsplanning en levertijdsafgifte 

ledere order die de fabriek binnenkomt ont
vangt een tijdsplanning en een afgegeven le
vertijdstip (de leverdatum). Voor elke bewer
king van de betreffende order wordt een ge
wenst bewerkingstijdstip (of plantijdstip) vast
gesteld. De leverdatum van de order wordt af
geleid uit het bewerkingstijdstip van de laatste 
bewerking van die orders. Wanneer de klant de 
!everdatum accepteart, 'lvoidt de order toege
voegd aan het bestand 'geaccepteerd, nog niet
uitgegeven werk'. 
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Werkuitgifte 

Elke order wordt op een bepaald moment uit
gegeven naar de produktie-afdeling. Zodra een 
order is uitgegeven, concurreert hij met andere 
orders om de beschikbare capaciteit. Wij gaan 
er eenvoudigheidshalve van uit, dat een order 
steeds in zijn geheel wordt uitgegeven. 

Capaciteitstoekenning 

De produktiecapaciteit wordt telkens toegekend 
aan de nog resterende bewerkingen van de uit
gegeven orders. Deze capaciteitstoekenning 
heeft niet aileen betrekking op machines maar 
eventueel ook op operators, gereedschap enz. 
Het gaat hierbij zowel om volgorde-bepaling 
van orders op machines als om het inzetten 
van multi-inzetbare capaciteit. Nadat een be
werking is uitgevoerd komt de order weer in 
een wachtrij van uitgegeven onafgewerkte or
ders, tenzij de order klaar is. 

De bezettingsgraad van de capaciteiten 

De bezettingsgraad is per definitie gelijk aan de 
benutte capaciteit gedeeld door de beschikbare 
capaciteit. Deze doelgrootheid wordt gemeten 
over een lang tijdsinterval. Over zulk een lang 
tijdsinvervai benadert de benutte capaciteit 
het werkaanbod van de fabriek, uitgedrukt in 
de betreffende capaciteitseenheden (uiteraard 
wordt aangenomen dat de bezettingsgraad 
kleiner is dan 1). Het werkaanbod van de fa
briek wordt echter bepaald door de werkuitgif
tebeslissing. De beschikbare capaciteit wordt 
hier beschouwd als een niet-be"invloedbare va
riabele. De bezettingsgraad wordt derhalve vol
ledig bepaald door de werkuitgiftebeslissing 
(tenzij het niet-uitgegeven werk nul is). Deze re
latie is in figuur 1 weergegeven door een stip
pellijn. 

De gemiddelde dooriooptijd van de orders 

De gemiddelde doorlooptijd van de orders in 
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de fabriek wordt bepaald door onder andere de 
bezettingsgraad en de variaties in capaciteits
beschikbaarheid en orderkenmerken. Wij be
schouwen de bezettingsgraad als gegeven voor 
het werkuitgiftesysteem, en de variaties als een 
niet-bei'nvloedbare variabele. Binnen deze be
perkte probleemdefinitie kan de gemiddelde 
doorlooptijd van de orders door de capaciteits
toekenning gunstig worden be"invloed, en wei 
door: 

het varieren van de beschikbare operator ca
paciteit per werkplek; 
het voorrang geven aan werk, dat vervol
gens zal stromen naar werkplekken die drei
gen leeg te lopen (Work-In-Next-Oueue re
gel of WINO-regel); 
het voorrang geven aan bewerkingen met 
korte bewerkingstijden (SPT). 

Het schuiven met multi-inzetbare operators in 
situaties waar er meer machines dan operators 
aanwezig zijn kan de gemiddelde doorlooptijd 
aanzienlijk bekorten (4). Het effect van de 
WINQ-regel is beperkt, maar niet te verwaarlo
zen. Het treedt vooral op bij een specifiek inter
val van waarden van de bezettingsgraad. 
Het SPT.:.effect berust hierop, dat men lange 
bewerkingen pas aan de beurt laat komen als 
er geen korte bewerkingen meer in de rij zitten. 
Telkens wanneer een willekeurige bewerking 
moet wachten op een korte bewerking is de 
gemiddelde doorlooptijd gunstiger dan wan
neer een willekeurige bewerking moet wachten 
op een lange bewerking. Het SPT-effect is sterk 
afhankelijk van de variabiliteit der bewerkings
tijden (3). 
De hier besproken be"invloedingsrelaties van de 
gemiddelde doorlooptijd zijn in figuur 1 weer
gegeven d.m.v. streeplijnen. 

