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VOORWOORD 

Dit boek verhaalt over een groot logistiek project, uitgevoerd bij P'IT-Telecom
municatie van 1984 tot 1988. In dit project zijn de principes van integrale 
goederenstroombesturing succesvol toegepast in de fysieke distributie van 
telecommunicatie-randapparatuur. Het boek past daardoor in een traditie van 
lofzangen op de tijdgefaseerde materiaalbehoefteplanning, die onder de naam MRP 
(I of 11), voor produktie, en DRP (I of 11), voor fysieke distributie, vanaf de jaren 
zeventig wijdverbreid is geraakt. Materiaalbehoefteplanning is een revolutie 
geweest, zowel in theorie als, tien jaar later, in de praktijk van de logistieke 
besturing. Zoals bij iedere revolutie, is er lange tijd nauwelijks ruimte geweest voor 
vraagtekens bij de absolute kwaliteit van materiaalbehoefteplanning, die onder 
andere is beschreven door Orlicky (Orlicky, 1975). Toch blijkt ook uit de analyse 
van de DRP-invoering bij Telecommunicatie, dat dergelijke vraagtekens, ondanks 
het meetbare succes van het project, nodig zijn. Voor sommige lezers is het wellicht 
de eerste keer dat zij met een dergelijke kritiek op het basisalgoritme van de 
materiaalbehoefteplanning worden geconfronteerd. Toch past het boek ook wat dit 
betreft in een traditie. Al voor het begin van de MRP-golf is betoogd, dat de 
ketenvoorraad stroomafwaarts, in plaats van de voorraadhoogte in één voorraad
punt als uitgangspunt voor de materiaalplanning moet worden gekozen. Al eerder 
is ingezien dat de exclusieve concentratie van voorraad op het eindproduktniveau, 
bedoeld voor het opvangen van vraagonzekerheid, niet verstandig is, in geval van 
meervoudige aanwendbaarheid van halffabrikaten (divergentie in de stuklijst). Al 
eerder is geconcludeerd dat materiaalbehoefteplanning niet goed met onzekerheid 
kan omgaan. 
Het onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van de 
logistieke besturing speelt een belangrijke rol bij het analyseren van sterkten en 
zwakten van de materiaalbehoefteplanning en het ontwerp van nieuwe, betere 
opvolgers ervan. 
De kritiek op de materiaalbehoefteplanning is echter nog lang geen algemeen 
begrepen verschijnsel. Zeker in fysieke distributiekringen geldt DRP nog als het 
summum van besturingskwaliteit. Zonder te streven naar grote theoretische 
diepgang, wordt in dit boek geprobeerd, aan de hand van een analyse van een 
praktijksituatie, een stuk van de nuancering van de kwaliteit van de materiaal
behoefteplanning, toegankelijk te maken voor vakgenoten in de praktijk. 

Het bovenstaande zou de suggestie kunnen wekken dat het boek voornamelijk 
gericht is op een analyse van DRP. Dit is niet het geval. De invoering van DRP is 
één element geweest van een omvangrijke logistieke reorganisatie in één van de 
grootste bedrijven van Nederland. Een beschrijving van dit grote logistieke 
veranderingsproces, ondersteund door het project Logistieke Besturing, vormt het 
grootste gedeelte van het boek. In dit project is gedurende een aantal jaren met 
succes, maar met nog meer plezier gewerkt aan, broodnodige, betere logistieke 
prestaties. Kennis nemen van de inhoud, werkwijze en resultaten van het project 
kan voor velen van belang zijn. Hopelijk klinkt in de beschrijving iets door van het 
enthousiasme van toen. 
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Het werk in een project is natuurlijk nooit het werk van één persoon. Het succes 
van het project Logistieke Besturing bleek achteraf veroorzaakt te zijn door de 
creatieve prestaties van tenminste 150 direct betrokkenen, wier namen ik mij helaas 
niet allemaal herinner. Bedankt Aad, Aart, Albert, Anita, Anton, Amo, Bart, Ben, 
Carla, Cees, Colinda, Corinne, Derk, Dick, Ed, Eddie, Ep, Frank, Frans, Fred, 
Geert, Ger, Gerard, Giel, Hans, Harry, Henk, Herman, Irma, Jaap, Jan, Jan-Albert, 
Jan-Willem, Jacques, Jay, Jeannette, Jenny, Joep, Johan, John, Joop, Jos, Kees, 
Koos, Leo, Liesbeth, Linda, Maja. Margreet, Mariëlle, Marijke, Marjolein, Michèl, 
Mike, Nicollette, Otto, Paul, Peter, Piep, René, Rob, Robert, Rommert, Ronald, 
Roy, Ruud, Theo, Ton, Wiel, Willem, Won, Wouter-Jan. 

Als laatste woorden vooraf is wellicht een waarschuwing nodig. In dit boek staan 
veel gegevens en meningen over de logistiek van het overheidsbedrijf PTI
Telecommunicatie, van 1984 tot 1988. De lezer gelieve er nota van te nemen dat dit 
bedrijf niet meer bestaat. Inmiddels is PTI Telecom B.V. opgericht, een bedrijf 
dat, onder andere, in volle concurrentie randapparatuur levert. Voor cijfers en 
meningen over de logistiek van dàt bedrijf, dient men zich bij de directie van het 
nieuwe bedrijf te vervoegen. 

Eduard van der Weegen, 
Eindhoven, december 1989. 
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HOOFDSTUK 1 PROBLEEMSTELLING 

1.1 Inleiding 

Dit boek gaat over logistiek in fysieke distributieketens1
• Hoe wordt de goede

renstroom van producent tot uiteindelijke afnemer bestuurd? Het boek beschrijft 
de achtergrond en de uitvoering, het hoe en het waarom, van een groot logistiek 
herstructureringsproject bij PIT-Telecommunicatie. Van 1984 tot 1988 zijn, in 
het project 'Logistieke Besturing', een aantal veranderingen doorgevoerd: 
- een reorganisatie van de logistieke functie; 
- een herziening van de logistieke besturing; 
- een wijziging van de fysieke distributiestructuur; 
- een invoering van een compleet logistiek informatiesysteem. 
Het boek laat zien hoe een operationeel overheidsbedrijf in een paar jaar een 
logistieke achterstand in een logistieke voorsprong heeft omgezet. 

Het boek gaat nadrukkelijk niet over distributie als marktinstrument, maar 
beperkt zich tot de inrichting en de besturing van het fysieke distributie- en het 
inkooptraject Wel komt het raakvlak tussen de logistieke functie en de commer
ciële functie aan de orde. De levertijd en de leverbetrouwbaarheid van de 
levering van apparatuur aan klanten bijvoorbeeld, zijn factoren die zowel com
mercieel als logistiek van belang zijn. 

Het boek is geschreven vanuit de optiek van een extern adviseur, zelf in hoge 
mate medeverantwoordelijk voor wat zich heeft afgespeeld. Toch blijft het boek 
hierdoor wat afstandelijk, op een soortgelijke manier als medische handboeken 
door specialisten worden geschreven en niet door patiënten. Het boek kijkt in de 
keuken van de bedrijfsadvisering. Het laat zien hoe bedrijfsadviseurs kunnen 
helpen, maar ook wat de beperkingen zijn. 
Het boek poogt bovendien één en ander meer theoretisch te onderbouwen. Het 
geeft daarom op een aantal gebieden openheid: van uitgangspunten, van gekozen 
doelstellingen en methoden om ze te bereiken, van resultaten. 

In dit eerste hoofdstuk wordt in kort bestek aangegeven waar het in de rest van 
het boek om gaat. 
In paragraaf 1.2 wordt het wetenschappelijk aspect van het boek beschreven. Het 
geeft opheldering over het karakter van het boek en over de onderwerpen die 
theoretisch onderbouwd worden. In engere zin is het de bedrijfskundige pro
bleemstelling van het boek. 
In paragraaf 1.3 wordt de plaats van het project Logistieke Besturing binnen 
Telecommunicatie beschreven. Wat was eigenlijk de aanleiding van het project? 
Wat was de reikwijdte en de omvang? Wat is in grote lijnen gebeurd in het 

1) Wie behoefte heeft aan een nadere omschrijving van het begrip "logistiek" wordt verwezen naar 
paragraaf 3.2. 
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project? De paragraaf gaat ook dieper in op de persoonlijk rol van de schrijver 
in dit project. 
Paragraaf 1.4 gaat in op de structuur van het boek en de inhoud van de verschil
lende hoofdstukken. 
Paragraaf 1.5 geeft voor verschillende lezersgroepen een leesadvies. 

1.2 Wetenschappelijke aspecten 

Het boek is, zoals gezegd, een rapportage over het project Logistieke Besturing 
en een theoretische onderbouwing daarvan. Niet alle aspecten van het project 
zijn echter wetenschappelijk relevant. De intentie van de leiding van Telecom
municatie was de logistieke prestaties ten opzichte van logistieke kosten, op het 
gebied van de telecommunicatie-randapparatuur, te verbeteren. Met het project 
Logistieke Besturing is, als afgeleide doelstelling, gepoogd de principes van de 
integrale goederenstroombesturing door te voeren in de fysieke distributie van 
Telecommunicatie. De belangrijkste variabelen om dit afgeleide doel te bereiken 
waren de logistieke organisatie, de fysieke distributiestructuur, de logistieke 
besturing en de logistieke informatiesystemen. 
In termen van wetenschappelijk onderzoek laat zich dit als volgt vertalen. Het 
boek beschrijft en verdedigt het ontwerp en de invoering van een nieuwe, betere, 
logistieke structuur in een bepaalde distributie-omgeving, en trekt conclusies 
over zowel ontwerp als invoering. 

De logistieke structuur bestaat uit vier elementen: 
- het fysieke logistieke proces, c.q. de fysieke distributiestructuur; 
• de logistieke organisatie; 
• de logistieke besturingswijze; 
• de logistieke informatiesystemen. 
Samen zijn de vier structuurelementen bepalend voor de logistieke taak en het 
logistieke prestatie- en kostenniveau. Van de vier elementen worden de laatste 
drie al vermeld in het model van De Schepper (De Schepper, 1983, p.231). In 
afbeelding 1.1 is het uitgebreide model weergegeven. 

Met het project Logistieke Besturing zijn alle vier elementen van de logistieke 
structuur van Telecommunicatie gewijzigd. De wetenschappelijke bijdrage van 
het boek betreft vooral de twee laatstgenoemde elementen. 
De logistieke besturingswijze en het logistieke informatiesysteem spitsen zich in 
het project Logistieke Besturing toe op het 'Distribution Resources Planning'
concept (DRP-11). Invoering van DRP-ll betekent toepassing van integrale 
goederenstroombesturing in fysieke distributie. De boodschappen van het boek 
liggen voornamelijk op het terrein van waarde en toepassing van DRP-11. Kort
gezegd: het boek gaat over DRP-11. In de fysieke distributie-wereld geldt DRP-D 
als een krachtig, modem hulpmiddel om de goederenstroom tussen de schakels 
in een fysiek distributienetwerk te coördineren (Van Goor, 1988). De in dit 
boek beschreven invoering van DRP-11 bij Telecommunicatie laat echter zien dat 
in de waardering van DRP-11 een onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
waarde van het DRP-D-concept als geheel enerzijds, en de waarde van de 
DRP-planningstechniek, die deel uitmaakt van het DRP-11-concept, anderzijds. 
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Deze planningtechniek wordt ook wel aangeduid met: 'Distribution Require
ments Planning', of DRP-1, en is een verbijzondering van het time-phased 
orderpoint principe voor fysieke distributie-situaties. Invoering van DRP-11 als 
open integraal systeem voor besturing van fysieke distributie is succesvol 
gebleken, hoewel de DRP-1-planningstechniek van beperkte waarde is. 

In bovenstaande beschouwing schuilt het gevaar uit het oog te verliezen dat het 
project zijn bestaansrecht ontleende aan de noodzaak van logistieke verbeterin
gen in de bedrijfsvoering van Telecommunicatie. In de Bedrijfskunde wordt de 
omgeving doorgaans niet specifiek vorm gegeven om een bepaalde theorie te 
onderzoeken. Telecommunicatie is niet uitgezocht om de principes van integrale 
goederenstroombesturing voor fysieke distributie te toetsen. In dit boek wordt 
aangesloten bij de praxeologie, waarbij geprobeerd wordt de ervaringen uit 
methodisch aangepakte praktijkgevallen generaliseerbaar te maken. Het zal 
duidelijk zijn dat dit met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren. 

1.3 Het project 'Logistieke Besturing' 

Op 1 januari 1985 ging binnen Telecommunicatie officieel het project 'Logistieke 
Besturing' lyan start, op 31 augustus 1987 werd het officieel afgesloten. Inclusief 
een noodzakelijk vóór- en natraject is van voorjaar 1984 tot voorjaar 1988 binnen 
Telecommunicatie intensief gewerkt aan verbetering van het logistieke prestatie
niveau en verlaging van de logistieke kosten. 

1) Sommige schrijvers maken een onderscheid tussen de begrippen 'besturing' en "beheersing•. 
Besturing staat dan voor rechtstreekse operationele aansturing, terwijl beheersing breder is en 
bijvoorbeeld ook alle organisatorische randvoorwaarden omvat. In die context ware bet beter 
geweest als het project 'Logistieke Beheersing' had geheten. In dit boek wordt meestal een 
ruim besturingsbegrip gehanteerd. 
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Aanleiding 
De aanleiding voor het project werd in hoofdzaak gevormd door externe 
factoren. De belangrijkste hiervan is het wegvallen van het monopolie op de 
levering van telecommunicatie-randapparatuur, met andere woorden die appara
tuur die op het terrein van de cliënt, zakelijk of particulier, is aangesloten op de 
openbare telecommunicatie-infrastructuur. Van deze levering zijn naar schatting 
10.000 PTT-medewerkers voor hun broodwinning afhankelijk. Feitelijk is dit 
monopolie, dat juridisch verankerd lag in de Telefoon- en Telegraafwet van 
1904, reeds jaren lang aan erosie onderhevig. Officieel is het opgeheven bij de 
verzelfstandiging van de PTT op 1 januari 1989. Het wegvallen van het monopo
lie dwingt Telecommunicatie tot een meer marktgerichte opstelling. Het belang 
van beheersing van het primaire logistieke proces, stijgt hierdoor enorm. In 
hoofdstuk 2 gaan we op deze en andere projectachtergronden dieper in. 

Belang van het project 
Als organisatie- en informatiseringsproject heeft het project voor Telecommuni
catie een unieke betekenis gehad, zowel in uitvoering als in gevolgen. Het is niet 
uniek in omvang, kosten of looptijd. Er zijn grotere, duurdere en langdurigere 
projecten geweest. Opmerkelijk is juist dat de logistieke omwenteling planmatig 
en binnen een afgemeten tijdsbestek is voltrokken. Dit is alleen mogelijk geweest 
door een voor Telecommunicatie nieuwe manier van projectvoering. De belang
rijkste kenmerken hiervan waren: 
- daadwerkelijke steun van het topmanagement; 
- welbewuste doorbreking van de traditionele PTT -overlegcultuur; en 
- een behoorlijk mandaat voor de projectleiding. 

Het project had hierdoor snel de bijnaam: 'Het project waar alles kan', wat op 
zich een belangrijke succesfactor was. Gevolg van deze wijze van projectvoering 
voor Telecommunicatie is op de eerste plaats een verbetering van de logistieke 
functie, maar daarnaast een rehabilitatie van projecten en een versterking van 
het geloof in de eigen veranderingsmogelijkheden. De aanpak van het project 
Logistieke Besturing heeft sinds 1986 binnen Telecommunicatie model gestaan 
voor een aantal andere veranderingsprocessen buiten de logistiek. 

Begrenzingen 
Hoe belangrijk op zich het project Logistieke Besturing ook geweest is, uiteraard 
heeft het zijn begrenzingen gehad. Deze begrenzingen zijn deels het resultaat 
van een bewuste keuze, ingegeven uit haalbaarheidsoverwegingen - gewoon niet 
te veel hooi op de vork nemen - en deels het resultaat van het sluiten van 
politiek getinte compromissen tijdens de uitvoering van het project. De belang
rijkste begrenzingen zijn: 
• de beperking tot randapparatuur, (uitsluiting van activiteiten voor infrastruc

tuur, zoals de planning van het telecommunicatienetwerk en besturing van de 
bouw van centrales en telecommunicatieverbindingen); 

· de beperking tot logistiek, {uitsluiting van overige bedrijfsfuncties, zoals 
commercie en techniek); 

- de beperking tot het fysieke distributieproces, {uitsluiting van het installatie
proces bij klanten, uitgevoerd in de districten van het bedrijf); 
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- de nadruk op het verbeteren van de logistieke prestaties van de centrale 
directie; pas daarna rou eventueel de logistiek in de districten op de voor
grond komen. 

In de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden de begrenzingen uitvoeriger bespro
ken. 

Rol van de schrijver 
De rol van de schrijver in het project Logistieke Besturing is niet voortdurend 
dezelfde geweest. In dienst bij een groot internationaal adviesbureau heeft hij 
zich als 'externe' vanaf het eerste voorstel voor de diagnose in de romer van 
1984 tot het einde van de nawrgperiode in romer van 1988 voortdurend met het 
project bezig gehouden. 
Startend in een 3-manteam was hij tijdens de diagnose en de eerste fase van het 
projectteam inhoudelijk verantwoordelijk voor de advisering ten aanzien van de 
logistieke beheersingsmetbode en de functionele werking van de informatiesyste
men. 
Vanaf de romer van 1986 was hij als extern projectmanager verantwoordelijk 
voor de gehele ondersteuning door het adviesbureau van het project, dat toen in 
het implementatiestadium van de informatiesystemen was beland. 
In voorjaar 1987 volgde hij de Telecommunicatie-projectleider op en werd 
daarmee verantwoordelijk voor de gehele projectvoering in het stadium van 
voorbereiding en invoering van de planningssystemen. 
Bij het einde van het project en de start van de nawrgfase werd hij interim
manager van een nieuwe stafafdeling Functioneel Beheer binnen het Directoraat 
Logistiek Telecommunicatie. In die rol was hij verantwoordelijk voor ondersteu
ning van eindgebruikers en inbedding van functionele, dat wil zeggen niet
technische, projecttaken in de lijnorganisatie. 
Vanaf 1988 adviseerde hij, gedurende een half jaar, het management van dit 
directoraat bij de logistieke beleidsvorming en het omgaan met het nieuwe 
informatiesysteem. 

De opgesomde variëteit aan rollen toont een voor externe adviseurs ongebruike
lijk lange en intensieve betrokkenheid bij het project. De variëteit maakt het 
mogelijk te rapporteren over de mogelijkheden van de verschillende vormen van 
externe ondersteuning: advisering, projectmanagement en interim-management. 
Dit gebeurt in hoofdstuk 9. 

1.4 Opbouw van het boek 

Het boek bestaat, na dit inleidende hoofdstuk, uit drie delen. Deel één bestaat 
uit twee hoofdstukken en beschrijft de achtergrond van het project en van de 
projectbenadering. Deel twee bestaat uit vier hoofdstukken en beschrijft het 
project. Deel drie bestaat uit twee hoofdstukken is voornamelijk condoderend 
en generaliserend van aard. De hoofdstukken uit het eerste en derde deel zijn 
elkaars spiegelbeeld en vormen ro een tweetal schillen rond de projectbeschrij
ving. In afbeelding 1.2 is dit afgebeeld. 
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Afbeelding 1.2 Opbouw van het boek. 

Deze opbouw hangt samen met het wetenschappelijke oogmerk van het boek. In 
paragraaf 1.2 is uiteengezet dat in het boek het project wordt opgevat als een 
beschrijving van ontwerp en invoering van een nieuwe logistieke structuur. 
Vervolgens wordt gepoogd uit zowel ontwerp als invoering conclusies te genera
liseren. 