Levertijdsafwijking 

Voordat de levertijdsafwijking kan worden be
sproken zijn enkele definities nodig: 
- de afgegeven order-Ievertijd is het afgege-
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yen levertijdstip van de order minus het tijd
stip waarop de levertijd werd afgegeven; 
de werkelijke order-Ievertijd is het tijdstip 
waarop de order gereed komt minus het 
tijdstip waarop de levertijd werd afgegeven; 
de levertijdsafwijking van een order is de 
werkelijke order-Ievertijd minus de afgege
yen order-Ievertijd; 
de werkelijke order-voorlooptijd is het tijd
stip waarop de order is uitgegeven minus 
het tijdstip waarop de levertijd werd afgege
yen; 
de werkelijke order-doorlooptijd is het tijd
stip waarop de order gereedkbmt minus 
het tijdstip waarop de order is uitgegeven. 

De levertijdsafwijking wordt in de eerste plaats 
bei'nvloed door aile factoren die de werkelijke 
doorlooptijd be"invloeden. De werkelijke door
looptijden worden bepaald door de capaciteits
toekenning, zoals wij hebben gezien. De capa
citeitstoekenningbeslissing kan voor werkelijke 
order-doorlooptijden ook bewerkstelligen, dat 
zij meer in overeenstemming zijn met afgege
yen order-Ievertijden. Om dit effect te bereiken, 
moet het tijdsplan van de orders een rol spelen 
bij het toekennen van capaciteit aan bewerkin
gen. In zijn meest extreme vorm leidt dit tot de 
prioriteitsregel: neem die order in bewerking, 
waarvan de eerstvolgende bewerking de vroeg
ste p!anperiode heeft (Operation Due-Date of 
ODD-regel). Door deze regel kan de variantie 
van de levertijdsafwijking aanzienlijk worden 
gereduceerd (3). 
In de tweede plaats wordt de levertijdsafwij
king be"invloed door de werkelijke voorlooptijd. 
Over deze voorlooptijd wordt beslist door 
werku itg ifte. 
Tenslotte wordt de levertijdsafwijking bei'n
vloed door de 'order-tijdsplanning en lever
tijdsafgifte', omdat de afgegeven order-Ievertijd 
door deze beslissing wordt vastgesteld. Bij de
ze beslissing kunnen de voigende factoren een 
iol spelen: 
- het aantal bewerkingen van de order; 
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de bewerkingstijden van deze bewerkingen; 
de werklast (al dan niet uitgegeven) in de fa
briek_ 

Deze relaties zijn in figuur 1 weergegeven door 
getrokken lijnen. 

3. Structurering van het beheersingsprobleem 

De relaties, die in figuur 1 zijn weergegeven 
vormen een complex geheel. Er zijn twee soor
ten omgevingsvariabelen: de orderstroom en 
de beschikbare capaciteiten. Er is een belangrij
ke toestandsgrootheid: de totale werklast in de 
fabriek. Wij zullen trachten het probleem te de
componeren in overzichtelijke deelstukken; 
daarna zal het resulterende coordinatiepro
bleem worden beschouwd. Alvorens de com
positie kan worden gepresenteerd verdient een 
drietal conflicten tussen doelgrootheden apart 
aandacht, namelijk: 

bezettingsgraad en gemiddelde doorloop
tijd; 
reductie in gemiddelde doorlooptijd en re
ductie in levertijdsafwijking; 

gemiddelde en variantie van de levertijdsaf
wijking. 