Om ontwerp en invoering, beschreven in deel twee, te kunnen plaatsen en om de 
generaliseerbaarheid van specifieke projectervaringen beter te kunnen beoorde
len, zijn in het eerste deel van het boek de drie hoofdgegevens die een rol spelen 
bij het ontwerpproces vermeld. Dit zijn: 
- de logistieke bedrijfsomstandigheden, het eigenlijke probleem; 
- de ontwerper en zijn werkwijze; 
• de belangrijkste gebruikte logistieke kennis. 
De conclusies en generalisaties staan vermeld in deel drie. De conclusies zijn 
verdeeld in twee groepen: 
- conclusies op het gebied van de logistieke besturing; 
- conclusies ten aanzien van de wijze van projectvoering. 

De projectbeschrijving in deel twee valt uiteen in de hoofdstukken 4 tot en met 
7, die chronologisch de verschillende hoofdfasen van het project volgen. In 
afbeelding 1.3 zijn de vier hoofdfasen weergegeven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de aanloop tot het project. Dit is het tijdvak van eerste 
contacten tussen Telecommunicatie en het externe adviesbureau via offerte en 
diagnose tot en met projectmobilisatie. In deze fase vindt tijdens de diagnose het 
globale ontwerp plaats van de nieuwe logistieke structuur. Daarnaast wordt de 
wijze van projectvoering vastgelegd. Het tijdvak beslaat negen maanden en loopt 
van voorjaar 1984 tot en met december 1984. 
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Hoofdstuk 5 beschrijft de fase van logistieke heroriëntatie en reorganisatie. Het 
logistieke proces binnen Telecommunicatie moest opnieuw verankerd worden, 
uitgangspunten opnieuw gekozen en taken opnieuw ingedeeld. In dit tijdvak, dat 
de twaalf maanden van 1985 beslaat, is het ontwerp van de nieuwe logistieke 
structuur verder uitgewerkt en de invoering voorbereid. De belangrijkste 
activiteiten waren: 
• de oprichting van een nieuwe logistieke organisatie in de vorm van het 

Directoraat Logistiek Telecommunicatie; 
• de uitwerking van een nieuwe fysieke distributiestructuur; 
• de uitwerking van een nieuwe planningstructuur voor de logistiek; 
• de uitwerking van nieuwe methoden voor het inkoopproces; 
• de keuze van DRP-ll als besturingsmetbode binnen de planningsstructuur en 

als basis voor het nieuwe ondersteunende informatiesysteem; 
- de analyse van voorraden en doorlooptijden; 
- de analyse van het oude informatiesysteem (beschreven in hoofdstuk 6); 
- de opzet en realisatie van een uitgebreid communicatie- en opleidingspro-

gramma op logistiek gebied. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de fase van het project waarin de invoering van de 
informatiesystemen centraal staat. Het tijdvak beslaat twee jaar en loopt van 
september 1985 tot en met augustus 1987. De belangrijkste activiteiten waren: 
- de afronding van het basisontwerp van het nieuwe informatiesysteem; 
- de selectie van een softwarepakket als basis voor het informatiesysteem; 
- het ontwerp en de realisatie van de hardware-structuur en de datacommunica-

tiestructuur; 
- de uitvoering van de benodigde programmatuurwijzigingen (modificaties); 
• de uitwerking van procedures rond het gebruik van de informatiesystemen en 

de opleiding van eindgebruikers in procedures en systeem; 
- het ontwerp van een gefaseerde invoeringsstrategie, leidend tot draaiboeken 

voor een drietal hoofdfasen; 
- de conversie van bestaande gegevensbestanden en de uitvoering van handma-
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tige bestandsvulacties; 
- de telling van centrale voorraden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de nazorgfase, na de officiële afsluiting van het project, 
gedurende twaalf maanden van september 1987 tot en met augustus 1988. De 
belangrijkste activiteiten waren: 
- de overdracht van projecttaken en projectmedewerkers; 
- de oprichting van stafafdelingen voor het technische en functionele beheer van 

de informatiesystemen en procedures; 
- het ontwerp en de invoering van permanente beheerorganen en procedures 

voor onderhoud en uitbreiding van het systeem en het systeemgebruik; 
- on the job-hulp en -training bij het gebruik van het systeem; 
- de evaluatie van projectresultaten. 
Hoofddoelstelling van de nazorgfase was de consolidatie en de verbreding van de 
verbeteringen die tijdens het project op smalle, wankele basis bereikt waren. 

De vier hoofdstukken van deel één en· drie vormen, zoals gezegd, twee schillen 
rond de projectbeschrijving in deel twee. Hieronder worden de hoofdstukken 
achtereenvolgens kort besproken. 

De buitenste schil bestaat uit de hoofdstukken 2 en 9. In deze schil wordt het 
project in zijn omgeving geplaatst. 
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de projectachtergrond. Wat is Telecom
municatie voor een bedrijf? Wat heeft het voor historie, cultuur en waarden? 
Hoe stond het als overheidsbedrijf in de maatschappij? Hoe werd het logistiek 
bestuurd en wat dwong de directie de logistiek te veranderen? 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op een ander hoofdgegeven van het 
project: projectondersteuning, uitgevoerd door een extern adviesbureau. De 
manier waarop het project is aangepakt is natuurlijk niet in de eerste plaats het 
resultaat van een welbewuste keuze. Bepalend zijn de stijl van advisering van het 
betrokken adviesbureau in 1984, de mensen die in dit project werkten en de 
binnen het bureau gehanteerde projectvoeringstechnieken. In hoofdstuk 2 
worden de karakteristieken van advisering en projectvoering kort toelichten. 
Hoofdstuk 9 keert terug tot de projectmatige aspecten van de bij Telecommuni
catie aangebrachte veranderingen, met een aantal conclusies over de in het 
project gehanteerde aanpak. Deze kunnen van nut zijn bij de uitvoering van 
andere projecten, maar ook bij de keuze van adviesbureaus voor een bepaald 
project en bij de keuze van hun rol daarbinnen. Daarnaast wordt een poging 
gedaan de betekenis van het project voor het bedrijf Telecommunicatie samen te 
vatten 

De binnenste schil wordt gevormd door de hoofdstukken 3 en 8. Zij geven 
respectievelijk kader en conclusies weer op het gebied van de logistieke bestu
ring. 
In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat in de bedrijfskunde de stand van zaken is 
op het gebied van logistieke beheersing van fysieke distributie. Het is als het 
ware een minihandboek logistiek, met die onderwerpen die voor een bedrijf als 
Telecommunicatie van belang zijn. 
Hoofdstuk 8 is geheel aan DRP-11 gewijd. Tijdens het project is DRP-11 gekozen 
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als besturingsconcept en uitgangspunt voor informatiesystemen. In hoofdstuk 8 
wordt nader toegelicht wat DRP-11-systemen zijn, wat hun waarde is, hoe 
DRP-II als besturingsconcept samenhangt met andere concepten en hoe het met 
de toepasbaarheid van DRP-ll staat. Het inzicht in DRP-II is voornamelijk 
gegroeid door het project Logistieke Besturing. De conclusies in hoofdstuk 8 
vormen vanuit wetenschappelijke optiek de kern van dit boek. 

1.5 Leesadvies 

Zij die slechts in hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, kunnen volstaan met het lezen 
van de hoofdstukken 1, 2 en 9. 

Zij die in de projectmatige aspecten van grote veranderingsprocessen zijn 
geïnteresseerd, maar niet in logistiek, kunnen volstaan met de hoofdstukken 1, 2, 
4, en 9, eventueel aangevuld met hoofdstukken uit de reeks 5 tot en met 7. De 
hoofdstukken 3 en 8 zijn voor hen niet interessant. 

Zij die theoretisch in logistiek en fysieke distributie zijn geïnteresseerd, kunnen 
volstaan met de hoofdstukken 1, 3, 5, en 8. 

Zij die overal in geïnteresseerd zijn maar (daardoor) weinig tijd hebben, kunnen 
de hoofdstukken 4 tot en met 7 overslaan. 

Degenen echter, die als 'interne' of 'externe' betrokken zijn bij grote logistieke 
verbeteringsprocessen, doen er goed aan alle hoofdstukken door te nemen. 

1.6 Samenvatting 

Het boek gaat over een groot logistiek herstructureringsproject in de fysieke 
distributie van Telecommunicatie. In het project is de logistieke organisatie en 
de fysieke distributiestructuur gewijzigd. Daarnaast is een DRP-11-systeem 
ingevoerd. De schrijver was als extern organisatieadviseur mede verantwoordelijk 
voor het project. De analyse van de waarde van DRP-11 vormt vanuit weten
schappelijke optiek het hoofdonderwerp van het boek. 
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HOOFDSTUK 2 PROJECTACHTERGROND 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de achtergronden van het project Logistieke Besturing. Het 
hoofdstuk is grotendeels gewijd aan het bedrijf waar het project is uitgevoerd: 
PTT-Telecommunicatie. Daarnaast wordt ingegaan op het adviesbureau dat bij het 
project betrokken is geweest. 
De positie van Telecommunicatie en van het betrokken adviesbureau, begin 1984, 
zijn voor het project Logistieke Besturing een gegeven. 
Dit hoofdstuk verschaft achtergrondinformatie over dit gegeven om een beter 
begrip van het project mogelijk te maken. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. 
In paragraaf 2.2 worden cijfers gepresenteerd, die een indruk geven van de omvang 
en de prestaties van het bedrijf. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de historie, 
de oriëntatie en de belangrijkste waarden in het bedrijf. 
In paragraaf 2.3 wordt het bedrijf in de samenleving geplaatst. Veranderingen in de 
samenleving op een aantal terreinen hebben ingrijpende gevolgen voor het 
overheidsbedrijf Telecommunicatie. Een tweetal onderwerpen is tekenend voor deze 
invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Het betreft de spreiding van de 
Centrale Directie van de PTT en de privatisering, of de verzelfstandiging, van de 
PTT. 
In paragraaf 2.4 wordt het project Logistieke Besturing, als reorganisatie van de 
interne structuur van Telecommunicatie, geplaatst tegen de achtergrond van andere 
interne reorganisaties. Het project is geen op zichzelf staande grote eenmalige 
reorganisatie, maar een schakel in een aaneengesloten ontwikkelingsproces. 
In paragraaf 2.5 komt de logistieke structuur en taakopvatting binnen Telecom
municatie aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op de logistieke organisatie, 
methoden, procedures, informatiesystemen en de fysieke distributiestructuur. 
Evenzeer van belang zijn echter het karakter van de logistiek, het imago van 
logistieke afdelingen en de opvattingen over het veranderingsvermogen van de 
logistiek. 
In paragraaf 2.6 wordt ingegaan op het adviesbureau dat bij het project Logistieke 
Besturing betrokken is geweest. Aan de orde komen achtereenvolgens marktopstel
ling, taakopvatting en projectvoeringskarakteristiek van het adviesbureau. 
Paragraaf 2.7 sluit af met een samenvatting. 

2.2 PIT-Telecommunicatie 

Omvang 
De PTT, waar Telecommunicatie sinds het ontstaan van telefonie in Nederland deel 
van uitmaakt, is een groot bedrijf. Er werken in januari 1984 103.000 mensen, 
vrijwel allen in Nederland. Dit komt overeen met circa 2% van de werkgelegenheid 
in Nederland. De PTT is in Nederland groter dan enig ander particulier bedrijf. 
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Telecommunicatie telt circa 30.000 medewerkers en behoort op zich al tot een van 
de grootste bedrijven van Nederland. Het personeelsbestand van Telecommunicatie 
is in 1984 verdeeld over de Centrale Directie (circa 3.000 medewerkers) en de 
districten (circa 26.000 medewerkers). Met een gemiddelde grootte van circa 2000 
man is een district in de regio een belangrijk bedrijf. 

De omvang van Telecommunicatie heeft direct gevolgen voor de uitvoering van 
veranderingsprocessen. Veranderingsopdrachten die de primaire bedrijfsprocessen 
raken, ter Centrale Directie en in de districten, zijn meteen grote opdrachten. Door 
veel adviseurs worden de taken, die men binnen het bedrijf zou kunnen uitvoeren, 
gezien als een 'mer à boire'. Geen beginnen aan dus. 

Die omvang geeft ook het belang van het middel telecommunicatie in de 
samenleving aan. Bij een omzet van Ft. 6.500.000.000,= in 1987 op circa 14.500.000 
inwoners hoort een jaarlijkse gemiddelde kostenpost van meer dan Ft 400, = per 
inwoner. Al deze bedragen worden uitgegeven voor een dienst die, in de loop van 
100 jaar, volstrekt onmisbaar is geworden in de huidige samenleving. De dagelijkse 

· realisatie van die dienst wordt als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Niemand 
verbaast zich als bij het opnemen van de boom een kiestoon klinkt en na het 
inkiezen een telefoonverbinding wordt opgebouwd. Deze vanzelfsprekendheid heeft 
Telecommunicatie gemeen met andere openbare nutsvoorzieningen zoals de water-, 
gas- en elektriciteitsvoorziening. De realisatie van de voortdurende beschikbaarheid 
(24 uur per dag) van diensten van hoge en constante kwaliteit ( ruisvrije telefoonlij
nen, gas van juiste samenstelling en druk, stroom met een spanning van 220 V en 
een frequentie van 50 Hz) is technisch en beheersmatig echter helemaal geen 
eenvoudige zaak. In feite is dus die vanzelfsprekendheid een enorm compliment 
voor de organisaties die dergelijke diensten leveren. 

Overheidskarakter 
PIT Nederland N.V. is niet alleen een groot bedrijf, het is ook een voormalig 
staatsbedrijf, dat tot voor kort zijn diensten als monopolist aanbood. Dit monopolie 
gold voor zowel de basisdienst, het ter beschikking stellen van infrastructuur, als 
voor de levering van randapparatuur, waarmee van de infrastructuur op uiteen
lopende wijze gebruik gemaakt kan worden. Sinds het begin van de zeventiger jaren 
is op het gebied van de randapparatuur het monopolie feitelijk langzaam 
afgebrokkeld, hoewel het wettelijk bleef bestaan. Vanaf 1 januari 1989 is de levering 
van randapparatuur, mits voldoend aan een kwaliteitskeur, volledig vrij. Infrastruc
tuur daarentegen is vanaf die datum als exclusieve concessie, voor vijf jaar, 
uitgegeven aan P'IT-Telecom B.V. Eén en ander is een gevolg van regeringsbeslis
singen naar aanleiding van adviezen van de Commissie Steenbergen (Steenbergen, 
1985). 

Een rechtstreeks gevolg van de monopoliepositie is de kunstmatige vaststelling van 
de tarieven voor de diensten. Bij telecommunicatie is, evenals bij andere openbare 
nutsvoorzieningen, het prijspeil overwegend, maar overigens niet uitsluitend, 
afgeleid van het kostenniveau voor de levering van diensten. Bij de levering van 
diensten stond de technische kwaliteit en betrouwbaarheid voorop. 
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Prestaties 
Uit het bovenstaande mag zeker niet de conclusie worden getrokken dat Telecom
municatie niet klantgericht of niet kostenbewust zou zijn geweest. De PTT was, 
volgens directeur-generaal Wit, wel klantgericht maar niet marktgericht (Huys, 
1987). 
Klantgerichtheid blijkt niet alleen uit de voortdurende technische kwaliteit, maar 
ook uit de enorme groei van de aantallen aansluitingen in de na-oorlogse periode, 
alsmede de recentere uitbreidingen van de soorten apparatuur en diensten. 
Kostenbewust zijn blijkt uit het achterblijven van het prijspeil voor de telecom
municatiediensten, bij de gewogen kosten van het levensonderhoud en de netto 
bijdragen aan de schatkist vanaf 1973. Uiteraard zijn de relatieve tariefreducties 
mogelijk geworden door schaalvergroting en technische ontwikkelingen. Dat zij 
echter ook gerealiseerd zijn duidt op kostenbewust zijn. Veel sterker nog komt het 
kostenbewust zijn naar voren bij vergelijking van de prestaties van Telecom
municatie met andere buitenlandse telecommunicatiebedrijven. Het is opmerkelijk 
dat op de internationaal aanvaarde produktiviteitsnorm: 'aantal aansluitingen per 
medewerker', Telecommunicatie zelfs bovenaan staat (afbeelding 2.1). 
Uiteraard zal de bevolkingsdichtheid hieraan enigszins hebben meegeholpen. 

LAND AANTAL AANSLUITINGEN PER MEDEWERKER 

NEDERLAND 203 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ZWITSERLAND 176 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I TALIE 152 xxxxxxxxxxxxxxx 
.JAPAN 135 XXX XX XXXXXXXXX 

FRANKRIJK 132 xxxxxxxxxxxxx 
ZWEDEN 127 xxxxxxxxxxxxx 
SPANJE 125 xxxxxxxxxxxxx 
WEST-DUITSLAND 118 xxxxxxxxxxxx 
BELGIE 104 X XXXXXXXXX 
FINLANO 101 xxxxxxxxxx 
NOORWEGEN 94 XXXXXXXXX 
CANADA 92 XXXXXXXXX 
GROOT BRITTANNIE 84 xxxxxxxx 
PORTUGAL 57 XXXXXX 
IERLAND 34 XXX 

Afbeelding 2.1 Telecommunicatieproductiviteit in Westerse landen (bron: ITU 
1983, 1984). 

Telecommunicatie komt uit het voorgaande als een groot, technisch, betrouwbaar 
bedrijf dat er in geslaagd is telecommunicatiefaciliteiten tot in vrijwel iedere 
huiskamer en ieder kantoorvertrek te laten doordringen. Het bedrijf is tot aan het 
midden van de zeventiger jaren probleemloos succesvol geweest, op alle terreinen 
en gemeten naar vele maatstaven. 
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2.3 Ontwikkelingen in de omgeving 

De ontwikkelingen in de omgeving die van belang zijn voor Telecommunicatie, 
liggen op een aantal terreinen: 
- de ontwikkeling van de telecommunicatietechniek; 
- de commercialisering van de samenleving; 
- de veranderingen in de opvattingen over de rol van de overheid in de samenle-

ving. 
Het zijn de ontwikkelingen in de omgeving die Telecommnnicatie dwingen tot 
fundamentele veranderingen. 

2.3.1 Ontwikkeling telecommunicatietechniek 

Op het gebied van de technische ontwikkeling is vooral de digitalisering van het 
telecommunicatieverkeer van belang. Digitale gegevensverwerking en telecom
municatie groeien naar elkaar toe. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de 
micro-elektronica gezorgd voor een explosie op het gebied van het mogelijke 
gebruik van de infrastructuur en daarmee van de verscheidenheid en technische 
complexiteit van de aangeboden randapparatuur. In de jaren zestig was er nog 
sprake van gestage, geplande groei van voornamelijk telefonie en telexdienst. Vanaf 
de jaren zeventig groeien daarnaast mobilofonie, semafonie, autotelefonie, telefax, 
dataverbindingen en informatiediensten zoals Memooom en Viditel. Randap
paratuur in de zakelijke en privé-markt krijgt meer functies (nummergeheugens, 
doorschakelen, conferentietelefonie, automatische nummerherhaling etc.) en wordt 
daardoor diverser, terwijl de product life cycle afneemt. Sommige diensten groeien 
traag (Memocom), andere onstuimig, zoals het gebruik van telefoonverbindingen 
voor computerdataverkeer. 

De toegenomen onvoorspelbaarheid van de groei van het gebruik van diensten leidt 
tot problemen bij de verschaffmg van die diensten. Het betreft hier een typisch 
geval van Ashby's 'Law of Requisite Variety' (Ashby, 1958). Het planningsproces 
en de werkwijze van Telecommunicatie is afgestemd op de omgevingseisen uit het 
verleden. Nemen die omgevingseisen snel toe, dan is op een bepaald moment de 
organisatie niet meer in staat het kwaliteitsniveau van de diensten te handhaven. 
Blijven fundamentele aanpassingen in de werkwijze uit, dan is sterke daling van 
het kwaliteitsniveau niet uitgesloten. De situatie in de r~gio Amsterdam, waar 
bedrijven in 1987 verminderd bereikbaar waren, is in dit licht een signaal dat uiterst 
serieus genomen moet worden. De oplossing mag niet alleen gezocht worden in het 
wegnemen van de ontstane knelpunten, maar moet ook gevonden worden in 
verhoging van de interne flexibiliteit van het plannings- en installatieproces in de 
infrastructuur. 

2.3.2 Commercialisering 

Een tweede ontwikkeling in de omgeving is de commercialisering van de samenle
ving. Toegenomen welvaart en opleiding hebben geleid tot kritischere consumenten 
en zakelijke afnemers. Dit heeft verschillende gevolgen: 
- veel markten worden niet meer gedomineerd vanuit aanbiederszijde; in het 
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bedrijfsleven is de fundamentele atbankelijkheid van het bedrijf van de 
waardering van de klanten een basisbegrip geworden; 

- de verscheidenheid in apparatuur en ook de verscheidenheid in leveringscon
tracten (vroeger bij Telecommunicatie vrijwel uitsluitend verhuur) neemt toe; 

- de dienstverlening wordt kritischer beoordeeld; hoewel Telecommunicatie op 
deelterreinen een monopoliepositie bezit, wordt de dienstverlening natuurlijk wel 
vergeleken met die van particuliere bedrijven in concurrentiemarkten; ook de 
logistieke service-eisen stijgen; wachtlijsten zijn niet meer acceptabel; levertijden 
moeten omlaag en de leverbetrouwbaarheid omhoog. 

Ook de commerciële eisen nemen sneller toe dan de honorering ervan. Ook hier 
waren (en zijn) drastische interne veranderingen nodig om aan de eisen te voldoen. 
Het achterlopen van de veranderingen zorgt voor een toegenomen negatieve 
beeldvorming van de service en 'responsiveness' van Telecommunicatie bij de 6 
miljoen klanten. 

2.3.3 Rol van de overheid 

Een derde ontwikkeling in de omgeving is de veranderende opvatting over de rol 
van de overheid in de samenleving. Redelijk onafhankelijk van politieke tegen
stellingen wint de laatste tien jaar de overtuiging veld, dat er sterke argumenten 
moeten zijn om diensten door overheidsbedrijven en in monopolie te laten 
verrichten. Zijn zulke dringende redenen er niet, dan is geen enkele, of uitsluitend 
regelgevende, overheidsinvloed nodig. 
Deze maatschappelijke beweging lijkt verwant aan de toegenomen tendens in de 
bedrijven, zowel publiek als particulier, om ondersteunende diensten en produktie 
van halffabrikaten uit te besteden. De bedrijfsleiding onderkent dat anderen even 
goed of beter in staat zijn produkten of diensten te leveren en legt zich toe op de 
kern van de bedrijfsactiviteiten. 

De verandering in de maatschappelijke opvatting over de PTT als staatsbedrijf 
wordt duidelijk in twee onderwerpen: spreiding en privatisering. De spreiding geldt 
als voorbeeld van de 'oude' opvatting dat de PIT als deel van de overheid een 
instrument is van regering en parlement bij het bereiken van politieke, maatschap
pelijke doelstellingen. De privatisering daarentegen geldt als voorbeeld van de 
'nieuwe' opvatting dat de maatschappij is gediend bij het zo veel mogelijk in vrije 
concurrentie aanbieden van telecommunicatiediensten en -apparatuur door 
particuliere bedrijven. 

Spreiding van de PIT 
In de jaren 70 ontspint zich de politieke discussie over de spreiding van over
heidsdiensten om de tegenstelling in de economische ontwikkeling tussen randstad 
en regio te verkleinen. De Centrale Directie van de PIT, goed voor circa 5000 
arbeidsplaatsen, is een voor de hand liggend dienstonderdeel. Het voornemen de 
Centrale Directie van Den Haag naar Groningen te verplaatsen geeft aan, dat de 
effectieve en efficiënte levering van bijvoorbeeld telecommunicatiediensten tijdelijk 
ondergeschikt was aan hogere politieke doelstellingen. 
De uiteindelijke spreidingsplannen hebben overigens geringe consequenties voor 
Telecommunicatie. De spreiding heeft in het project Logistieke Besturing geen 
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enkele rol gespeeld. 

Privatisering van de FIT 
Een, vergeleken met de spreiding, volkomen tegengestelde ontwikkeling is de 
privatisering, die voorlopig heeft geleid tot verzelfstandiging van de FIT. In juli 
1981 werd de Commissie Swarttouw ingesteld om het functioneren en het 
takenpakket van de FIT te evalueren. Privatisering was hierbij geen uitgangspunt. 
De achtergrond vormde veeleer de technologische ontwikkeling in informatiever· 
werking en telecommunicatie. Hoofdlijnen van de huidige ontwikkeling zijn al te 
vinden in de adviezen van de Commissie (Swarttouw, 1982). Belangrijk is het onder· 
scheid tussen randapparatuur (concurrentie) en infrastructuur (monopolie c.q. 
concessie) en vergroting van de afstand tussen FIT en overheid. In juni 1984 werd 
de Commissie Steenbergen ingesteld. Taak is de gewenste status, structuur, regel
gevende taak en toezicht op het FIT-bedrijf te onderzoeken. In juli 1985 
rapporteerde de Commissie (Steenbergen, 1985). Het regeringsstandpunt stemde 
overeen met de aanbevelingen en op 1januari 1989 is de FIT een zelfstandige N.V. 
geworden. Telecommunicatie is sindsdien ondergebracht in de dochteronderneming 
FIT Telecom B.V. 

De naderende verzelfstandiging van de FIT is ongetwijfeld een belangrijke drijfveer 
geweest om Telecommunicatie op logistiek gebied efficiënter en effectiever te 
maken. De meest directe invloed van 'Steenbergen' op het project Logistieke 
Besturing is de keuze voor randapparatuur in tegenstelling tot infrastructuur als 
eerste terrein voor logistieke verbeteringen. Hoewel de infrastructurele telecom
municatievoorziening van Nederland zonder twijfel de kern van Telecommunicatie 
vormt, is toch gekozen voor randapparatuur-activiteiten, omdat daar de concurren
tie als eerste en steeds sterker gevoeld werd. 

2.4 Interne reorganisaties 

2.4.1 Inleiding 

Het project Logistieke Besturing is niet de eerste of de laatste interne aanpassing 
aan gewijzigde omstandigheden. Het project past in een reeks en is voor wat betreft 
de logistieke reorganisatie ondergeschikt aan een drietal veranderingsprocessen op 
hoofdkenmerken van de interne organisatie: 
- de onderlinge positie van Telecommunicatie en de overige FIT-activiteiten; 
- de onderlinge positie van de verschillende hoofdactiviteiten van Telecommuni-

catie; 
- de relatie tussen de centrale directie van Telecommunicatie en de districten. 
De veranderingen worden in de volgende paragrafen besproken. 

2.4.2 Inteme verzelfstandiging van Telecommunicatie 

De rol van de voor de gehele FIT werkende stafafdelingen en diensten is gestaag 
afgenomen. Toch zijn binnen de FIT in 1984 nog diverse hoofdfuncties opgenomen 
in functionele hoofddirectoraten. Daarnaast is een aantal staffuncties, onder andere 
automatisering. organisatie en contro~ zowel op Telecommunicatie- als op 
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P1T -niveau aanwezig. In afbeelding 2.2 is de hoofddirectoraatstructuur in 1984 
weergegeven. 

I 
IIIIECm!I.III-G 

I 

I 
I I I I I I 

I'IIANCiiiJ! 
P08T 'IB.ECOM- Ga.~).. PI!JI'I80NEiaJS lECfNSCIE EH 

M.HCIII"E DIEN8TEiN ZAKEN ZAKEN ECONOMI8CH! 
ZAKEN 

Afbeelding 2.2 Hoofdstructuur FIT, 1984. 

De verzelfstandiging van de verschillende hoofdactiviteiten van de P1T leidt tot een 
volledige afsplitsing van de Gelddiensten in 1986 in de Postbank en tot afzonderlijke 
BV's voor Telecommunicatie en Post in een holding op 1 januari 1989. De 
hoofdstructuur van de voormalige P1T -activiteiten is getekend in afbeelding 2.3. 

PTT NEDERI...AND N. \l 

I I 

I 
POSTBAN< N. \l 

I 
PTT TELECOM B. \l PTT POST B. \l 

Afbeelding 2.3 Hoofdstructuur voormalige FIT-activiteiten, 1989. 

Het project Logistieke Besturing, dat zich uitsluitend richt op logistieke activitei
ten voor Telecommunicatie en dat leidt tot overbrenging van logistieke activiteiten 
van functionele P1T-hoofddirectoraten naar het hoofddirectoraat Telecom
municatie, past volledig in de verzelfstandiging van Telecommunicatie. 

2.4.3 De onderlinge positie van de hoofdactiviteiten van Telecommunicatie 

De hoofdactiviteiten van Telecommunicatie betreffen: 
- aanleg en instandhouding van infrastructuurnetwerken voor telefonie-, tele

grafie- en dataverkeer; 
- levering, installatie en service van randapparatuur voor de zakelijke en parti

culiere markt. 
In 1984 zijn de verschillende hoofdactiviteiten slechts gedeeltelijk op directieniveau 
binnen Telecommunicatie gescheiden. Telecommunicatie is hoofdzakelijk 
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functioneel opgedeeld, zowel op centraal niveau als in de districten. 

Een zeer belangrijke aan het logisieke project voorafgaande stap in de functionele 
opbouw van Telecommunicatie is de 'ontdekking' van de noodzaak van een 
commerciële functie. Dit heeft geleid tot de instelling van het Directoraat 
Commerciële Zaken Telecommunicatie in 1980. De instelling van het Directoraat 
Logistiek Telecommunicatie in 1985, voortkomend uit het project Logistieke 
Besturing, kan als een vervolg daarop worden beschouwd, na het ontdekken van de 
logistieke functie. Latere instellingen van functionele directoraten binnen 
Telecommunicatie op het gebied van automatisering, financiële administratie en 
dergelijke, zijn een gevolg van de in de vorige paragraaf genoemde ootvlechting van 
de Centrale Directie van de PTT naar Post en Telecommunicatie. 
Al deze reorganisaties hebben functionele directoraten opgeleverd op centraal 
Telecommunicatie-niveau. Hierdoor is·een telecommunicatiebedrijf ontstaan met 
een aantal centrale stafafdelingen en 13 uitvoerende, geograflsch gescheiden, 
districten, ook weer ingedeeld in een commerciële, technische en fmanciële functie. 

Inmiddels zijn verdere reorganisaties 'langs de produktas' aangekondigd en 
doorgevoerd. Deze vinden hun oorsprong in de vaststelling dat ook binnen de 
functionele, zelfstandige structuur van Telecommunicatie, nog steeds zeer 
verschillende processen als instandhouding van de infrastructuur en levering van 
apparatuur aan consumenten, samen in functionele directoraten zijn opgenomen. 
Indeling vall het bedrijf in een vijftal 'business areas' heeft onder meer tot doel de 
verschillende bedrijfsfuncties voor een bepaalde markt beter op elkaar af te stem
men. 

2.4.4 Relatie tussen centrale directie en districten 

Van oorsprong heeft het telecommunicatiebedrijf een sterk decentraal karakter. Het 
is immers voortgekomen uit lokale, onafhankelijke telefoonnetwerken. Sommige 
technische verschillen tussen de districten zijn nog hierop terug te voeren 
(Hogesteeger, 1981). Vanaf de nationalisatie volgt het telecommunicatiebedrijf de 
in Nederlandse overheidsinstellingen gebruikelijke ontwikkeling naar een sterk 
nationaal centraal geleid bedrijf. Al vanaf 1945 komt echter een decentralisatie op 
gang. Versterkt door de democratiseringstendens in de samenleving eind jaren 60, 
leidt dit in de zeventiger jaren tot districten met een sterke positie ten opzichte van 
de centrale directie (Bodt, 1981 ). 

Qua personeelssterkte is het telecommunicatiedeel van de centrale directie 
vergelijkbaar met de grootste afzonderlijke districten. Samen zijn de 13 districten 
ruim acht maal zo groot als de centrale. Decentralisatie van bevoegdheden maakt 
in 1984 deel uit van het besturingsmodel van Telecommunicatie en is ingepast 
binnen een vorm van 'contract management'. Per district wordt jaarlijks een 
contract afgesloten tussen de directeur van het district en de hoofddirecteur 
Telecommunicatie. De invloed van de centrale directie-stafafdelingen op het district 
dient via en binnen het 'contract' uitgeoefend te worden. 

Hoewel districten en centrale directie volledig functioneel verweven en van elkaar 
afhankelijk zijn - zij kunnen zonder elkaar uiteraard niet bestaan - wordt dit door 
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medewerkers niet altijd zo gevoeld. 

Het project Logistieke Besturing heeft aanzienlijke invloed ondergaan van de 
scheiding tussen centrale directie en districten. Het project is een Centrale 
Directie-project geworden. Ook de gedachte van de integrale goederenstroombe
sturing, van leverancier tot klant, is er door belemmerd. 

Gedurende de laatste jaren neemt het decentrale karakter van het bedrijf snel af. 

2.5 Logistieke taakopvaUing en structuur 

2.5.1 Inleiding 

Op het gebied van telecommunicatie-randapparatuur vervult Telecommunicatie de 
rol van een handelsbedrijf met een installatiefuoctie. Daarnaast vindt levering aan 
particuliere klanten ook plaats via een door Telecommunicatie zelf beheerde 
winkelketen. Goederenstroombeheersing van leverancier tot klant betekent voor het 
bedrijf de beheersing van de processen inkoop, fysieke distributie en installatie. In 
afbeelding 2.4 staan enige kengetallen over de goederenstroom in 1984. 

KENGETAL SITUAllE 1984 

AANTAL ARTIKELNUMMERS 13000 STUKS 

NKOOPWAARDE PER JAAR 300 MILJOEN GULDEN 

VOORRAAD NIEUW 293 UILJOEN GULDEN 

VOORRAAD REVISIEMATERIAAL 78 UILJOEN GULDEN 

LOOISTEKE KOSTEN PER JAAR 127 UILJOEN GLLDEN 

Afbeeldlog 2.4 Kengetallen goederenstroom telecommunicatie-randapparatuur, 
1984. 

In de volgeode paragrafen komt het logistieke proces voor telecommunicatie
randapparatuur aan de orde zoals het was aan de vooravond van het project, begin 
1984. Achtereenvolgens worden de vier elementen van de logistieke structuur 
beschreven: 
- de fysieke distributiestructuur; 
- de logistieke organisatie; 
- de besturingsmetbode en de belangrijkste procedures; 
- het belangrijkste logistieke informatiesysteem. 
Daarna volgt een paragraaf over het imago van de logistiek. 

2.5.2 Fysieke distributiestructuur 

De fysieke distributiestructuur voor telecommunicatie-randapparatuur kent in 1984 
drie niveaus met bemande, gesloten magazijnen. 
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Het eerste niveau bestaat uit één magazijn: het Centrale Magazijn (CMZ) in 
Leidschendam met een assortiment van 13.000 artikelen. Vrijwel alle goederen 
worden door de leverancier in Leidschendam afgeleverd, door Telecommunicatie 
gekeurd en in opslag genomen. 

Op het tweede niveau bestaan 13 hoofdmagazijnen in de 13 geografisch gescheiden 
districten met een assortiment van gemiddeld 2200 artikelen. De circa 200 
belangrijkste artikelen, samen goed voor 95% van de omzet, worden vanuit het 
centrale magazijn uitsluitend aan de hoofdmagazijnen geleverd. 

Op het derde niveau bestaan 121 submagazijnen. Deze magazijnen worden zowel 
bevoorraad vanuit de hoofdmagazijnen (de 200 belangrijke artikelen) als vanuit het 
centrale magazijn (overige artikelen). Vanuit hoofd- en submagazijnen vindt 
transport plaats naar het installatieproces bij de klant, eventueel via autovoorraden. 
Deze structuur is getekend in afbeelding 2.5. 

Afbeelding 2.5 Fysieke distributiestructuur, 1984. 

I.EOENDA 

LEV • LEVERANeER 

CMZ • CENTRAAL MAQAZIJN 

HMZ • HOOFDMAQAZIJN 

SUB • SUBMAQAZI_... 

V •VOORRAAD 

--+- • HOOFD 
GOEDERENSTROOM 

- •SUB
GOEDERENSTROOM 

De transportfrequentie tussen het centrale magazijn en de overige magazijnen is 
eenmaal per twee weken, tussen hoofd- en submagazijnen als regel eenmaal per 
week. Doorlooptijden en transportfrequentie van de fysieke goederenstroom zijn 
vermeld in afbeelding 26. 

De totale doorlooptijd van het centrale magazijn tot het installatieproces bedraagt 
voor de 200 belangrijke artikelen 9-25 werkdagen, gemiddeld zo'n 3 weken. Voor 
de overige artikelen 6-17 werkdagen, gemiddeld zo'n 2 weken. 
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LOGISTIEK TRA.ECT DOORLOOPTLD UTLEVERFREQI.ENTE 

NW.IE fH KElHIIG CENTRAAL MAGAZllf 15 DIGEN . 
UT1.E11ERm CEifiFIMI. MAGAZllf PLUS TRANSPORT SDIGEN 2- WEKELIJ<S 

(ID.. N'ORt.WEVEIIWERKING) 

NW.IE fH trn..EVe1NG ~ 3 DI<GfH WEKELIJ(S 

NW.IE EN trn..EVe1NG 8lllMAGAZI..N:N 1 DAG DNlfl.LI<S 

Atbeelding 2.6 Doorlooptijden fysieke goederenstroom in werkdagen, 1984. 

2.5.3 Logistieke organisatie 

De afdelingen die in 1984 bij de logistiek voor Telecommunicatie betrokken zijn, 
zijn verspreid over verschillende PTT-hoofddirectoraten en werken soms ook voor 
het logistieke proces van PTT -Post. De logistieke processen bij Post, Telecom
municatie en Gelddiensten zijn echter totaal verschillend qua omvang en karakter. 
Post is een bedrijf waar logistiek als hoofdprodukt verkocht wordt, maar met een 
kleine, interne logistieke functie. Ook de logistieke functie van Gelddiensten is 
gering (voornamelijk folders, algemeen kantoormateriaal en onderdelen). 
Telecommunicatie is het enige hoofddirectoraat met een omvangrijke goederen
stroom. 

Centrale functies 
De verdeling van de verschillende centrale logistieke functies voor de telecom
municatie-randapparatuur in 1984, is weergegeven in afbeelding 2.7. 

UITVOERENDE AFDEl.JNG VERANTWOORDELIJK 
I 'lGISTEKE F'I.I'IICTIE OF DIRECTORAAT HOOFDDIRECTORAAT 

- H<OOfiPL.AtH«i CENTRALE A.f'llElm COOIIDtiATE TB.ECOfMNCATE 
-DIS~ 

- BUDGETCONTROLE 

- H<OOfiPL.AtH«i DII'ECtORAAT MATEJIIEB.»OORZSM TEQNS(H ZAKEN 

-I<ElRNG 

•Of'SUO CMZ 

-TRANSPORT NAAR 
DI8TAICTEH 

·AEVIIIE CENTRALE WEJilKPLMTS TEaNSCH: ZAKEN 
-FIEFMATE 

- FAI<llUIREGISTRATE DIRECTORAAT FNANCB.E ADWI8TIIATE FIWICEI.E fH ECONOM8CIE ZN<Et< 

- UTGNENCONTR()I. EN EEGROTtla 

Afbeelding 2.7 Betrokken afdelingen bij centrale logistieke functies, 1984. 