Bezettingsgraad en gemidde/de door/ooptijd 

De bezettingsgraad van de capaciteiten en de 
gemiddelde doorlooptijden van bewerkingen 
op deze capaciteiten zijn niet onafhankelijk van 
elkaar. De relatie tussen deze grootheden is on
der meer het onderwerp van de wachttijdtheo
rie. De doelstelling van de werkuitgiftebeslis
sing kan dus als voigt worden geformuleerd: 
het realiseren van een bepaalde combinatie 
van bezettingsgraden en gemiddelde doorloop
tijd. Een aparte beslissingsfunctie dient de ge
wenste combinatie vast te stellen. 

Reductie in gemidde/de door/ooptijden en re
'ductfe in varianties van de /evertijdafwijkingen 

De beslissing over het toekennen van wachten
de bewerkingen aan capaciteiten kan zowel de 
gsmiddelde doorlooptijd' als de variantie in de 
levertijdsafwijking in bepaalde mate reduceren. 
Deze doelstellingen conflicteren echter. De 

Figuur 1. De relaties tussen beslisgrootheden en doelgrootheden 

order-tiid
planning en 
levertiid
afgifte 

capaciteits ••••••••••••• 

bezettings- ~:.:.::.:.-----------
graad I ...---------------

uitgegeven 

t-::==::::;¢:==:::)l orders-niet-
I- in-bewer-

king 

werkuitgifte 
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doelstelling van de capaciteitstoekenning kan 
dus als voigt worden geformuleerd: het reali
seren van een bepaalde combinatie van reduc
tie in gerniddelde doorlooptijd en reductie in 
variantie van de levertijdsafwijking. Een aparte 
beslissingsfunctie dient de gewenste combina
tie vast te stellen. 

Gemiddelde en variantie van de levertijdsafwij
king 

In de praktijk is de levertijdsafwijking vooral 
van· belang voor zover de gerealiseerde lever
tijd groter is dan de afgegeven levertijd. Men 
kan de kans op levertijdsoverschrijding kleiner 
maken, door: 

de gerniddelde levertijdsoverschrijding klei
ner, of meer negatief,te maken; 
de variantie in de levertijdsafwijking te ver
kleinen. 

De gemiddelde levertijdsoverschrijding kan 
worden beheerst als de gemiddelde afgegeven 
order-Ievertijd (in elke periode) correct wordt 
gerelateerd aan de gemiddelde werkelijke or
der-Ievertijd (in de betreffende periode). 
Wij hebben gezien, dat deze werkelijke order
levertijd kan worden voorspeld uit de, al dan 
niet uitgegeven, werklast. De variantie in de le
vertijdsafwijking wordt enerzijds be"invloed 
door bij levertijdsafgifte rekening te houden 
met order-kenmerken (zoals aantal bewerkin
gen en bewerkingstijden), en anderzijds door 
de capaciteitstoekenningsbeslissingen. De doel
stelling van de orderplanning en levertijdsafgif
te kan dus als voigt worden geformuleerd: het 
realiseren van een bepaalde combinatie van 
gemiddelde levertijdsafwijking en variantie in 
de levertijdsafwijking. Een aparte beslissings
functie dient de gewenste combinatie vast te 
stellen. Vanuit produktiebeheersingsoogpunt 
kan de norm voor de gemiddelde levertijdsaf
wijking onafhankelijk van andere grootheden 
worden vastgesteld (hoewe! normaliter de 
markt hier zijn invloed doet gelden). De norm 

Bedrijfskunde, jrg. 53, 1981/2 - Goederenstroombeheersing 
/ 

voor de variantie in de levertijdsafwijking dient 
te worden gekozen in samenhang met de norm 
die voor het toekennen van capaciteiten aan 
bewerkingen wordt gespecificeerd. 