De directoraten waarin de functies zijn ondergebracht, kennen vrijwel alle een 
verdergaande splitsing van zo'n functie naar 'produktgroepachtige' kenmerken. Zo 
ontstaan verschillende burelen voor dezelfde functie voor verschillende produktgroe
pen. De indeling in produktgroepen is echter voor iedere opgedeelde functie 
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verschillend. 
Daarnaast spelen de technische en commerciële directoraten binnen Telecom
municatie een dominante rol bij de leveranciersselectie en systeemkeuze. 

Decentrale functies 
De decentrale logistieke functies voor randapparatuur, de planning en besturing van 
het installatieproces bij klanten, liggen in de 13 districten. De interne organisatie 
verschilt per district. Het betreft de volgende functies: 
- magazijnbeheer van 1 hoofdmagazijn en gemiddeld 9 submagazijnen; 
- fysieke distributieplanning en transport van hoofdmagazijnen naar submagazij-

nen en winkels; 
- aanvragen van extra goederen uit het centrale magazijn voor grote installatie

orders; 
- capaciteitsplanning, orderacceptatie, planning en voortgangsbewaking van het 

installatieproces; 
- afstemming installatieproces randapparatuur op het installatieproces van de 

abonneegebonden infrastructuurvoorzieningen (aansluitingen in abonneecen
trales en verbinding tussen klant en centrale). 

- beheer van autovoorraden; 
- toewijzing van installatie-orders aan monteurs; 
• transport naar klanten. 

Z.S.4 Logistieke planning en procedures 

Relatie commercie 
De aansturing van de logistieke functie vanuit de commerciële functie is in 1984 
nagenoeg afwezig. Er zijn geen afspraken over de te leveren logistieke prestaties ten 
opzichte van logistieke kosten. Ook het regelmatig en tijdig doorgeven van de 
commerciële vraagverwachting naar de logistiek ontbreekt. 

Planning van centrale voorraad en inkoop 
De belangrijkste doelstelling van de planning is het voorkomen van schaarste binnen 
de vastgelegde kredietruimte. Hieruit blijkt de dominantie van de financiële functie. 
De enige vorm van formele sturing voor de logistiek vormt de 'goederenbegroting', 
opgesteld door de districten en ingepast in de jaarlijkse ( overheids-)budget cyclus. 
De goederenbegroting bevat 200 artikelen. V oor vrijwel alle artikelen komt de 
begroting ná het tijdstip waarop concrete leveranciersbestellingen voor het 
betrokken tijdvak zijn geplaatst. 

De planfunctie voor de centrale voorraad voor de artikelen buiten de goederen
begroting wordt ondersteund door een bestelpeilmechanisme op de economische 
voorraadhoogte. Komt de economische voorraad onder het ingestelde peil dan 
wordt de planner gewaarschuwd. 

Het inkoopplanningsproces bevat door het grote aantal betrokken afdelingen veel 
schakels. In het besteltraject zitten twee budget/uitgaven goedkeuringsslagen bij 
andere afdelingen dan planning of inkoop. De eerste ter fiattering van de 
bestelaanvraag vóór die wordt omgezet in een bestelling. De tweede ter fiattering 
van een bestelling vóór die naar de leverancier wordt verstuurd. De gemiddelde 
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doorlooptijd van bestelaanvraag tot bestelling bedraagt 19 weken. 

Methoden van inkoop en keurlog 
Binnen de inkoopafdeling wordt gewerkt met afzonderlijke orders voor alle 
bestelopdrachten, die van de planningsafdelingen komen. Er is uiteraard een 
verschil tussen opdrachten voor nieuwe artikelen en herhaalorders, omdat voor de 
laatste groep de leverancierskeuze niet opnieuw wordt gemaakt. Er moet voor 
herhaalopdrachten echter wel een nieuwe commerciële inkoopactiviteit worden 
gepleegd. Raamovereenkomsten en afroepcontracten zijn vrijwel onbekend. Voor 
zover met deelleveringen wordt gewerkt, worden de aflevermaanden en hoeveel
heden vooraf vastgesteld. 
Keuring vindt steekproefsgewijs plaats bij ontvangst van goederen van leveranciers, 
door een onafhankelijke centrale keuringsdienst. Keuringsnormen en -procedures 
worden door de keuringsdienst bepaald. Vereiste produktkarakteristieken komen 
van technische afdelingen. 

Fysieke distributie 
De doorlooptijd van levering uit het centrale magazijn bedraagt 5 dagen. De fysieke 
distributie naar districtsmagazijnen wordt, voor alle artikelen behalve de 200 
belangrijkste, gestuurd met minimum en maximum normen voor de economische 
voorraad. Deze normen worden centraal vastgesteld en bedragen respectievelijk 5 
en 9 weken van het verbruik over de laatste 12 maanden. Daarnaast zijn extra 
aanvragen vanuit districten mogelijk. In veel gevallen moeten de distributiesigna
len door een centrale planner goedgekeurd worden voordat daadwerkelijk 
toelevering plaatsvindt. 

De fysieke distributie van de 200 belangrijkste artikelen van het centrale magazijn 
naar de hoofdmagazijnen in de districten, wordt éénmaal per jaar beïnvloed door 
de voorraadhoogte aldaar. Het fysieke distributievolume voor het nieuwe jaar wordt 
op 1 januari bepaald door de genoemde goederenbegroting per district te 
verminderen, met de in het district aanwezige voorraad op die datum. Gedurende 
het jaar kunnen districten binnen de begroting goederen aanvragen in het centrale 
magazijn. Bij schaarste wordt gedistribueerd, naar rato van de goederenbegrotingen 
van districten. 
De fysieke distributie van hoofdmagazijnen naar submagazijnen, wordt niet door 
informatiesystemen ondersteund. De doorlooptijd bedraagt naar schatting 5 
werkdagen. 

Met inbegrip van de gemiddelde wachttijd tot het volgende transport bedraagt de 
totale gemiddelde doorlooptijd van het fysieke distnbutietraject, van leveran
ciersontvangst tot levering aan monteur, voor de belangrijke artikelen 30 werkda
gen. 

Interessant is verder dat het district nauwelijks invloed heeft op de voorraadhoogte. 
Afgezien van de genoemde extra aanvragen van goederen, wordt de normale 
bevoorrading geregeld op basis van centraal ingestelde bestelpeilen en de genoemde 
goederenbegroting. 
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Revisie 
Een complicerende factor in de planning is het revm1eproces van gebruikte 
huurapparatuur. Het revisieproces in de districten is niet centraal gecoördineerd. 
Het centrale revisieproces wordt twee-maandelijks bijgestuurd. Hoewel revisie zou 
kunnen bijdragen aan de logistieke leveringsflexibiliteit, leidt het slechts tot 
verstoring van de logistieke inkoopplanning, Districten gebruiken de eigen 
revisiemogelijkheid om afwijkingen tussen goederenbegroting en werkelijke 
behoefte zo klein mogelijk te houden. De voorspelbaarheid van de hoeveelheid 
beschikbare goederen voor centrale revisie is daardoor laag. Bovendien vindt revisie 
plaats van artikelen, waarvan elders overschotten zijn. 

2.5.5 Het logistieke Informatiesysteem 

Overzicht logistieke systemen 
In 1984 wordt hoofdzakelijk met één systeem gewerkt:· het Materiaal Registratie 
Systeem. Naast dit systeem zijn er op centraal niveau nog een 10-tal kleinere 
logistieke systemen in gebruik. Zo zijn er systemen voor: 
- voorraadbeheer van mobiele communicatie-apparatuur; 
- bewaking van het inkoopproces; 
- specificatie van bestelteksten en artikelgegevens; 
- registratie van kabelhaspels (infrastructuur); 
- registratie van verschillende planversies van randapparatuur; 
- registratie van apparatuur in gesloten telecommunicatienetten; 
- voorraadbeheer en orderregistratie in de centrale werkplaats; 
- ondersteuning uitlevering van bedrijfskleding; 
- registratie van goederenbeweging voor transmissie-apparatuur; 
- herinzet van afkomende goederen uit de infrastructuur. 

Daarnaast is er nog een tiental systemen in ontwikkeling, voorbereiding of 
overweging. Op districtsniveau zijn in 1984 geen grote systemen aanwezig, voor 
ondersteuning van het installatieproces of de interne goederenstroom. In het district 
Zwolle is echter een project gestart om een dergelij~ systeem te realiseren. 

Materiaal Registratie Systeem 
Het Materiaal Registratie Systeem (MRS) kent vijf functies: 
- registratie van het artikelbestand; 
- voorraadregistratie in het centrale magazijn, in het retourmagazijn van de 

Centrale Werkplaats, in de 13 hoofdmagazijnen en in de 121 submagazijnen; 
- aansturing van de fysieke distributie vanuit het centrale magazijn; 
- signalering en bewaking van inkoopbehoefte, geen inkoopondersteuning; 
- aanlevering van gegevens aan fmanciële registratiesystemen. 
Op dezelfde functies is reeds geduid bij de bespreking van het planningsproces. 

Het MRS beschikt over een aantal on Jine opvraagfuncties. De aanpassing van 
gegevens vindt plaats middels ponsformulieren, die via data entry afdelingen in 
districten op magneetband worden vastgelegd. Magneetbanden worden opgestuurd 
en op een districtsminicomputer ingelezen. Via een dataverbinding komen de 
gegevens op de centrale (UNIVAC) computer, waarop de batchprogrammatuur van 
het MRS draait. Voor centrale mutaties geldt een kortere route. De mutatiedoor-
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looptijd van 'magazijn tot MRS' is 2 tot 5 dagen. Vandaar dat in alle magazijnen 
ook een stellingkaartadministratie wordt gevoerd. 
Het MRS kent een interface met financiële administratiesystemen. 

Het MRS is een volledig eigen PTr -ontwikkeling. In 1983 is het systeem intern van 
een andere datastructuur voorzien. 

2.5.6 Imago van de logistiek 

De logistiek, of zoals het in 1984 heet: de materiaalvoorziening, staat niet hoog in 
aanzien. Materiaalvoorziening wordt beschouwd als een afgeleide activiteit. 
Logistiek wordt niet gezien als een primaire bedrijfsfunctie naast commercie, 
fmanciën en techniek. Er worden geen afspraken gemaakt over te leveren logistieke 
prestaties ten opzichte van toegestane logistieke kosten. 
De uitvoering van die eenvoudige, afgeleide materiaalvoorzieningstaak verloopt 
echter niet vlekkeloos. Voortdurend blijkt de materiaalvoorziening voor problemen 
bij de werkuitvoering te zorgen, in de vorm van ontbrekende goederen en lange 
materiaalaanvraagtijden. 

Binnen Telecommunicatie worden de problemen, met enige gelatenheid, als een 
gegeven beschouwd. De situatie is niet in de laatste jaren ontstaan, maar bestaat 
volgens velen al zeer lang. Er waren inmiddels vergeten pogingen ondernomen om 
tot een betere taakuitvoering te komen; met weinig succes. Officieel is men 
afhankelijk van de materiaalvoorziening en kunnen de inkoop- en planningsafde
lingen niet gepasseerd worden. In de dagelijkse praktijk wordt echter de inkoop
functie zoveel mogelijk ontkracht door contacten tussen commerciële en technische 
PTT-medewerkers enerzijds en leveranciers anderzijds. De planningsfunctie wordt 
ontlopen door grootschalig hamsteren en andere kunstgrepen. Mochten deze 
middelen niet baten dan heeft de materiaalvoorziening nog een laatste functie voor 
het bedrijf, namelijk die van zondebok, van bij voorbaat geldig en geaccepteerd 
excuus bij problemen in de werkuitvoering. In die rol zijn waarschijnlijk veel 
problemen, die volstrekt niets met logistiek te maken hebben gehad, toegerekend 
aan de afdelingen in de materiaalvoorziening. Handig, zo'n zondebok. In veel grote 
bedrijven gaat het er tenslotte soms niet om te presteren, maar om bij wanprestatie 
buiten schot te blijven. 

Het beeld van de logistiek binnen Telecommunicatie in 1984 is dus slecht. 
Daarnaast bestaat de opvatting dat pogingen tot verbetering gevaarlijk, zo niet 
zinloos zijn. Immers de slagingskans is gering en wie wil er nu zijn naam aan een 
mislukte verbeteringoperatie verbonden zien! Tegen deze achtergrond moet het 
begin tachtiger jaren doorbrekende besef worden geplaatst, dat logistieke 
verbeteringen noodzakelijk zijn om aan de veranderende omgevingseisen te blijven 
voldoen. Het getuigt dan ook van moed dat de hoofddirecteur Telecommunicatie, 
de directeur van het toenmalige directoraat Materiaalvoorziening, en de latere 
projectleider van het project Logistieke Besturing zich toch persoonlijk aan het 
project gebonden hebben. 



25 

2.6 Positioneriog van het bedrijfsadviesbureau 

2.6.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt beschreven vanuit welke rol en op welke manier het 
Telecommunicatie-project is benaderd. De opzet van een veranderingsproject wordt 
belangrijk beïnvloed door het gedachtengoed en de werkwijze van de bedrijfsad
viseur. De belangrijkste elementen hiervan zijn: 
- de marktopstelling van het adviesbureau; 
- de taakopvatting van het adviesbureau; 
- de gehanteerde methoden en technieken. 
Deze drie elementen hebben zowel invloed op de advisering ten aanzien van de 
doelstellingen van het project, als op de advisering over de wijze waarop die 
doelstellingen bereikt gaan worden. Zowel om het 'wat' dus, als om het 'hoe'. 

De diagnose, de projectdefmitie en de projectaanpak voor Telecommunicatie zijn 
op zich wel een uniek resultaat van een ontwerpproces. De ontwerpmethode, de 
denk- en werkwijze is dat niet. Voor ons doel zullen we de marktopstelling, 
taakopvatting en methoden en technieken als een gegeven beschouwen. Toch is 
hierover een korte uiteeozetting nodig om de opzet en het verloop van het project, 
zoals dat in de hoofdstukken 4 tot en met 7 wordt beschreven, beter te kunnen 
beoordelen. In hoofdstuk 9 wordt het onderwerp opnieuw opgepakt met een 
evaluatie van de mogelijkheden en beperkingen van bedrijfsadvisering. 

2.6.2 Marktopstelling 

Logistiek en automatisering 
Een dominante factor in de advisering van adviesbureaus is de achtergrond van de 
adviseurs. Met andere woorden, wie werken er en welke ervaring en opleiding 
hebben zij. In 1984 ligt die achtergrond, in de Nederlandse organisatie van het 
betrokken adviesbureau, voornamelijk in twee gebieden: logistiek en automa
tisering. Het project is na een eerste verkenning opgevat als een logistiek project 
waarin automatisering een belangrijke ondersteuning kan bieden. Deze opvatting 
over de aard van de problemen stemt in hoofdlijnen overeen met de opvattingen 
van de Telecommunicatie-medewerkers zoals beschreven in hoofdstuk 2. Er is dus 
niet ter discussie gesteld of de problemen wel op logistiek gebied lagen of misschien 
heel ergens anders. 

Integrale goederenstroombesturing 
Ten aanzien van logistiek geldt in 1984 verder dat de meeste adviseurs ervaring 
hebben op het gebied van de integrale goederenstroombesturing in produktie
omgevingen. De automatiseringsinbreng in projecten omvatte ondersteuning op het 
gebied van automatiseringsprojectmanagement, hard- en softwareselectie, 
informatieplanning enzovoort. Uitvoerende taken in systeemontwerp en -realisatie 
worden niet verricht. 

Bedrijfsprocessen 
Een belangrijk kenmerk van de aanpak van het adviesbureau in 1984, is de nadruk 
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op de analyse en de verbetering van het verloop van de (primaire) bedrijfsproces· 
sen. Eerst wordt vastgesteld wat precies het betrokken bedrijfsproces is, wat het 
inhoudt en welke eisen eraan gesteld worden. Vervolgens hoe het bestuurd moet 
worden en wat dat betekent voor organisatie, methoden, procedures en infor
matiesystemen, dit in navolging van Botter (Botter, 1973). 

Diagnose en implementatie 
Een laatste kenmerk is de sterke voorkeur voor ondersteuning van het totale traject 
van advisering tot en met projectmatige realisatie van de adviezen, in het jargon 
diagnose en implementatie. Zo'n opstelling heeft gevolgen voor de werkwijze. Het 
eist realisme in de diagnose ten aanzien van te bereiken resultaten; het eist niet 
alleen adviezen ten aanzien van projectdoelstellingen maar ook ten aanzien van het 
bereiken ervan in de vorm van een projectopzet ('wat' en 'hoe' adviezen); het eist 
bovenal betrokkenheid en de bereidheid tijdens de realisatie vuile handen te maken. 

Projectverantwoordelijkheid 
De opstelling komt tot uiting in het met de cliënt mede dragen van projectver· 
antwoordelijkheid. Medeverantwoordelijkheid wordt binnen het adviesbureau als 
volgt opgevat. Tijdens een project moet door de adviseur een scherp onderscheid 
gemaakt worden tussen wat wel en wat echt niet acceptabel is vanuit professioneel 
oogpunt. Vervolgens moet, wanneer iets wat niet kan, dreigt te gebeuren, de cliënt 
overtuigd worden af te zien van het voornemen. Lukt dit niet, dan heeft de adviseur 
het niet goed genoeg uitgelegd. Hij staat dan voor de keuze te gaan en van verdere 
medeverantwoordelijkheid af te zien, of te blijven. Door aanwezig te blijven 
accepteert de adviseur alle door de cliënt genomen beslissingen, de gesloten 
compromissen en de gevolgen daarvan. De adviseur wordt aldus mede verantwoor
delijk voor een niet-ideale situatie. Achteraf dient de adviseur zelfs in staat te zijn, 
uit te leggen waarom de ontstane situatie welliswaar niet ideaal is, maar wel de best 
mogelijke onder de gegeven omstandigheden. 

Nogmaals zij benadrukt dat de opgesomde kenmerken van de adviseur voor het 
project als een gegeven worden beschouwd. Op geen enkele wijze wordt gesteld dat 
zulke kenmerken noodzakelijk of het beste zijn. Er zijn vele manieren om cliënten 
te helpen. De beschreven opstelling is er één van. Uiteraard bestond binnen het 
adviesbureau wel het vertrouwen dat de opstelling goed paste bij de door 
Telecommunicatie gevoelde behoefte aan ondersteuning. In afbeelding 2.8 zijn 
karakteristieken van cliënt en adviesbureau naast elkaar gezet. 

2.6.3 Taakopvatting 

Logistieke engineering 
In paragraaf 1.2 is het project opgevat als 'ontwerp en invoering van een nieuwe 
logistieke structuur'. Een andere naam voor deze activiteiten is 'logistieke 
engineering'. Binnen de logistiek, één van de hoofdgebieden van het adviesbureau, 
beschouwt het bureau zich onder meer als ( ondersteuner van de) logistieke 
engineer. De vraag is nu wat de bijdrage is van de logistieke engineering aan het 
bereiken van de ondernemingsdoelstelling. Uiteraard is de ontworpen en ingevoerde 
logistieke structuur geen doel op zich. De logistieke structuur is een middel om 
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TEl.Eeot.M.NCATE 1984 ADVESBUREAU 1984 

L~TEK PROBLEEM LOOISTEKEEN~ 

CCMUXE GOB:lERENSTROOM NTEGRAI.E~ 

StELLE VERANlERtlGEN NOlliG IJAGN08E EN IA.EftENTATE 

ZWAI<KE LOOIS'I'EKE EN~ MEDE DRAGEN \M """ 

Afbeelding 2.8 Raakvlak Telecommunicatie en adviesbureau in 1984. 

bepaalde gewenste logistieke prestaties bij een bepaald logistiek kostenniveau 
mogelijk te maken. Prestaties en kosten, hangen nauw samen met de busi

. ness-doelstellingen van de verschillende bedrijfsactiviteiten waarvoor de logistieke 
structuur wordt ontworpen. In afbeelding 2.9 is de plaats en taak van de logistieke 
engineering weergegeven. 