De bes/issingscoordinatie 

De beslissingsfunctie, die de normen stelt voor 
de drie bovengenoemde beslissingen, noemen 
wij: de bes/issingscoordinatie. Deze beslis
singsfunctie dient haalbare norm en vast te stel
len. Om dit mogelijk te maken dient deze be
slissingsfunctie te beschikken over modellen, 
die de samenhang tussen conflicterende doel
grootheden beschrijven. 
Hiermee is de structurering van het beheer
singssysteem voltooid. De beheersingsstruc
tuur en de benodigde informatiestromen zijn 
weergegeven in figuur 2. 

4. Een praktijksituatie 

De bovenstaande analyse is toegepast op een 
diffusie-afdeling van een fabriek van ge"inte
greerde schakelingen. in deze afdeling worden 
dunne plakken silicium in een aantal fasen be
werkt op verschillende soorten machines. De 
fabricage vindt plaats in partijen van maximaal 
70 plakken. De bewerkingsvolgorde in elke fase 
is een variant op een basis-fase routing, die be
staat uit een ovenbewerking, gevolgd door een 
aantal fotografische bewerkingen in de zoge
noemde 'gele kamer', gevolgd door een etsbe
werking, een reinigingsbewerking en opnieuw 
een ovenbewerking. Het resultaat van zo'n fase 
is, dat de electronische eigenschappen van het 
silicium op zeer bepaalde plaatsen worden ver
anderd. Na aile fasen te hebben doorlopen be
vat de plak een groot aantal complete, ge"inte-

. greerde circuits. Op een aanta! plaatsen in elke 
fase zijn meetbewerkingen tussengevoegd. Fi
guur 3 geeft een voorbeeld van een compleet 
proces, dat, afhankelijk van het type schake
ling, 80 tot 130 bewerkingen bevat. Het aantal 
verschillende bewerkingen is ongeveer 400. 
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Figuur 2. De beheersingsstructuur van het conceptueel systeem 

r-----~ 

I r----.. beslissings
co6rdinatie 

: r---~ 
I ~~I~-r------~ 

I 1 
1 I 
I : normen v~~r deelfuncties 

I I 
I 
I 
L 

doelfunctie" 

co6rdinatie model 

verwachte toekomstige capaciteit 

"nieuwe orders 
geaccepteerde orders 

werklast in-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

, 
I . 

"beschik are 
capaCffe"f 

I I 
I I 
I I 

I 
I 
i 
I 
I 
I L ___ ,..---------, 

capaci
,----_--1 teitstoe

wiizing 

toewijzingen 

I I : 
i I I 
I I I 
I I I 
1 I t_ 

"I 

gereed gekomen bewerkingen 

gereedgekomen orders 

t 
meting 
"Iever
tijdaf
wijking 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I , 

benutte capaciteit 

-----, 

i : I L _________ ~ I 1 

LL~~~~~~-_~~==~~~_~~~~-~ _____________ J 

De technologie van het proces is niet vo!!edig 
beheerst. Daarom ontstaan variaties in op
brengsten (vgl. (5)). De technologie wijzigt zich 
bovendien in hoog tempo: er treden veeivuidig 

Bedrijfskunde, jrg. 53, 1981/2 - Goederenstroombeheersing 

veranderingen op in het ontwerp van de Ie's, 
in de afmetingen van de plakken, in de partij
grootte, in de processen en in het machine
park. 
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Figuur 3. De routing van een partij van een bepaald proces 
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De machines zijn opgesteld volgens een func
tionele lay-out: een werkplek bestaat uit tech
nologisch verwante machines. Een operator 
werkt gewoonlijk op ieder moment in de tijd 
binnen €len werkplek; hij kan soms meerdere 
machines van die werkplek bedienen. Een aan
tal operators is bovendien multi-inzetbaar over 
meerdere werkplekken, af en toe (bijv. 1 x per 
dag) kunnen zij van werkplek veranderen. . 
Omdat het fabricageproces uit een aantal ge
lijksoortige fasen bestaat leidt de functionele 
lay-out tot een cyclische routing, waarvan fi
guur 3 een voorbeeld is. In werkelijkheid is de 
routing nog iets ingewikkelder, omdat een aan
tal meetbewerkingen op een aparte werkplek 
plaatsvindt. Doordat de fasen binnen een pro
ces en de diverse processen onderling verschil
len, heeft de routingsstructuur in de fabriek het 
karakter van een job-shop. 
Elke bewerking vraagt specifieke machinecapa
cite it en capaciteit van een operator met een 
bepaalde vaardigheid. De benodigde machine-
capaciteit voar sen be\rAJerking kan verschil!en 
van de benodigde operatorcapaciteit. De totale 
bewerkingsduur kan nog weer verschillen van 
zowel de benodigde machinecapaciteit als de 
benodigde operatorcapaciteit. 

De diffusie-afdeling krijgt haar grondstoffen 
toegeleverd van externe leveranciers en van 
andere afdelingen via de Materials Manage) 
ment afdeling. Tevens fungeert het Materials 
Management als afnemer van de kristallen (zie 
(5)). Het is belangrijk voor de beheersing van 
de goederenstroom, dat de diffusie-afdeling 
zich niet verplicht tot het afleveren van een be
paald aantal kristallen op een bepaald tijdstip 
maar tot werkuitgifte (het 'opzetten') van een 
bepaalde partij op een bepaald tijdstip en het 
garanderen van een constante doorlooptijd. 
Het effect van deze afspraak is dat de diffusie 
vvel op een bepaald tijdstip sen bepaalde opgs= 
zette partij moet afleveren, maar dat de af te 
leveren hoeveelheid produkten in de partij mag 
fluctueren. Voor deze fluctuaties houdt het Ma-
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terials Management veiligheidsvoorraden aan. 
Uiteraard blijft de diffusie-afdeling financieel 
verantwoordelijk voor haar opbrengsten. Bij de 
produktiebeheersing binnen de diffusie-afde
ling is het uitval-probleem op deze wijze geeli
mineerd. 

5. De beslissingsstructuur voor de diffusie-af
deling 

Voor de beschreven diffusie-afdeling bleken de 
bewerkingstijden van bewerkingen binnen sen 
wachtrij niet erg uiteen te lopen. Om deze re
den treedt het SPT-effect, dat reductie in de ge
middelde doorlooptijd kan bewerkstelligen, niet 
op. Daarom werd besloten de prioriteitsregel 
uitsluitend te richten op het reduceren van de 
variantie in de levertijdsafwijking. 
Ariderzijds biedt het inzetten van multi-inzetba
re operators de mogelijkheid de relatie tussen 
doorlooptijd en bezettingsgraad te verbeteren. 
In de diffusie-afdeling werd een constante 
door!ooptijd per proces ge\,AJenst. Daarom be ... 
sloot men de beslissing van het inzetten van 
multi-inzetbare operators geheel te richten op 
~et verbeteren van de bezettingsgraad. Merk 
op, dat de capaciteitstoekenning in de diffusie
afdeiing dus uiteenvalt in een zeer frequente 
'sequencing'-beslissing en een dagelijkse be
slissing over het verdelen van operators over 
werkplekken. 
De relatie tussen deze (verbeterde) bezettings
graad en de gemiddelde doorlooptijd per werk
plek kan in de praktijk worden gemeten, zoals 
wij in de volgende paragraaf zullen zien. Op 
grond van deze metingen kan de c06rdinatie 
beslissingsfunctie haalbare normen specifice
ren voor doorlooptijden en bezettingsgraden. 
Deze normen bepalen het gedrag van de opzet
beslissing ('werk-uitgifte' beslissing, vgl. para
graaf 2) die hiermee de werklast op de vloer 
beheerst. 
Bij de opzet-beslissing blijkt het om diverse re
denen nadelig wanneer de verdeling van de 
partijen over de verschillende processen (de 
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Figuur 4. De beheersingsstructuur voor de produktie-afdeling 
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procesmix) van week tot week sterk varieert. 
Deze nadelen uiten zich in een ongunstige rela
tie tussen de gemiddelde doorlooptijd en de 
bezettingsgraad. In (1) \A/ordt een nauv'Ikeurige 
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analyse gegeven van dit verschijnsel, dat zeer 
specifiek is. 