Afbeelding 2.9 
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Uit het bovenstaande volgt dat het werk van de logistiek engineer, het werken in 
een logistiek project, een afgeleide taak is. Er wordt immers niet rechtstreeks 
gewerkt aan logistieke, laat staan aan business-doelstellingen. Dit heeft gevolgen 
voor de beoordeling van de prestaties van een project. . 
De invoering van de ontworpen logistieke structuur kan vlekkeloos verlopen, 
terwijl de logistieke doelstellingen, helaas, niet bereikt worden. Misschien was het 
ontwerp niet gelukkig. 

Het werken aan afgeleide doelstellingen herhaalt zich op verschillende niveaus, 
tijdens de realisatie van de logistieke structuur. Een van de elementen van de 
logistieke structuur is bijvoorbeeld het basisontwerp van een logistiek informatie· 
systeem. V oor de realisatie van het basisontwerp zijn een aantal andere ontwerp-
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en realisatie-activiteiten nodig op functioneel en technisch gebied. Het niet bereiken 
van een logistieke doelstelling bij een voortreffelijk ontworpen logistieke structuur 
kan zijn oorzaak vinden in slecht ontworpen functionele specificaties waardoor het 
basisontwerp van de logistieke informatiesystemen impliciet of expliciet niet 
gerealiseerd wordt. Dat de geschreven programma's technisch uitstekend werken 
en volledig aan de functionele specificaties voldoen, kan reden zijn voor champagne 
bij de eerste on line transactie, jammer blijft het. 

V oorafgaand aan terugkeer naar een inhoudelijke beschrijving van het werk en de 
verantwoordelijkheid van de logistieke engineer, wordt een meer precieze 
aanduiding van de begrippen 'ontwerp' en 'invoering' gegeven. 
De ontwerpactiviteit behelst: 
- een detaillering van een systeem in deelsystemen; 
- een vertaling van de aan het ontwerp gestelde eisen op systeemniveau naar, 

meestal in andere termen gestelde, eisen te stellen aan de deelsystemen. 
De invoeringsactiviteit behelst de realisatie van de deelsystemen die voldoen aan de 
deelsysteemeisen. De realisatie van een deelsysteem kan opnieuw uiteenvallen in 
ontwerp en invoering. Op deze wijze ontstaat een hiërarchie van deelsystemen met 
bijbehorende eisen. 

Fasering binnen de logistieke engineering 
In de strategiefase (de ontwerpstap op het hoogste niveau) worden de bedrijfs
doelstellingen vertaald in doelstellingen per bedrijfsfunctie. Voor de logistiek is dit 
een beschrijving van logistieke taak, prestaties en kosten. De logistieke grondvorm 
van het bedrijf wordt vastgesteld: de plaats in de bedrijfskolom, de belangrijkste 
afzet- en aanvoermarkten, het betrokken produkt- en dienstenpakket en een 
ordegrootte-indicatie van de omvang van de goederenstroom. 
In de conceptuele fase vindt het conceptuele ontwerp van de logistieke structuur 
plaats. Het resultaat is een ontwerp van de vier logistieke structuurelementen tot 
op een bepaalde diepte, ook wel het logistieke concept genoemd. 
In een derde fase vindt detailontwerp en invoering van de logistieke structuur 
plaats. De fase omvat installatie van logistieke hardware, reorganisatie, uitwerking 
van methoden en procedures, en realisatie en invoering van informatiesystemen. 
In afbeelding 2.10 zijn de drie fasen van de logistieke engineering weergegeven. 

Interessant is de vraag of de elementen van de logistieke structuur in een bepaalde 
volgorde moeten worden ontworpen. Het is verleidelijk ten aanzien hiervan stelling 
te nemen met uitspraken als: 'Informatiesystemen zijn een afgeleide van de 
logistieke besturingsmetbode en de beheerorganisatie'. Toch moet gesteld worden 
dat de volgorde hoofdzakelijk bepaald wordt door de vrijheden en de randvoorwaar
den die de ontwerper gegeven zijn. Vrijwel ieder ontwerpproces is feitelijk een 
herontwerp op een aantal deelterreinen en betekent het wijzigen van een bestaande 
situatie. Niet iedere wijziging is geoorloofd of verstandig. 
Daarnaast zijn er zeer veel onderlinge relaties tussen de verschillende elementen, 
zodat éénrichtingsverkeer tijdens het ontwerp gevaarlijk is. 
Aan ieder element van de logistieke structuur worden in het ontwerp eisen gesteld. 
Meting van effectiviteit en efficiëntie kan pas plaatsvinden als een logistieke 
structuur is gerealiseerd waarvan ieder element voldoet aan de eisen. Het ontwerp 
blijkt effectief als de beoogde logistieke taak en prestaties worden waargemaakt, 
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efficient als tevens de bijbehorende logistieke kosten niet worden overschreden. 

Taakopvatting 
De taakopvatting van de adviseur kan nu geformuleerd worden. Het project is klaar 
als de logistieke structuur ingevoerd is. Het project is geslaagd als het ontwerp 
effectief en efficiënt blijkt, met andere woorden als de logistieke prestaties 
daadwerkelijk worden geleverd tegen de voorziene kosten. Daar gaat het om. In 
hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de logistieke taak, prestaties, kosten en de 
elementen van de logistieke structuur. 

2.6.4 Projectvoeringskarakteristiek 

De projectvoeringskarakteristiek van het betrokken adviesbureau valt uiteen in: 
- een vastgelegde grondvorm voor de projectstructuur en een verzameling 

richtlijnen voor de inrichting van het project; 
• een standaardopdeling van een project in hoofdfasen, samen met een vaste 

opsomming van de activiteitengroepen, die in de verschillende fasen kunnen 
worden uitgevoerd; 

• hulpmiddelen en methoden (gereedschap), die voor de verschillende activiteiten 
worden gebruikt; 

- een bepaalde stijl van optreden tijdens de uitvoering van het project ten opzichte 
van de cliënt. 

In het onderstaande zal aan deze aspecten aandacht worden besteed. 
Ook ten aanzien van de projectvoeringskarakteristiek wordt niet beweerd dat deze 
karakteristiek de beste is. 

Projectstructuur 
Blauwdruk van het betrokken adviesbureau voor de projectstructuur is een indeling 
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in drie niveaus: Stuurgroep, Projectteam en Werkgroepen. De voorzitters van 
werkgroepen vormen samen het projectteam. De voorzitter van het projectteam is 
de projectmanager. De projectmanager is tevens secretaris van de Stuurgroep. 
Overige leden en voorzitter van de Stuurgroep zijn directieleden van de logistieke, 
operationele, commerciële en technische bedrijfsfuncties. 
Werkgroepvoorzitters en projectmanager vormen de verbindende schakels tussen 
de verschillende projectgroepen. 

De rolverdeling tussen adviesbureau en projectleiding is als volgt. Adviseurs zitten 
in alle projectgroepen. De adviseurs brengen inhoudelijke kennis in en steunen de 
voorzitter bij het bepalen en aanhouden van de koers van de groep. De eindverant
woordelijkbeid voor elke groep ligt in handen van de voorzitter: een medewerker 
uit de cliëntorganisatie. 
Omdat in alle projectgroepen een adviseur aanwezig is, is het mogelijk binnen het 
adviesteam een afspiegeling te vormen van de projectorganisatie. Aldus onstaat er 
naast de projectorganisatie een tweede, afgespiegelde organisatie van gelijke 
structuur bestaande uit adviseurs. Deze constructie dient twee doelen: 
- coördinatie van de inhoudelijke inbreng van de adviseurs; 
- snelle signalering van zwakheden in de officiële projectorganisatie. 

Richtlijnen voor de inrichting van het project zijn divers, bijvoorbeeld: 
- maak werkgroepleden voor minstens 50% vrijgesteld voor project; 
- zorgvoor medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid van het top-management; 
- richt eigen projectsecretariaat in. 
Veel van dergelijke ervaringsregels zijn vermeld door de Schepper (De Schepper, 
1983 p.250). 

Projectfasering 
De indeling in fasen, zoals die door het adviesbureau in 1984 wordt gehanteerd, is 
als volgt: 
- projectvoorbereiding, bestaande uit diagnosevoorste~ diagnose, projectdefinitie 

en projectmobilisatie; 
- conceptuele projectfase; 
- realiserende projectfase; 
- nazorg- en evaluatiefase. 

Tijdens de projectvoorbereiding wordt het project vorm gegeven. De doelstellin
gen en begrenzingen van het project worden vastgesteld. Eventueel kan tijdens de 
voorbereidingsfase de logistieke grondvorm worden heroverwogen. De hoofdlijnen 
van het logistiek ontwerp voor een nieuwe logistieke structuur worden vastgelegd. 
Het voorbereidingstijdvak is daarom het belangrijkste in het totale project. 
Het werk in deze fase wordt bemoeilijkt omdat er nog geen duidelijk gedefinieerd 
werkverband is tussen klant en bedrijfsadviseur. Er is tenslotte nog geen project. 
Bedrijf en bedrijfsadviseur moeten nog naar elkaar groeien. De belangen van beide 
lopen nog deels uiteen. Onzekerheid is het belangrijkste kenmerk van de 
projectvoorbereidingsfase. Gaandeweg wordt die onzekerheid gereduceerd. Aan het 
einde moet er voldoende duidelijkheid zijn om, volledig georganiseerd, met alle 
projectmedewerkers, op volle kracht vooruit te gaan. 
De projectvoorbereiding van het project Logistieke Besturing is beschreven in 



31 

hoofdstuk 4. 

In de conceptuele projectrase worden de afzonderlijke hoofdlijnen voor een nieuwe 
logistiek structuur uitgewerkt. In werkgroepen worden delen van de nieuwe situatie, 
organisatie en werkWijze, gedetailleerd voorbereid. De voorbereiding heeft zowel 
een inhoudelijk als een projectmatig aspect. Naast een beschrijving van de 
eindsituatie wordt een invoeringsplan opgesteld. 

In de raUserende projectfase wordt de werkwijze in de lijnorganisatie daadwer
kelijk gewijzigd. Pas in deze fase heeft het project dus daadwerkelijk effect. 
Conceptuele en realiserende fasen zijn overigens niet altijd goed te scheiden. 
Sommige elementen van de logistieke structuur kunnen al gewijzigd zijn. Terwijl de 
voorbereiding van andere nog moet starten. Ook binnen één werkgroep kunnen 
conceptuele en realiserende activiteiten elkaar afwisselen. 
De conceptuele en realiserende projectfasen van het project Logistieke Besturing 
zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. 

Tijdens de nazorg- en evaluatieCase wordt vanuit het project actieve steun verleend 
bij het werken volgens de nieuwe methoden. Kinderziekten kunnen zo worden 
ontdekt en genezen. Daarnaast wordt de projectorganisatie tijdens deze fase weer 
geheel ontbonden en worden eventuele blijvende taken overgedragen aan de 
lijnorganisatie. 
Ook een evaluatie van de projectresultaten behoort tot deze fase. 
De nazorgfase van het project Logistieke Besturing is beschreven in hoofdstuk 7. 

Projecthulpmiddelen 
De belangrijkste hulpmiddelen betreffen: 
- DRM (Distribution Resources Management), een gestructureerde diagnose

interviewmethode voor fysieke distnöutie-omgevingen; 
- SOUR (Statement of User Requirements), een methode voor het 'conceptual 

design' van een informatiesysteem. Het betreft hier een basisontwerp en geen 
volledig functioneel ontwerp; 

- PDP (Procedure Development Procedure), een methode voor het ontwerpen van 
organisatorische procedures voor de uitvoering van operationele bedrijfs
processen, al dan niet ondersteund door informatiesystemen; 

- ITAS (Implementation Time-Activity Script), een methode, gebaseerd op het 
gebruik van 'draaiboeken',·voor de identificatie en de voortgangsbewaking van 
activiteiten voor de invoering van informatiesystemen. 

Daarnaast zijn kleinere instrumenten aanwezig voor specifieke distributievraag
stukken en voor het projectmanagement zelf. Veel gebruikt materiaal is verzameld 
door Andersen (Andersen, 1984). 

Projectstijl 
De stijl van optreden ten opzichte van de cliënt is het moeilijkst te beschrijven. 
Toch is er, zeker in de opvattingen van de cliënt, wel degelijk een bepaalde 
overeenkomst in de gedragingen van de verschillende adviseurs van het betrokken 
adviesbureau. V oor een deel hangt de stijl samen met het mede dragen van 
projectverantwoordelijkheid. 
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Als belangrijkste nastrevenswaardige kenmerken gelden: 
- ~elijkileid; 
- onwrikbaarheid ten aanzien van doelstellingen en planning; 
- pragmatisme, dat wil zeggen meer gericht op resultaat dan op methode of 

procedure; 
- bereidheid zelf 'wil' werk te doen; 
- redelijke ongevoeligheid voor werkomstandigheden en werktijden, hiërarchische 

verhoudingen, enzovoort; 

Genoemde eigenschappen kunnen overigens positief uitwerken bij matig gebruik, 
maar ook negatief bij overmatig gebruik. 

2.7 Samenvatting 

Er was een duidelijke externe drijfveer voor Telecommunicatie om de logistieke 
prestaties te verbeteren. Concurrentie was in aantocht en over enige jaren zou 
randapparatuur op prijs en prestaties worden afgerekend. De gewenste interne 
logistieke verandering paste in een serie van andere reorganisaties, met als 
belangrijkste kenmerken een zelfstandigheid en functionele indeling van Tele
communicatie en een meer klantgerichte benadering. Logistiek als bedrijfsfunctie 
bestond niet, logistieke prestaties waren gering. Bovendien bestond de indruk dat 
het logistiek proces niet verbeterd kon worden. 

Het adviesbureau, dat samen met Telecommunicatie het project Logistieke 
Besturing heeft uitgevoerd, was in 1984 gespecialiseerd op het gebied van logistiek 
en automatisering. De volgende uitgangspunten werden door het adviesbureau 
gehanteerd: 
- structurering, organisatie, informatisering en besturing van de goederenstroom 

moet zijn afgeleid van het operationele proces zelf; 
- besturing van de goederenstroom moet 'integraal' plaatsvinden; 
- integrale goederenstroombesturing in grote bedrijven kan het best projectmatig 

ingevoerd worden, in nauwe samenwerking tussen organisatie en adviesbureau; 
• projecten zijn klaar als de logistieke structuur is gewijzigd; projecten zijn 

geslaagd als de logistieke taak wordt uitgevoerd met het nagestreefde prestatie
en kostenniveau. 
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HOOFDSTUK 3 LOGISTIEKE UITGANGSPUNTEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven vanuit welke logistieke achtergrond het 
Telecommnnicatie-project is benaderd. 
Iedereen die een bedrijf binnenstapt heeft, hoe vaag ook, een beeld van wat hij daar 
zal aantreffen. Bedrijfsadviseurs pretenderen een beeld te hebben van wat zij horen 
aan te treffen. Uiteraard is ook dat geen concreet beeld omdat bij het binnenstap
pen nog weinig kennis over de specifieke bedrijfsomstandigheden voorhanden is. 
Het beeld wordt echter wel, tijdens een diagnosefase, snel opgebouwd. Kennelijk 
beschikt de bedrijfsadviseur over achtergrondkennis en -ervaring over 'hoe bepaalde 
processen georganiseerd kunnen worden', 'wat belangrijk is', enzovoorts. Het 
referentiekader bestaat onder andere uit modellen, 'concepten', vuistregels, 
checklijsten, 'open deuren', hele en halve waarheden en vooroordelen. 
Het belang van zo'n referentiekader is groot. De diagnose wordt er immers voor 
een groot deel door bepaald. De bedrijfsadviseur bouwt met behulp van zijn 
referentiekader een beeld op van hoe het bedrijf zou moeten functioneren. 
Vergelijking met de aangetroffen stand van zaken vertelt hem 'wat er fout is' en 
dus wat er, als het even kan, veranderd moet worden. 

Dit hoofdstuk is bedoeld om het logistieke referentiekader toegespitst op fysieke 
distributiesituaties te beschrijven. Uiteraard geeft het slechts een gedeelte daarvan 
weer, en wel dat gedeelte dat zich het eenvoudigst laat formuleren. Eerlijkheids
halve moet vermeld worden, dat de keuze van de onderwerpen uiteraard achteraf, 
bij het schrijven van het boek, tot stand is gekomen. 

Hoewel een referentiekader in laatste instantie een persoonlijke aangelegenheid is, 
claimen bedrijfsadviseurs 'professionaliteit' en drukken daarmee uit dat hun 
referentiekader aansluit bij wat in wetenschap en praktijk als geldig wordt 
beschouwd. Het in dit hoofdstuk beschrevene kan dan ook beschouwd worden als 
een korte samenvatting van de belangrijkste, voor Telecommunicatie relevante, 
logistieke onderwerpen. Met nadruk zij vermeld, dat het hoofdstuk géén beschrij
ving bevat van de daadwerkelijke logistieke situatie bij Telecommunicatie. Hiervoor 
zij verwezen naar hoofdstuk 4. 

Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld. 
In paragraaf 3.2 wordt het begrip logistiek aangeduid. Het logistieke werkterrein 
komt aan de orde evenals het belang van logistiek. 
In paragraaf3.3 wordt de logistieke bedrijfsfunctie verder uiteengezet. De logistieke 
functie wordt verdeeld in logistieke taken op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. 
In paragraaf 3.4 komen logistieke prestatie-indicatoren aan de orde. 
Paragraaf 3.5 gaat in op het berip integrale goederenstroombesturing. Achter
eenvolgens worden verschillende besturingsvormen, bestuurbaarheid en informa
tiesystemen voor intgrale goederenstroombesturing behandeld. 
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In paragraaf 3.6 worden het Distribution Resources Planning-concept (DRP-11) en 
de Distribution Requirements Planning-techniek (DRP-I) uiteengezet. De paragraaf 
geeft tevens een overzicht van de opbouw van een DRP-systeem. 
Paragraaf 3.7 sluit af met een samenvatting. 

3~ Bet~pl~süek 

Begripsaanduiding 
Over de herkomst van het woord logistiek is reeds veel geschreven. Verwezen zij 
hiervoor naar Pfohl en naar Schaafsma (Pfoh~ 1985, p. 11), (Schaafsma, 1986). In 
dit hoofdstuk wordt volstaan met de volgende begripsaanduiding. 

Logistiek, of goederenstroombesturing, betreft de beheersing 
van inkoop-, produktie- en fysieke distributieprocessen. 

Populair uitgedrukt gaat het om het regelen dat de goederen die nodig zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze verkocht zijn en dus geleverd moeten worden, daar komen 
waar ze moeten zijn: op de juiste plaats, op de juiste tijd, in de juiste staat, tegen 
overeengekomen kosten. 

Logistieke werkterrein 
Het logistieke werkterrein wordt vaak onderverdeeld in twee deelterreinen_ Onder 
materials management wordt de beheersing van het inkoopproces en het produk
tieproces verstaan. Physical distribution management betreft de beheersing van de 
uitgaande goederenstroom naar de afnemers. Deze indeling is echter sterk gericht 
op de logistieke taak van produktiebedrijven. In handelsbedrijven ontbreekt de 
produktiefunctie. In installatie- en servicebedrijven gaat de fysieke distributie vooraf 
aan het produktieproces. Wat precies de logistieke taak van een bedrijf behelst, 
wordt bepaald door de goederenstroom die door het bedrijf wordt beheerst. 