Om dit probleem te ondervangen is de opzet-
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beslissing gesplitst in twee delen: maandelijks 
wordt een norm-procesmix vastgesteld d.m.v. 
een produktieplan, terwijl wekelijks de eigenlij
ke opzetbeslissing valt. 
De maandelijkse norm-procesmix wordt door 
het Materials Management in een produktie
plan voorgesteld op grond van haar inzicht in 
de marktvraag en de voorraden. De diffusie-af
deling onderzoekt dit produktieplan op zijn 
consequenties voor de bezettingsgraden. Wan
neer er bezettingsgraden optreden, die voor 
doorlooptijdsverlenging zulien zorgen, wordt 
met Materials Management onderhandeld over 
wijzigingen in het produktieplan (uiteraard be
staan er ook regelkringen voor het aanpassen 
van de capaciteit, maar deze valien buiten het 
bestek van dit artikel). Een zogenoemd ge
accepteerd produktieplan voldoet dus aan de 
eisen van de norm-bezettingsgraden. Op basis 
van dit geaccepteerd produktieplan en van de 
norm-doorlooptijden kan een werklast-norm 
worden berekend. Men zal zich herinneren dat 

rijkste toestandsgrootheid van het produktiebe
heersingsprobleem is. 
De wekelijkse opzet-beslissing heeft dan oak 
tot doel, de werkelijke werklast zo goed moge
iijk in overeenstemming te brengen met de 
werklast-norm, onder de voorwaarde dat de -
wekelijkse - procesmix eveneens in overeen
stemming is met de procesmixnorm. Via het 
beheersen van deze werklast wordt automa
tisch de gemiddelde doorlooptijd beheerst. 
Vandaar de naam van dit beheersingssysteem: 
BeWe (Beheersing Werklast). 
Tenslotte zijn nog enkele opmerkingen over het 
systeem van order-tijdsplanning en levertijdsaf
gifte van belang. Men moet zich realiseren dat 
in deze praktijktoepassing aile niet-uitgegeven 
orders onder het beheer blijven van het Mate
rials Management. Vanuit de afdeling bezien 
bestaan deze ordeis niet. 
Orderplanning en levertijdsafgifte hebben daar
om niet te maken met een voorlooptijd, doch 
uitsiuitend met een doorlooptiid. Een doorloop-
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tijdsnorm per proces kan worden gegenereerd, 
nadat de coordinatie-beslissing over doorloop
tijd/bezettingsgraad-normen per werkplek zijn 
genomen. Op basis van deze doorlooptijdnor
men per werkplek is het eenvoudig een tijds
planning voor iedere individuele order te ma
ken. 
In het ontworpen produktiebeheersingssysteem 
is het niet nodig onderscheid te maken tussen 
orders die snel, en orders die langzaam moe
ten lopen, constante doorlooptijden zijn veel 
belangrijker. De levertijdsafgifte, tenslotte, is 
gebaseerd op de order-tijdsplanning plus een 
voorziening voor de spreiding in de levertijds
afwijking. Deze voorziening kan worden getrof
fen, wanneer men de frequentieverdeling van 
de levertijdsafwijking voortdurend meet. 

De beslissingsstructuur die hierboven is be
schreven wordt weergegeven in figuur 4. De 
informatiestromen zijn eveneens aangegeven. 
De beslissings-ondersteunende informatie 
'lv'ordt beschreven in (2). Veer sen gedetai!!eer-
de beschriiving zie (1). 