Naast de logistieke taak van een bedrijf, eventueel onderverdeeld in materials 
management en physical distribution management, kan ook gekeken worden naar 
het beheer van de goederenstroom in een gehele bedrijfskolom, over bedrijfsgren
zen heen_ Van werkelijk integrale besturing van de goederenstroom zal dan slechts 
in uitzonderingsgevallen sprake zijn. Bij de produktie van een eenvoudig potlood, 
bestaande uit koolstofkern, hout, lijm, verf, koperen ring en gum, zijn tientallen 
producenten en distributeurs, verspreid over de gehele wereld, betrokken. Integrale: 
besturing 'van zand tot klant' is dus meestal een illusie. De totale logistieke 
beheersing betreft een opeenvolging van materials management en physical distri
bution activiteiten. 

De gegeven aanduiding van het begrip logistiek is niet zonder problemen. 
Verwarring ontstaat door het woord beheersing. De vraag is wat daar nu precies 
onder valt. In hoeverre behoren de uitvoerende activiteiten zelf tot de logistiek? 
Bij fysieke distributie wordt niet alleen de besturing maar ook het proces zelf tot 
de logistiek c.q. het physical distribution management gerekend. Het gaat dan om 
de functies transport en beheer van logistieke centra (opslag, overslag en 
hergroepage ). 
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Over inkoop verschillen de opvattingen. Sommigen beschouwen inkoop als een deel 
van de logistieke functie, anderen rekenen alleen verwerving, de operationele 
inkooptaak, en niet de commerciele inkooptaak tot de logistiek. 
Bij produktie wordt gewoonlijk alleen de produktiebesturing, intern transport en 
opslag tot de logistiek, c.q. het matcrials management gerekend. De produktie
processen zelf behoren niet tot de logistiek. 

Logistieke activiteiten vallen uiteen in twee groepen: 
- informatieverwerking en beslissing (planning, besturing en controle); 
- het fysieke proces (uitvoering). 
In de logistiek wordt aan beide gelijkwaardige aandacht gegeven. 

Belang van logistiek 
Lange tijd heeft logistiek, samen met produktie, een relatief lage status gehad 
vergeleken met overige bedrijfsfuncties als commercie en financiën. Het werd 
beschouwd als een afgeleide activiteit die bovendien vrij dicht bij het operationele, 
uitvoerende niveau stond. In de laatste tien jaar is die opvatting behoorlijk 
veranderd. De volgeode ootwikkelingen kunnen hiervoor als oorzaken worden 
aangemeld. 
Eerste oorzaak is dat de ondernemingsgewijze produktie onmiskenbaar terug in de 
belangstelling is gekomen. Ten gevolge van stagnerende welvaartsgroei sinds het 
midden van de zeventiger jaren is het begrip 'post-industriële samenleving' uit de 
maatschappelijke discussie verdwenen. Voor een analyse van verval en wederop
bouw van het produktief vermogen zij verwezen naar Hayes en Weelwright (Hayes, 
1984). 
Een tweede oorzaak geldt specifiek voor Nederland. Transport en distributie is in 
Nederland een belangrijke sector binnen de commerciële dienstverlening. 'Logistiek' 
is dus een belangrijk deel van ons nationaal produkt en ons nationaal imago. 
Derde oorzaak is het inzicht binnen de ondernemingen dat naarmate de primaire 
produktiekosten dalen door vergaande technische automatisering, het aandeel van 
fysieke distributiekosten, inkoopkosten; kosten van voorraden etc. relatief toeneemt. 
Deze kostenverschuiving wordt versterkt door een opgetreden verschuiving in het 
patroon van aquisities en fusies, van diversificatie en verticale integratie naar 
horizontale integratie. Horizontale integratie leidt tot schaalvergroting en een 
toenemende verdeling van de bedrijfskolom over meer bedrijven. Beide leiden tot 
meer fysieke distributie-activiteiten. De vorming van een open binnenmarkt in 
Europa in 1992 geeft bovendien een nieuwe impuls aan deze tendens. Logistiek 
wordt dus bedrijfseconomisch gezien relatief steeds belangrijker. 
Een vierde oorzaak vormen de toegenomen flexibiliteitseisen die vanuit de markt 
aan de bedrijven worden gesteld. De verkorting van de product life cycles, de 
toename van het aantal tegelijkertijd aanwezige produktvarianten en druk op 
Ievertijdeo leiden tot verzwaring van de logistieke besturingstaak. 
Als laatste oorzaak zijn de ontwikkelingen binnen de logistiek zelf te melden. 
Verdergaande theorievorming, toepassing van bestuurlijke informatiesystemen en 
hogere opleidingsniveaus maken het inderdaad mogelijk betere logistieke prestaties 
te leveren voor lagere kosten. 
Een uitgebreidere opsomming van oorzaken is gegeven door Sharman (Sharmao, 
1984/1986). 
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De bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat logistiek op dit moment 
in de meeste bedrijven met een produktie- of fysieke distributiefunctie een 
geaccepteerde bedrijfsfunctie is. 

In de volgende paragrafen zal het logistiek referentiekader verder worden uitgediept 
voor inkoop en fysieke distributie. Logistieke aspecten van produktie, waaronder 
uiteraard ook installatie wordt gerekend, komen verder niet specifiek aan de orde. 

3.3 Logistiek als bedrijfsfunctie 

3.3.1 Inleiding 

Taak van de logistiek 
Taak van de logistiek, met inbegrip van verwerving, in een fysieke distributie
omgeving is het op afgesproken plaatsen ter beschikking stellen van goederen aan 
de commerciële functie tegen een tevoren afgesproken kostenniveau, met een 
tevoren afgesproken logistiek prestatieniveau. 
Uit deze taakomschrijving blijkt dat sprake is van keuzemogelijkheden. Meer 
prestaties: hoge prijs; minder prestaties: lage prijs. Prestaties worden gemeten op 
meer dimensies en kunnen onderling tegenstrijdig zijn. Het bereiken van de 
gestelde eisen kan voorts vaak op veel alternatieve manieren gebeuren, ieder met 
eigen kostenconsequenties. 
Bewust omgaan met logistiek als bedrijfsfunctie kent twee aspecten. Enerzijds de 
zorg voor de interne efficiëntie binnen de logistiek, die oplegt dat voortdurend bij 
een bepaald prestatieniveau de laagste kosten moeten worden nagestreefd. Ander
zijds het samen met de overige bedrijfsfuncties afspreken van effectiviteitsnormen 
en de daarbij behorende kosten. De belangrijkste partners waarmee over de 
keuzemogelijkheden wordt gesproken en waarmee afspraken worden gemaakt zijn 
de commerciële en de fmanciële functies. 

De taak van de logistiek kan worden gedetailleerd naar het niveau, strategisch, 
tactisch en operationeel, waarop beslissingen moeten worden genomen. Het 
karakter van de logistieke taken op de verschillende niveaus is beschreven in 
afbeelding 3.1. 

NIVEAU PROCES 

STRATEGISCH WIJZIGEN VAN LOGISTEKE STRUCTUUR 

TACTISCH SCHEPPEN OF WIJZIGEN \1\N LEVERINGS-

MOGELU<.HEOEN 

OPERATIONEEL LEVERNG AAN KLANTEN EN HERSTEL \1\N 

LEVERNGSMOGB..IJKHEDEN 

Afbeelding 3.1 Niveau-indeling van de logistieke bedrijfsfunctie in een fysieke 
distributie-omgeving. 
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Op ieder logistiek niveau ziju er raakvlakkeu met de overige bedrijfsfuncties. Het 
raakvlak met de commerciële functie is beschreven in afbeelding 3.2. 

--~ LOGtSTEK COMMERCE 
liiVEAU 

STRATEGISCH LOGISTEKE STRUCTUUR- LOGISTIEKE FUNCTE EN 
BESLISSINGEN LOGISTIEK PRESTATE- EN 

KOSTENNYEAU 

- Fysieke structuur van produktie, 
aanvoer en clatrlbutle 

- Markten. pro<ü.tsoorten 
- Schaalgrootte 

, - L•tleke organisatie - Afzetkanalen 
' - l~leke methoden en procedures - leverkarakterlatltken 
i - L~leke informatiesystemen - Logiatieke kosten 

TACTISCH LOGISTEKE KEUZEN PER LOGISTIEKE PRESTATES EN 
PRODU<T BNIEN STRUC~ KOSTEN PER PRODUKT 

-Ontkoppelpmt - Aaaortlment 
- Voorraadnormen. aarlegrootten - Afzetpunten 
- Produktlt-/clatrllUtiefrequenllea - Levertilden 
- Plalri'lgamethode - Leverlngsflexlbllteit 
- Raamcontracten - Verpakking 

-Vraa~ 
-Kosten 

OPERATIONEB. BESTlRING GOEDERENSTROOM SESTI.fii\IG VERKOOPPROCES 

- fnkoop - Klantorderverwerking 
-Produktie 
- Fysieke dlatrlbutie 
- Atlevering 

Afbeelding 3.2 Raakvlak commercie en logistiek. 

De in afbeelding 3.1 genoemde logistieke taken kennen verschillende doorlooptijden 
en kosten en bepalen aldus het logistieke reactievermogen van de organisatie. De 
goederenstroom naar de klant kan nu eenmaal niet naar believen, onmiddellijk en 
zonder kosten gewijzigd worden. 
De aanwezige inflexibiliteiten zorgen er ook voor dat logistiek vanuit commercie 
niet als een afgeleide taak kan worden beschouwd. Een gebrekkige afstemming 
tussen logistiek en commercie of een slecht overwogen logistieke beslissing kan de 
commerciële procesgang ernstig belemmeren. Het zijn juist deze inflexibiliteiten en 
de eerdergenoemde logistieke keuzemogelijkheden, strijdigheden van eisen en 
alternatieve oplossingen, op een voor het bedrijf essentieel terrein, die van logistiek 
een bedrijfsfunctie maken. 

Commerciële informatie als basis voor logistieke beslissingen 
Hoe korter de doorlooptijd van het logistieke proces is, hoe minder toekomstige 
leveringsmogelijkheden worden vastgelegd en hoe meer flexibliteit ontstaat voor de 
commerciële functie. 
Logistieke beslissingen zijn mede gebaseerd op commerciële informatie over de 
toekomstige leveringen aan klanten. Deze informatie is nodig over een horizon 
minimaal gelijk aan de doorlooptijd van het betrokken logistieke proces. Naarmate 
door de logistieke beslissingen minder aspecten van de toekomstige concrete 
klantleveringen worden vastgelegd, daalt de benodigde nauwkeurigheid van de 
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commerciële informatie. V oor de logistieke taken op respectievelijk operationeel, 
tactisch en strategisch niveau is sprake van een toenemende horizon en een afne
mende nauwkeurigheid van de benodigde informatie. 
De commerciële informatie kan betrekking hebben op concreet geplaatste 
klantorders of op verwachtingen van het toekomstig klantgedrag. De logistieke 
doorlooptijd, die bepalend is voor de horizon van de benodigde commerciële 
informatie heeft directe invloed op de betrouwbaarheid van die commerciële 
informatie. Hoe korter de doorlooptijd is, hoe korter de horizon, hoe groter het 
aandeel geplaatste klantorders en hoe betrouwbaarder de verwachting van 
toekomstige orders. 
Aan de onbetrouwbaarheid van de commerciële informatie, op grond waarvan 
logistieke beslissingen worden genomen, zijn negatieve consequenties verbonden. 
Is de orderstroom groter dan die waarop het logistieke proces is ingesteld, dan 
dalen de prestaties. Is de stroom kleiner, dan stijgen de kosten, door voorraad
vorming of door onbenutte capaciteit. Al naar gelang de waarschijnlijkheden van 
een groter of kleiner vraagvolume en van de trade-off tussen dalende prestaties en 
stijgende kosten wordt gekoun voor dimensionering van het logistieke proces boven 
of onder het nominaal vraagverwachtingsniveau. 

Logistieke ontkoppelingen 
Als het logistieke beslissingen op strategisch niveau gebaseerd zijn op echte 
klantorderinformatie, zou, naar analogie met Hoekstra en Romme (Hoekstra, 
1985), gesproken kunnen worden over organise-to-order. In de meeste fysieke 
distributie-omgevingen zijn echter zowel de beslissingen op strategisch als tactisch 
niveau gebaseerd op verwachtingen van het klantgedrag. Alleen de operationele 
logistieke besturing is dan geheel of gedeeltelijk gebaseerd op klantorderinformatie. 

Wanneer een logistiek proces gebaseerd is op een vraagverwachting, dan is dat 
proces ontkoppeld van de commerciële klantorderstroom. Iedere ontkoppeling die 
wordt aangebracht, introduceert niet alleen kosten (te lage prestaties of inef
ficiëntie) maar eist ook een bewaking van de werkelijke orderstroom ten opzicht 
van de verwachting (monitoring). Zonder zo'n bewaking is het niet uitgesloten, dat 
lage prestaties ongecontroleerd aan de klant doorgegeven worden. Er ontstaat dan 
bijvoorbeeld een overschrijding van de afgesproken leverdatum, terwijl bij een 
goede bewaking een langere levertijd zou zijn opgegeven. Ook met een goede 
bewakingsfunctie echter heeft een ontkoppeling gevaren. Door het aanbrengen van 
een ontkoppeling komen logistieke activiteiten in de tijd te liggen vóór het moment 
waarop de verplichting met de klant wordt aangegaan, in plaats van erna. Zo'n 
verplichting is alleen na te komen als die activiteiten ook daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd. Ook al past een klantorder binnen de vraagverwachting, dan nog kan 
het nodig zijn te controleren of de status van de voorafgaande processen de 
acceptatie van de order rechtvaardigt. 

Ieder beslag, dat door een order gelegd wordt op, op basis van vraagverwachting 
aangebrachte leveringsmogelijkheden, wordt een reservering genoemd. Reserve
ringen kunnen in hardheid variëren van een fysiek aangebrachte scheiding in 
aanwezige voorraad tot een administratieve afboeking van een afgesproken 
maximaal toelaatbaar orderaantal. 
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Naast nadelen hebben ontkoppelingen gelukkig ook voordelen. Omdat een aantal 
activiteiten al uitgevoerd moeten zijn voor de daadwerkelijke orderacceptatie, daalt 
het aantal daarna nog te verrichten activiteiten en blijft de levertijd beperkt. Bij een 
goede reserveringsfunctie stijgt daardoor de betrouwbaarheid dat de order op tijd 
kan worden geleverd. Hoe korter de levertijd, hoe hoger doorgaans de lever
betrouwbaarheid. 

Een bijzondere vorm van ontkoppeling betreft de keuze van het ontkoppelpunt in 
de goederenstroom, dat wil zeggen in de operationele besturingslaag (Hoekstra, 
1985). De stroom vanuit het ontkoppelpunt richting klant is orderbestuurd, de 
stroom vóór het ontkoppelpunt vraagverwachting-bestuurd. Omdat de verschillende 
besturingsvormen voor en na het ontkoppelpunt praktische consequenties hebben, 
vooral voor de benodigde informatiesystemen, komen we er in paragraaf 35.2 op 
terug. Theoretisch zijn de verschillen niet zo groot. Een afdeling of leverancier die 
een order krijgt, moet die order gewoon uitvoeren, ongeacht het feit of het een 
klantorder is, of een order die gegenereerd is op basis van vraagverwachting. 

Interessant is de beschouwing van een gehele keten van producenten, distributeurs 
en handelaren tot aan de consument. Het is duidelijk dat hoezeer één schakel ook 
streeft naar interne koppeling van de processen aan zijn klanten, het grootste 
gedeelte van de totale keten volstrekt ontkoppeld is van de consument. De 
consument die een auto wil kopen kan tenslotte niet wachten op het strategisch 
plan van de Hoogovens. 
De afspraken (en intentieverklaringen) die tussen leveranciers en afnemers worden 
gemaakt over het toekomstig leveringsvolume behoren dan ook tot de belangrijkste 
ontkoppelingen in de gehele keten. 

3.3.2 Strategisch niveau 

Op strategisch niveau dient vanuit de logistiek aangegeven te worden welke 
logistieke structuren overwogen moeten worden en wat de daarbij behorende 
globale kosten- en prestatieniveaus zijn. Deze logistieke prestatieniveaus kunnen 
bepalend zijn voor succes of mislukking in een bepaalde produkt/marktcombinatie. 
De logistieke structuur valt, zoals aangeduid in paragraaf 2.63, uiteen in vier 
elementen: 
- fysieke distributiestructuur; 
- logistieke organisatie; 
- logistieke besturingswijze; 
- logistieke informatiesystemen. 

Fysieke distributiestructuur 
Strategische vraagstukken op het gebied van de fysieke distributiestructuur zijn: 
- zelf uitvoeren versus uitbesteden van de fysieke distributiefunctie; 
- bepaling van locatie en inrichting van afzetpunten, de plaatsen waar overdracht 

van goederen aan klanten plaatsvindt; 
- bepaling van plaats, taak en capaciteit van distributiecentra en magazijnen; 
- bepaling van capaciteit, frequentie en snelheid van transportlijnen; 
- bepaling van belangrijkste inkoopmarkten. 
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Hoewel capaciteiten uiteraard ook in fysieke distributie van belang zijn, is hun rol 
toch minder cruciaal dan in veel produktie-omgevingen. De omvang van fysieke 
distributiecapaciteiten is vaak op kortere termijn te variëren dan de omvang van 
produktiecapaciteiten. De capaciteiten zijn algemener van aard. Inhuur, uitbesteding 
of uitbreiding van fysieke transport- en opslagfaciliteiten of van arbeidscapaciteit 
zijn vaak geen strategische 'bottle-neck'. 

Logistieke organisatie 
Strategische vraagstukken op het gebied van de logistieke beheerorganisatie zijn: 
- afbakening en relaties tussen de logistieke functie en de overige bedrijfsfuncties; 
- opdeling van logistieke verantwoordelijkheid over delen van de logistieke keten; 
- indeling van het produktassortiment ten aanzien van verantwoordelijkheid voor 

planning en inkoop. 

Logistieke besturingswijze 
Strategische vraagstukken op het gebied van de besturingswijze zijn: 
- samenhang van de logistieke besturing met de commerciële procesgang en de 

bepaling van mogelijke ontkoppelingen tussen beide; 
- vaststelling van de interne samenhang tussen voorraadplanning. fysieke 

distributieplanning en inkoopplanning. 

Logistieke informatiesystemen 
De basisopzet van de logistieke informatiesystemen is ook een onderwerp van 
strategisch belang. De toegankelijkheid van de logistieke informatie, de snelheid van 
informatieverwerking en de samenhang van logistieke met commerciële en 
fmanciële informatiesystemen bepaalt ten dele de flexibiliteit en slagvaardigheid van 
het primaire bedrijfsproces. Bovendien zijn fundamentele wijzigingen in de 
architectuur van de informatiesystemen niet eenvoudig realiseerbaar. Naast het 
informatiesysteem is ook de wijze waarop het informatiesysteem wordt beheerd en 
gewijzigd belangrijk. 

Het afstemmen van logistieke strategische beslissingen op strategische keuzen in de 
overige bedrijfsfuncties vereist een actieve opstelling van de logistiek in het proces 
van business planning of strategische planning. 

3.3.3 Tactisch niveau 

Op tactisch niveau dient door de logistiek per produkt binnen de fysieke dis
tributiestructuur aangegeven te worden welke fysieke distributievarianten overwogen 
moeten worden en wat de relatie is tussen de logistieke kosten per produkt en de 
logistieke prestaties. Het gaat om de bepaling van bijvoorbeeld: 
- het ontkoppelpunt, de plaats en hoogte van buffervoorraden; 
- de levertijds- en leverbetrouwbaarheidseisen in de afzetpunten; 
- de bandbreedte of flexibiliteit van het vraagvolume. 

De op strategisch niveau genomen beslissingen vormen randvoorwaarden voor de 
keuzen op tactisch niveau. Buffervoorraad kan alleen gebouden worden op plaatsen 
waar een magazijn aanwezig is. Het ontkoppelpunt voor een produkt kan alleen in 
een bepaald magazijn gelegd worden als de aansturingswijze van het logistieke 
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proces voor en na dat magazijn daarin voorziet. 

De beslissingen die op tactisch niveau genomen worden, vormen de spelregels 
waaraan de betrokkenen zich moeten houden op het operationele niveau. Er wordt 
een logistiek kader geschapen. De beslissingen leiden aan logistieke zijde onder 
andere tot parameters in logistieke besturingssystemen of tot raamcontracten met 
leveranciers. Logistieke prestaties en kosten worden gegarandeerd mits alle spelers 
zich aan dat kader houden. Nadat de spelregels zijn bepaald, treedt de logistiek 
naar de commercie ook op als de bewaker van die spelregels. Bij overschrijding van 
de grenzen vervalt de garantie van kosten en prestaties. 
Het kan zelfs zijn dat logistiek ter bescherming van het algemene prestatieniveau 
van het verwervings- of fysieke distributie-apparaat, specifieke vragen vanuit de 
commercie in het geheel niet honoreert. 

Beslissingen op tactisch niveau zijn keuzen en afspraken die gemaakt worden tussen 
commercie en logistiek op het niveau van produktmanagers, uiteraard binnen finan
ciële randvoorwaarden zoals fmancieringsbeperkingen of rentabiliteitseisen. Het 
maken van afspraken betekent dat onderkend wordt dat er tussen commercie en 
logistiek een gezonde spanning bestaat. Logistiek is geen afgeleide van commercie. 
Er is overleg tussen partijen nodig over te leveren logistieke prestaties bij te maken 
logistieke kosten. 

In paragraaf 3.4 wordt uitgewerkt wat onder logistieke prestaties en kosten moet 
worden verstaan. Het maken van afspraken, het nemen of herzien van beslissingen 
op tactisch niveau, kan worden gestructureerd in een proces dat masterplanning 
wordt genoemd. In paragraaf 3.6 wordt hier dieper op in gegaan. 

3.3.4 Operationeel niveau 

Op operationeel niveau gaat het om de concrete beslissingen tot aflevering, 
verplaatsing of uitlevering van artikelnummers in aantallen op locatie( s ). De 
dagelijkse besturing van de goederenstroom dient te verlopen binnen de op tactisch 
niveau afgesproken kaders. De logistiek bestelt, distribueert of levert die goederen, 
die nodig zijn om in de behoefte van geplaatste of verwachte klantorders te 
voorzien. Het commerciële proces stuurt op dit niveau meestal het logistieke 
proces. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Zo is in sommige gevallen een 
eenmaal op gang gebrachte goederenstroom zo moeilijk te beïnvloeden, dat het 
commerciële proces niet leidend is op operationeel niveau. In afbeelding 3.3 is de 
operationele besturingslaag weergegeven. 

Zodra het operationele proces buiten de op tactisch niveau afgesproken kaders 
treedt, door interne of externe verstoringen, is logistiek niet meer uitsluitend 
volgend. Keuzemogelijkheden in de vorm van prioriteitstelling, herallocatie of 
'crash'-acties dringen zich op en opnieuw is afstemmingsoverleg met de commer
ciële functie nodig. 

De operationele besturing is gescheiden van de uitvoering zelf, maar staat er wel 
dicht bij. Inkooporderdocumenten kunnen rechtstreeks afgeleid zijn van de 
afleveropdracht; vrachtbrieven en magazijn-piekdocumenten van de fysieke 
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OPERATJOIIEI..E LOOISTEKE BE8TURING 

Afbeelding 3.3 Operationele aansturing fysieke distributieproces. 

distributie-opdracht. De operationele besturing wordt geactiveerd door klantorders 
en statussignalen uit het fysieke distributienetwerk. Paragraaf 3.5 gaat dieper in op 
de gewenste samenhang in de besturing van de verschillende deeltrajecten van het 
operationele proces, ook wel aangeduid met integrale goederenstroombesturing. 

3.4 Logistieke prestatie-indicatoren 

3A.l Inleiding 

In de vorige paragraaf is gesteld dat de taak van de logistiek bestaat in het 
realiseren van een afgesproken logistiek prestatieniveau tegen een afgesproken 
logistiek kostenniveau. De vraag is nu waarin de logistieke prestaties in een 
distributie-omgeving uitgedrukt worden. Als over logistieke prestaties afspraken 
moeten worden gemaakt, hoe luiden dan die afspraken? De belangrijkste 
indicatoren voor de logistieke prestaties zijn: 
- de levertijd van produkten aan klanten; 
- de leverbetrouwbaarheid van levering aan klanten; 
- de flexibiliteit rond een vraagvolume; 
- de introductietijd voor nieuwe produkten; 
- de informatieverschaffing over de orderverwerking. 
Deze indicatoren zijn externe prestatie-indicatoren. Zij vertellen iets over de 
prestaties van de logistiek naar buiten. De externe prestatie-indicatoren moeten 
afgewogen worden tegen de logistieke kosten. Vaak zijn externe indicatoren en de 
kosten als geheel, moeilijk meetbaar. 

Naast externe indicatoren zijn er ook interne indicatoren, die rechtstreeks iets 
zeggen over de prestaties, kosten of werking van delen van het interne logistieke 
proces. Hoge prestaties, lage kosten of een goede werking van zulke interne 
procesdelen worden dan van belang geacht om een goed extern prestatieniveau of 
laag logistiek totaal kostenniveau te garanderen. 
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Interne logistieke prestatie- en kostenindicatoren zijn in aantal nauwelijks begrensd. 
De meting van iedere afgeleide doelstelling of taakstelling kan als interne prestatie
indicator worden gebruikt. Bijvoorbeeld: 'het aantal inkoopartikelen dat met 
raamcontracten wordt ingekocht'. De belangrijkste interne prestatie- en kostenin
dicatoren liggen op de volgende gebieden: 
- de produktiviteiten of kosten van deelprocessen, meestal afdelingen; 
- de voorraden; 
- de interne doorlooptijden en de levertijden van leveranciers. 

In de volgende paragrafen komen de genoemde vijf externe indicatoren aan de 
orde. Daarna worden afzonderlijk behandeld: 
- de logistieke kosten; 
- voorraden; 
- interne doorlooptijden. 

3.4.2 Levertijd 

Met levertijd wordt bedoeld de levertijd voor de klant, zijnde de tijd tussen 
bestelling en aflevering op een afzetpunt. In veel gevallen is de levertijd 'nul', met 
andere woorden, er wordt uit voorraad geleverd, bijvoorbeeld in winkels. Als 
winkels in een bedrijf volledig behoren tot de commerciële verantwoordelijkheid 
wordt soms de klantlevertijd door logistieke afdelingen niet meer als relevant 
beschouwd. In plaats van de klantlevertijd wordt dan de levertijd van een zending 
aan een winkel na bestelling door commercie als klantlevertijd gezien. Feitelijk is 
bij dit laatste een externe prestatie-indicator geruild voor een interne. Een 
soortgelijke ruil kan zich voor doen bij levering aan klanten, waarbij de levertijd 
niet gelijk is aan nul. Soms worden uitsluitend fabriekslevertijden of fysieke 
distributielevertijden bekeken en wordt de tijd nodig voor commerciële orderver
werking buiten beschouwing gelaten. 
V oor integrale goederenstroombesturing is het nodig de klantlevertijd, net zoals 
iedere andere externe prestatie-indicator, zuiver te deftniëren en daarvan, voor de 
afzonderlijke schakels in de logistieke regelkring, interne prestatie-indicatoren af te 
leiden. 

Een belangrijk complicerende factor ten aanzien van levertijden is een eventueel 
batch-gewijs verlopend orderverwerkingsproces. Veel bedrijven kennen een 
periodieke (dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse) orderverwerking. Eenmaal per 
week worden bijvoorbeeld orders doorgegeven vanuit een verkoopkantoor naar een 
distributiecentrum. Soms is zo'n periodiek schema gebaseerd op de fysieke 
distributiefrequentie. Soms ook in het geheel niet, en wordt een gedeelte van de 
beschikbare klantlevertijd doodgewoon verknoeid. In ieder geval compliceert batch
gewijze verwerking het begrip levertijd. Er ontstaan 'best case', 'worst case' en 
gemiddelde levertijden. 

3.4.3 Leverbetrouwbaarheid 

In veel gevallen is niet de levertijd, maar de leverbetrouwbaarheid de dominante 
prestatie-indicator. Een bepaalde, soms zefs lange, levertijd is gezien het aankoop
proces en gezien wat in de desbetreffende markt gebruikelijk is, vaak acceptabel. 
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Maar het niet nakomen van gemaakte afspraken, of niet honoreren van gewekte 
verwachtingen is ronduit kwalijk. Leverbetrouwbaarheid wordt gedefinieerd als de 
spreiding rond het gemiddelde van het verschil tussen afgesproken (expliciet of 
impliciet) en gerealiseerd levertijdstip. Aangezien zulke statistische maten in de 
praktijk weinig aanspreken, wordt ook gebruikt gemaakt van uitdrukkingen als: 
'90% van de orders afgeleverd binnen 2 werkdagen'. In dit verband wordt ook wel 
gesproken van het begrip 'servicegraad'. De bovenstaande uitdrukking staat dan 
gelijk met een servicegraad van 90%. Hieruit blijkt overigens dat het begrip 
servicegraad op zich geen uitspraak doet over de inhoud van de service (binnen 2 
dagen), alleen over de mate waarin de beoogde service geleverd wordt (de 90%). 
Bij winkelverkopen met afgesproken levering uit voorraad is een te late levering 
vaak onmogelijk. In dat geval betekent een servicegraad 98%, dat 98% van de 
klantenvraag uit voorraad wordt gehonoreerd. 

3.4.4 Flexibiliteit rond een vraagvolume 

Aan levertijds- en leverbetrouwbaarheidseisen kan alleen maar voldaan worden 
binnen bepaalde marges van een afgesproken vraagvolume. 
De voorspelbaarheid van de vraag leidt samen met de genoemde eisen tot bepaalde 
voorzieningen. Zolang de vraag niet structureel wegloopt van het geschatte volume 
is er niets aan de hand en zullen de voorzieuingen voldoende zijn om aan de 
logistieke eisen te voldoen.. Is er echter wel sprake van een 'trendbreuk' dan 
kunnen capaciteitsgrenzen in de interne logistiek of bij toeleveranciers geraakt 
worden en zal het prestatieniveau dalen. Dit houdt in dat onder- en bovengrenzen 
aan het vraagvolume moeten worden gesteld. Vraagfluctuaties binnen die geschapen 
bandbreedte worden gehonoreerd bij afgesproken levertijd en leverbetrouw
baarheid, tegen de afgesproken kosten. Duikt de vraag onder de ondergrens dan 
stijgen de kosten in de vorm van voorraadkosten en incourantrisico. Overschrijding 
van de bovengrens kan leiden tot explosie van de levertijd en onbeheerste afleverin
gen. 

Om prestaties bij een grote bandbreedte te kunnen waarmaken zijn extra 
voorzieningen nodig. Dat kost geld, ongeacht het gebruik van dergelijke flexibili
teit. De gewenste, afgesprokenen en geleverde flexibiliteit is dus een duidelijke, 
weliswaar vaak miskende, prestatie-indicator. 

3.4.5 Introductietijd voor nieuwe prodokten 

Een externe indicator van geheel andere aard is de introductietijd voor nieuwe 
produkten. Het betreft hier het vermogen van de logistieke organisatie binnen de 
fysieke distn'butiestructuur, snel een geheel nieuw produkt op te nemen en de 
initiële besturing op tactische en operationeel niveau te regelen. Hoewel de factoren 
die van invloed zijn op deze snelheid zeer divers zijn, waardoor de indicator 
moeilijk direct instelbaar is, mag het belang ervan niet onderschat worden. In veel 
bedrijven staat de product life cycle onder voortdurende druk en is het snel op de 
markt brengen van nieuwe prodokten belangrijk. De belangrijkste invloeden op de 
introductietijd in distn'butie-organisaties liggen op het organisatorische en 
procedurele vlak. 
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3.4.6 Informatieverschaffing over de orderverwerking 

Vanaf het orderacceptatieproces tot aan de levering aan de klant bestaat er een 
potentiële logistieke informatiebehoefte bij de klant of de commerciële afdeling 
over de (mogelijke) levering. Tot het moment van de orderacceptatie betreft het 
vragen over de leveringsmogelijkheden, zoals: 
- wat is de levertijd c.q. wanneer kan de order geleverd worden; 
- is een bepaald gewenst levertijdstip haalbaar, en zo niet, wat moet in de order 

veranderd worden om de leverdatum te vervroegen; 
- wanneer is eventuele schaarste opgelost? 

Na de orderacceptatie betreft het vragen over de individuele klantorder, zoals: 
- zal levering op de afgesproken tijd (en plaats) plaatsvinden; 
- is een bepaalde distributiehandeling al verricht, zijn de goederen al aangeko-

men; 
- kan de order nog gewijzigd worden; vergroten, vervroegen, wijzigen samen

stelling? 

Al deze vragen roepen om actuele gegevens omtrent de afwikkeling van het 
logistieke proces. De informatieverschaffing moet voorbereid zijn, kost geld en 
wordt aldus een zelfstandige prestatie-indicator. 

3.4.7 Logistieke kosten en voorraden 

Logistieke kosten 
De totale logistieke kosten zijn moeilijk te bepalen, zeker als de kosten op 
produktniveau beoogd worden. De kosten bestaan immers uit een optelsom van 
vele individuele kostenposten, waarvan de meeste alleen door versleuteling van 
indirecte kosten kunnen worden toegerekend aan produkten. Tot de logistieke 
kosten behoren: 
- fysieke proceskosten, zoals de kosten van material handling, transport, 

magazijnen, keuring, verpakking, kapitaalkosten van voorraden en incourant; 
- beheersingskosten, zoals de kosten van verwerving, planning en informa-

tievoorziening. 
De indeling in fysieke proceskosten en beheersingskosten is soms arbitrair zoals in 
het geval van keuring of informatievoorziening. Bovendien zijn de fysieke kosten 
geenszins 'natuurlijk' of onbeïnvloedbaar. Het zijn juiste deze kosten die groten
deels bepaald worden door de beheersingsactiviteiten. 

De totale lostieke kosten zijn meestal verspreid over verschillende afdelingsbud
getten en alleen extra-comptabel te berekenen. Juist omdat de integrale logistieke 
kosten zo moeilijk zijn te vatten, wordt vaak teruggevallen op een interne 
kostenindicator die redelijk te bepalen en toe te rekenen is en die bovendien vaak 
een groot gedeelte van de beïnvloedbare kosten uitmaakt: de voorraadkosten. 

Voorraden 
In de kosten van voorraden worden begrepen: 
- de kosten van opslag: magazijnruimte; 
- de kapitaalkosten; 
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• de kosten van het incourantrisico. 
Toch zijn hieraan gevaren verbonden, afhankelijk van het niveau waarop beslissin
gen worden genomen. Een groot gedeelte van de opslagkosten is afhankelijk van 
de fysieke distributiestructuur en de daarin aanwezige capaciteiten en is alleen op 
strategisch niveau beïnvloedbaar. Wmst wordt pas bereikt als een magazijn dicht 
gaat. Natuurlijk kan een magazijn pas dicht als de voorraad weg is. Aan de andere 
kant gaat de voorraad zeker weg als het magazijn inderdaad gesloten wordt. Daar 
waar relatief vaste kosten in het geding zijn, zoals bij magazijnen, moet er dus voor 
gewaakt worden de kosten daar toe te rekenen waar zij beïnvloed kunnen worden 
en dat is nauwelijks op produktniveau. Nog gevaarlijker dan het hanteren van een 
normatieve kostprijs voor opslag, is het eenvoudig omslaan van de werkelijke kosten 
over de aanwezige voorraden. Het is niet uitgesloten dat een vicieuze cirkel ontstaat 
waarin op grond van gemiddelde kosten het draagvlak verkleind wordt, waardoor 
de gemiddelde kosten weer hoger worden. Een typisch geval van 'zich arm rekenen' 
kan zo ontstaan. 

Ook het hanteren van een uniform percentage voor het incourantrisico is gevaarlijk. 
Het incourant risico en daarmee de incourantkosten zijn uiteraard kwantitatief 
afhankelijk van de voorraadhoogte. Echter ook de kwaliteit van logistieke planning 
en bijvoorbeeld het aantal plaatsen waar voorraad wordt gehouden zijn sterk van 
invloed op de incourantkosten. V oor beslissingscalculatie zal meestal een geschat 
percentage per produktgroep gekozen moeten worden. 

3.4.8 Doorlooptijden en levertijden van leveranciers 

Doorlooptijden van interne logistieke processen als bestellen, transporteren 
enzovoorts, zijn samen met de externe leverancierslevertijden bepalend voor het 
reactievermogen van het logistieke systeem. Hoe korter deze 'dode' tijden, hoe 
alerter het systeem kan reageren op het orderverwerkingsproces aan commerciële 
zijde, op veranderingen en op verstoringen. Lange tijd heeft de logistiek geleefd 
in de veronderstelling dat dode tijden opgevangen konden worden met voorraden. 
Justin Time-ontwikkelingen duiden erop dat dat maar ten dele (of helemaal niet) 
waar is. 
De interne doorlooptijden en de leverancierslevertijden zijn dan ook een uiterst 
belangrijke, zij het interne, prestatie-indicator. 

3.5 Integrale goederenstroombesturing 

3.5.1 Inleiding 

Logistiek en goederenstroombesturing zijn synoniemen. De toevoeging van het 
woord 'integraal' in 'integrale goederenstroombesturing' legt de nadruk op de 
onderlinge afstemming van de verschillende activiteiten uit het operationele 
logistieke proces en op de afstemming van de gehele stroom op de klantenvraag. 
De grondgedachte achter integrale goederenstroombesturing is dat het ontbreken 
van afstemming onmiddellijke gevolgen beeft voor de beheersbaarheid van de 
processen aan het begin van de logistieke keten, die het verst van de klant af liggen. 
In niet gecoördineerde ketens komt de informatie over het verloop van het 
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vraagproces van de uiteindelijke klant, aan het begin van de keten vertraagd en 
verwrongen beschikbaar. Oneffenheden in de klantenvraag worden versterkt in 
plaats van gedempt doorgegeven (ruisversterking). De aansturing van de processen 
aan het begin van de keten is dan niet goed afgestemd op de werkelijke behoefte 
van processen aan het eind van de keten. Dit heeft weer een ongunstige invloed op 
de logistieke prestatiemogelijkheden van de aan het eind van de keten gelegen 
processen. De gehele keten wordt zo instabiel. 

Bij integrale goederenstroombesturing wordt benadrukt, dat de gehele goederen
stroom over een zo groot mogelijk traject, liefst van 'zand tot klant' of van 
'leverancier tot schap', bestuurd moet worden op basis van gelijke informatie over 
het uiteindelijke klantengedrag. In paragraaf 3.5.2 worden de verschillende 
goederenstroombesturingsmethoden besproken en in verband gebracht met het 
begrip ontkoppelpunt. In paragraaf 3.5.3 wordt het belang van gelijkmatig lopende 
fysieke distributieprocessen aangegeven, samen met factoren die gelijkmatigheid 
bevorderen. In paragraaf 3.5.4 komen de informatiesystemen aan de orde. 

3.5.2 Besturlngsvormen en ontkoppelpunt 

V oor de interne besturing van het logistieke proces op operationeel niveau is de 
plaats van het in paragraaf 3.3 genoemde ontkoppelpunt in de fysieke goederen
stroom van belang. Concreet gaat het om de vraag hoever de klantorder het 
logistieke proces stuurt. Als uitersten gelden de winkelverkoop uit voorraad en de 
klantgebonden leverancierszending. 