6. Resultaten 

De figuren 5 tim 10 geven een overzicht van 
enkele resultaten, die met het produktiebeheer
singssysteem zijn behaald. De prioriteitsregel 
werd ingevoerd in periode 4. De beslissingsre
gels voor het inzetten van operators werden in
gevoerd in periode 13. De beslissingsregels 
voor het maandelijks vaststelien van produktie
plannen voor het wekelijks besluiten over op te 
zetten partijen werden ingevoerd in periode 18. 
Figuur 5 toont voor een proces de standaard
deviatie van de doorlooptijden der partijen als 
functie van de tijd; een periode is ongeveer 
een maand. Het effect van het introduceren 
van de prioriteitsregei in periods 4 is duidelijk; 
de standaarddeviatie nam af van 5 dagen naar 
2,5 dagen. 
De gemiddelde doorlooptijden per peri ode van 
hetzelfde proces ziln weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 5. De spreiding in de doorlooptijden van partijen die maandelijks zijn opgezet in een bepaald proces 
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Figuur 6. De gemiddelde doorlooptijd van partijen die maandelijks zijn opgezet in een bepaald proces 
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Figuur 7. De relatie tussen gemiddelde doorlooptijd 
en de bezettingsgraad in de 'Gele Kamer' 
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Figuur 9. De relatie tussen de gemiddelde doorloop
tijd en de bezettingsgraad bij het 'Etsen en Reinigen' 
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Figuur 8. De relatie tussen de gemiddelde doorloop
tijd en de bezettingsgraad bij de 'Ovens' 

gemiddelde 
doorlooptijd 
per bewerking 

t 

0° 

-------------

• : waarnemingen van periode 8 tim 19 
1f :. waarnemingen van periode 20 tim 30 

-operator 
bezetting 

Figuur 10. De relatie tussen de gemiddelde door
looptijd en de bezettingsgraad bij het 'Meten' 
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Het management streefde gedurende deze hele 
periode naar gemiddelde doorlooptijden van 
ongeveer 24 dagen. Merk op, dat de verbete
ring in de gemiddelde doorlooptijd niet optrad 
in periode 13, toen de operator-inzet beslissing 
formeel werd ondersteund, maar pas in perio
de 18, toen 66k de werklast beheerst werd. Wij 
komen hierop terug maar riehten eerst de aan
dacht op de figuren 7 tim 10. 
De figuren 7 tim 10 geven de relatie tussen 
doorlooptijd en operatorbezettingsgraad voor 
de belangrijkste werkplekken. Met uitzondering 
van de werkplek ovens vertonen aile werkplek
ken een aanzienlijk verbeterde relatie vanaf pe
riode 18. Ook dit wijst er op dat de relatie 
doorlooptijd-bezettingsgraad niet verbetert 
door aileen het alloeeren van multi-inzetbare 
operators, maar dat werklastbeheersing een 
noodzakelijke voorwaarde is. Oit verschijnsel 
kan als voigt worden verklaard. Zolang er veel 
partijen op de werkvloer staan, d.w.z. zolang 
de werklast hoog is, zal men sleehts weinig be
hoefte hebben gebruik te maken van multi-in
zetbare operators. ledereen heeft immers vol
doende werkvoorraad om bezig te blijven. Zo
dra men eehter door werklastbeheersing het 
aantal partijen op de vloer laat afnemen kan 
leegloop van de operators aileen worden voor
komen door re-alloeatie. Het lager kader zal nu 
veel sneller geneigd zijn van multi-inzetbaar
heid te profiteren, zodat een re!atief hoge ope
rator-bezettingsgraad kan worden bereikt bij re
latief laag onderhanden werk en dus relatief la-
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ge doorlooptijden. Het feit, dat bij de werkplek 
ovens geen verbetering optrad kan worden 
verklaard uit de zeer lage waehttijden die daar 
reeds voor periode 18 werden gerealiseerd. 
Oeze resultaten maken duidelijk, dat de ver
sehillende delen van een produktiebeheersings
systeem inderdaad in hun samenhang dienen 
te worden ontworpen. De resultaten per beslis
singsfunctie kunnen wederzijds afhankelijk zijn~ 

Tenslotte wijzen wij erop, dat de relatie tussen 
doorlooptijd en bezettingsgraad na periode 18 
veel zwakker werd dan tevoren; statistiseh is er 
nauwelijks verband. Oit betekent dat men in dit 
beheersingssysteem bijna aile verstoringen van 
de produktie d.m.v. regelend ingrijpen kan 
compenseren. 
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