Ontkoppelpunt stroomafWaarts 
Bij de winkelverkoop ligt het ontkoppelpunt in de winkel. Het volledige voorgaande 
proces wordt bestuurd, rechtstreeks door of gebaseerd op, schattingen van het 
toekomstig vraagvolume. Bij rechtstreekse besturing door vraagvolumeschattingen 
spreken we van programmabesturing. Bij indirecte besturing gebaseerd op 
vraagvolumeschattingen, over voorraad- of verbruiksbesturing. Schattingen van het 
toekomstig volume zijn dan vertaald in parameters betreffende voorraadhoogten 
die samen met de werkelijke voorraadstand voor aanvulsignalen zorgen. 

Ontkoppelpnntstroomopwawrls 
Bij klantgebonden leverancierszending wordt slechts door de leverancier van de 
distributeur geleverd als de distributeur een klant heeft. Het ontkoppelpunt ligt bij 
de leverancier en de volledige fysieke distributie, of die nu rechtstreeks verloopt of 
via allerlei overslag, wordt aangestuurd door de order van de klant van de 
distributeur. 

Ontkoppelpont 'halverwege' 
In afbeelding 3.4 zijn de verschillende besturingsmetboden in relatie tot een 
ontkoppelpunt 'halverwege' het proces weergegeven. 

Ná het ontkoppelpunt 
In afbeelding 3.4 zijn twee regelcircuits herkenbaar. Het eerste circuit betreft het 
klantorderbestnnrde deel van het fysieke distributieproces, startend met individuele 
klantorders en eindigend bij de uitlevering aan de klant. 
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Afbeelding 3.4 Besturingsmetboden en ontkoppelpunt. 

Vóór het ontkoppelpunt 
Het tweede circuit betreft de processen voorafgaand aan het ontkoppelpunt In 
geval van programmabesturing wordt de informatie over werkelijke klantorders, die 
aanwezig is over een toekomstig tijdvak, gelijk aan de klantlevertijd, uitgebreid met 
schattingen over klantorders over het resterende deel van de benodigde voorspel
horizon. Er wordt een fictief toekomstig afleverprogramma geconstrueerd. Vervol
gens wordt door terugrekening in de tijd en verrekening met actuele voor
raadstanden berekend welke fysieke distributie- of inkoopactiviteiten nu nodig zijn 
om aan de toekomstige leveringen te voldoen. 
De techniek staat bekend als 'time phased order point' en is onder de afkorting 
MRP-1 (Material Requirements Planning) voor produktie-omgevingen redelijk 
algemeen geworden. Hoewel er ook een distributieversie (DRP-1, Distribution 
Requirements Planning) bestaat, uitgebreid behandeld in paragraaf 3.6, is in de 
fysieke distributie de voorraadbesturing veel meer gebruikt. Deze gewone 'order 
point'- of bestelmomenttechniek poogt door middel van de aanvoer in een voor
raadpunt een ingesteld gewenst voorraadniveau in dat punt aan te houden. 
Marktschattingen zijn van invloed op de methode, door het gewenste voor
raadniveau te baseren op de onbetrouwbaarheid van de voorspelling van de 
uiteindelijke klanten vraag. V oor al indien een aantal van zulke schakels in de fysieke 
distributie na elkaar staan, en naarmate seriegroottes en planningsdoorlooptijden 
groter zijn, heeft de bestelmomenttechniek nadelen. 

In produktie-omgevingen is onder invloed van de Just in Time (JIT)-produktie
benadering een hernieuwde belangstelling voor verbruiksbesturing ontstaan. Onder 
de naam Kanban is een besturingsvorm teruggekomen, waarbij een produktieproces 
vrijwel onmiddellijk wordt geactiveerd indien er verbruik van een artikel plaatsvindt. 
De produktiehoeveelbeid is gelijk aan de verbruikte hoeveelheid. Op deze wijze 
wordt het totaal van onderhanden werk, produktie-opdrachten en eindvoorraad van 
een artikel vrijwel constant gehouden. Schattingen van bet toekomstig vraagvolume 
leiden hier tot normen voor het beschreven totaal. De methode is in Nederland in 
fysieke distributieprocessen bekend bij toelevering aan de automobielindustrie. 
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Plaatsing van bet ontkoppelpunt 
In principe verdient besturing op klantorder de voorkeur. Er zouden geen 
voorraden ontstaan en geen incourante goederen. Alles zou Just-in-Time verlopen. 
Dit is echter alleen mogelijk indien de interne doorlooptijd en de leverancierslever
tijd samen korter zijn dan de beschikbare klantlevertijd. Als dat niet het geval is 
ontstaat een intern ontkoppelpunt en wordt voor de besturing van het fysieke 
distributieproces, in ieder geval gedeeltelijk, gebruik gemaakt van programma-, 
voorraad- of verbruiksbesturing. In de praktijk komen voor de plaatsing van het 
ontkoppelpunt beide uitersten en vele tussenvarianten voor. 

Plaats van buiTenoorraden 
Een veel geconstateerde verwarring betreft de plaats van buffervoorraden en het 
ontkoppelpunt. Zeker, in het ontkoppelpunt bevindt zich voorraad, die is er immers 
gekomen op grond van schattingen in het verleden van het vraagvolume van 
vandaag. Zou die voorraad er niet zijn, dan kon het klantorderbestuurde proces 
vandaag niet starten. 
Hoe groot die voorraad echter is en of het de enige plaats is in een fysiek 
distributienetwerk waar zich voorraad bevindt, hangt sterk af van de verdeling van 
de aanvultijden in het netwerk en van de karakteristieken van het vraagvolume. 
Algemeen geldt zeker niet dat de gehele buffervoorraad zich in het ontkoppelpunt 
bevindt. 

Omvang van buiTenoorraden 
De grootte van de buffer in een voorraadpunt wordt bepaald door de gewenste 
leverbetrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van de uiteindelijke klantenvraag die 
vanuit dat voorraadpunt wordt beleverd, over een tijdvak gelijk aan de doorlooptijd 
waarop aanvulling in het voorraadpunt is te beïnvloeden minus de toegestane 
levertijd vanuit het voorraadpunt 
Een voorbeeld: 
In een fysieke distributienetwerk met twee niveaus is de levertijd van de leveran
cier naar het bovenste niveau een half jaar. De levertijd van het bovenste naar het 
onderste niveau is 2 weken. Er is 1 magazijn op het bovenste niveau en 100 op het 
onderste. De klantlevertijd is nul. Vraag: waar wordt de buffervoorraad geplaatst? 
Op het onderste niveau (het ontkoppelpunt) moet uiteraard voorraad liggen, en wel 
genoeg om de onbetrouwbaarheid van de vraagvoorspelling over een termijn van 
2 weken bij de gewenste leverbetrouwbaarheid te kunnen compenseren. Op het 
bovenste niveau echter kan 'de buffer' gelegd worden om de onbetrouwbaarheid 
over een half jaar te compenseren. Hierbij maken we gebruik van het gedeeltelijk 
'tegen elkaar wegvallen' van de vraagfluctuaties. De buffer kan hierdoor een factor 
J 100 kleiner zijn (Pfohl, 1985, p.llO). Dit geldt onder de veronderstelling dat de 
vraagfluctuaties bij de 100 magazijnen onderling onafhankelijk zijn. V oor de vraag 
naar bijvoorbeeld bier op een paar achtereenvolgende zomerse dagen is dat niet het 
geval. 

3.5.3 Bestuurbaarbeid van de goederenstroom 

De bestuurbaarheid van een produktie- of fysieke distributieketen wordt belangrijk 
beïnvloed door een drietal nauw sameohangende factoren: seriegroottes, produktie
of fysieke distributiefrequenties en doorlooptijden. Deze factoren bepalen het 
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reactievermogen, de flexibiliteit, van het totale proces. Aangezien, zoals gesteld in 
de inleiding, integrale goederenstroombesturing op de eerste plaats poogt de goede
renstroom af te stemmen op de marktvraag, is dat reactievermogen van groot 
belang. 

Seriegrootte 
De seriegrootte in een fysieke distributieketen geeft aan hoeveel tegelijkertijd, als 
minimum, getransporteerd wordt. Hoe groter dergelijke seriegroottes, hoe meer de 
processen voorafgaand aan de betrokken fysieke distributiestap afwijken, in tijd en 
omvang, van de processen er na. Zelfs bij redelijk voorspelbare klantenvraag 
kunnen daardoor toch nog heftige en qua tijdstip onvoorspelbare distnöutievereis
ten ontstaan aan het begin van de keten. Het fysieke distributiesysteem werkt ruis
( onbetrouwbaarheid in de vraagvoorspelling) -versterkend. Daarnaast zorgen 
seriegroottes tot voorraadvorming met de daaraan verbonden nadelen. 
Seriegroottes groter dan klantordergroottes bemoeilijken uiteraard ook de 
klantorder besturing. 

Fysieke distributiefrequentie 
De fysieke distributiefrequentie is rechtstreeks gekoppeld aan de seriegrootte. 
Halvering van de seriegrootte verdubbelt de fysieke distributiefrequentie. Als 
randvoorwaarde geldt echter in fysieke distributiesystemen de transportfrequentie 
voor het betrokken traject. Seriegroottes in de orde van dagverbruiken zijn 
betekenisloos bij één transport per week. Hoe lager de transportfrequenties in een 
fysieke distributienetwerk, hoe langer de doorlooptijd waarmee de planning moet 
rekenen (fysieke distributiedoorlooptijd + wachttijd), omdat langer gewacht moet 
worden op de eerstvolgende transportmogelijkheid. De verbanden tussen plannings
doorlooptijd en frequenties liggen anders in fysieke distributie-omgevingen dan in 
produktie-omgevingen. In produktie-omgevingen is meestal de produktiecapaciteit 
een beperkende factor en niet zo zeer een produktiefrequentie. De wachttijd wordt 
dan bepaald door de gemiddelde seriegrootte van het totale produktie-assortiment 
voor een capaciteitsgroep. In fysieke distributie-omgevingen is de wachttijd meestal 
uitsluitend afhankelijk van de transportfrequentie. 

Doorlooptijd 
Een lage transportfrequentie heeft dus een verlenging van de wachttijd en daarmee 
een verlenging van de doorlooptijd tot gevolg. Daarnaast speelt de fysieke 
distributiedoorlooptijd een rol. Deze bestaat uit tijd benodigd voor informatie
voorziening, tijd voor besluitvorming (het nemen van fysieke distributiebeslissingen) 
en tijd voor de daadwerkelijke fysieke distributie. Daarnaast kunnen componenten 
voor keuring of douanehandelingen voorkomen. In fysieke distributie-omgevingen 
is de fysieke distributiedoorlooptijd meestal constant en niet zoals in produktie
omgevingen gedeeltelijk afhankelijk van de seriegrootte. Een lange doorlooptijd 
zorgt er voor dat het proces trager reageert op gewenste bijstelling. Daardoor is 
meer buffervoorraad nodig om een bepaalde service aan klanten te verzekeren. 
Lange doorlooptijden verminderen de mogelijkheden voor klantorderbesturing. Het 
ontkoppelpunt wordt naar het klanteinde van de keten geforceerd. 

Een tragere reactie betekent ook dat verder in de toekomst gekeken moet worden 
om een uitgangspunt te vinden voor de besturing van de processen aan het begin 
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van de fysieke distributieketen. De horizon van de vraagvoorspelling is minimaal 
gelijk aan de som van de doorlooptijden van de schakels in de keten. Daarbij komt 
voor de eerste schakel, de leverancierslevertijd in de plaats van de fysieke 
distributiedoorlooptijd. 
Lange voorspelhorirons voegen extra onbetrouwbaarheid toe aan de voorspelling. 
Dit leidt opnieuw tot buffervoorraadvorming. 

Verhoging bestuurbaarheid 
De genoemde effecten vragen om: 
- verkorting en beheersing van leverancierstijden; 
- verkorting en beheersing van interne doorlooptijden van informatievoorziening, 

besluitvorming en fysieke distributie; 
- vereenvoudiging van fysieke distributiestructuren; 
- verhoging van transportfrequenties; 
- verkleining van minimum ordergroottes en orderveelvouden. 

Uiteraard zijn kosten verbonden aan dergelijke activiteiten. Deze kosten moeten 
worden afgewogen. Enerzijds tegen de kosten van alternatieven, die dezelfde 
logistieke prestaties leveren, als dergelijke alternatieven al aanwezig zijn. Anderzijds 
tegen de logistieke prestaties zelf en de waardering daarvan door de commerciële 
functie in het bedrijf. 

Het inzicht in de negatieve gevolgen van grote series en lage frequenties is 
belangrijk versterkt ten gevolge van de Just in Time (JIT)-produktiebesturi.n& 
gecultiveerd in de Japanse automobielindustrie. Dat voor fysieke distributie deze 
JlT -gedachten gerelativeerd moeten worden, blijkt uit de wijze van aanvoer van 
diezelfde auto's naar West-Europa. Zij komen in Amsterdam niet per stuk in speed 
boats aan, maar in series van 5.000 tegelijk. 

3.5.4 Informatiesystemen voor integrale goederenstroombesturing 

Informatiesystemen voor integrale goederenstroombesturing in fysieke distributie 
ondersteunen het primaire proces van een bedrijf. Een groot gedeelte van de 
functies van zulke systemen is dan ook gericht op registratie van de goederenstroom 
en het directe operationele beheer ervan. Ongeacht hoe de voorraad en de 
goederenstroom bestuurd wordt, zal in alle gevallen immers aan twee besturings
voorwaarden voldaan moeten zijn: 
- bekend moet zijn welke voorraad waar ligt en welke goederen onderweg zijn 

(registratie); 
- als een besturingssignaal wordt gegeven, moet de organisatie wel in staat zijn de 

opdracht uit te voeren, dat wil zeggen het besturingssignaal moet omgezet 
worden in informatie die op de 'fysieke distributievloer' bruikbaar is. Onder deze 
operationele beheersfunctie vallen taken als produktie van picklijsten, vracht
brieven, besteldocumenten, alle beeldscherminformatie die nodig is in material 
handling, magazijnbeheer, ontvangstverwerking, enzovoort. 

Naast de genoemde functies bevatten informatiesystemen voor integrale goede
renstroombesturing natuurlijk ook besturings- of planningsfuncties afgestemd op de 
structuur van het te besturen proces. 
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De beschreven samenhangen van de informatiesystemen met het primaire proces 
in registratie, operationeel beheer en besturing zorgen er voor dat de systemen bij 
grotere bedrijven volstrekt uniek zijn. Ook als men bereid is het primaire proces 
vergaand aan te passen, dan nog is het een illusie te veronderstellen dat een 
integraal logistiek informatiesysteem een standaard, commercieel verkrijgbaar 
systeem kan zijn. Uiteraard ondersteunen dergelijke systemen wel een gelimiteerd 
aantal bekende hoofdfuncties zoals magazijnbeheer, inkoop, enzovoort. In sommige 
gevallen zijn zelfs hoofdfuncties goed te ondersteunen met standaard informatiesys
temen. Daarnaast zijn de standaard systemen voor besturing van de goederen
stroom gebaseerd op een besturingsmodel zoals DRP-11, MRP-11, netwerkplanning, 
enzovoort. Als dat besturingsmodel aansluit bij het gewenste besturingsmodel kan 
een standaard informatiesysteem een goede basis vormen. De totale configuratie 
die voor een bepaald praktijkgeval nodig is, blijft echter uniek. Het standaard 
systeem zal dan uitgebreid, gewijzigd en van interfaces voorzien moeten worden. 

Voor de realisatie van informatiesystemen kan in theorie gekozen worden uit twee 
uitersten: 
- eigen ontwikkeling met traditionele programmeertalen en -methoden; 
- invoering commercieel verkrijgbaar programmatuurpakket 

Daartussen liggen varianten als eigen ontwikkeling gebaseerd op 4e generatie hulp
middelen of met behulp van bouwstenen en aanpassing van delen van commerciële 
programmatuurpakketten. 
In paragraaf 3.6 wordt dieper ingegaan op informatiesystemen gebaseerd op 
DRP-11. • 

3.6 Distribution Requirements/Resources Planning, DRP 

3.6.1 Inleiding DRP, begripsbepaling 

Terminologie 
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrippen DRP-I (of 
Distribution Requirements Planning) en DRP-11 (of Distribution Resources 
Planning)(Van Goor, 1987). Dit onderscheid is gevormd naar analogie met de 
begrippen MRP-I en MRP-11 (respectievelijk Materials Requirements Planning en 
Materials Resources Planning). Met DRP-1 wordt geduid op het specifieke aspect 
van de techniek van de goederenplanning in fysieke distributienetwerken. DRP-11 
staat voor het bredere concept van integraal beheer van fysieke distributieketens, 
zolang dat gebaseerd is op het gebruik van de DRP-I-planningstechniek. DRP-I 
maakt deel uit van DRP-11. Bij MRP is gebruik geworden om als dwingende 
elementen van MRP-11 ten opzichte van MRP-1 een hoofdproduktieplan, globale 
capaciteitsplanning en capaciteitsplanning op shop floor niveau, te beschouwen. Bij 
DRP-11 ontstaan in de analogie problemen. Zie hiervoor verder hoofdstuk 8. 
In dit boek wordt DRP-11 opgevat als een concept of systeem, dat de pretentie 
heeft alle relevante plannings- en registratiefuncties voor een fysieke distributie-
omgeving te omvatten. In de meeste gevallen valt daar ten minste vraagvoorspel
ling en masterplanning onder. Afhankelijk van de omgeving is capaciteitsplanning 
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nodig. 
In dit boek wordt gesproken van DRP als een uitspraak zowel op DRP-I als 
DRP-11 van toepassing is. Voorts wordt veelal gebruik gemaakt van achtervoegsels 
om respectievelijk de DRP-planningstechniek (DRP-1), de DRP-module (DRP-I), 
een DRP-systeem (DRP-11) of het DRP-concept (DRP-11) aan te duiden. 

DRP-planningsniveau 
De DRP-planningstechoiek bemoeit zich niet met vraagstukken als: waar moeten 
distributiecentra of magazijnen worden gebouwd?, wat is de benodigde logistieke 
servicegraad van een artikel voor de klant?, wat is de ideale ordergrootte voor een 
artikel in de fysieke distributie?, hoe moeten de goederen worden getransporteerd? 
Bij het gebruik van DRP-I wordt er van uitgegaan, dat al die beslissingen al 
genomen zijn, dat er een goed gedefinieerd fysieke distributienetwerk is, dat duide
lijk is welke artikelen op welke plaatsen op voorraad worden gehouden, dat de 
voorraadnormen, fysieke distributiedoorlooptijden, fabrieks- of leveranciersaan
vultijden, enzovoort bekend zijn. Een groot aantal van deze beslissingen wordt als 
parameters of structuurgegevens bij de DRP-berekening gebruikt. Het probleem 
dat dan nog overblijft, en waar DRP-1 ondersteuning bij verleent, betreft de 
besturing van de goederenstroom. Welke artikelen moeten op welke momenten en 
in welke aantallen besteld worden bij fabriek of leverancier, of getransporteerd 
worden tussen twee punten in het distributienetwerk? 

De begeleiding van de uitvoering van de opdrachten aan verwerving of fysieke 
distributie behoort in engere zin niet meer tot DRP-1. DRP-1 is een operationele 
planningsmethode. Het maken van laadlijsten voor transportmiddelen of optimale 
pieklijsten voor magazijnuitleveringen valt daar niet onder. Deze taken zijn wel een 
afgeleide van de DRP-opdrachten en liggen er dus dicht tegen aan. In de praktijk 
van de DRP-informatiesystemen worden ze daarom vaak wel meegenomen. De 
DRP-planningtechniek wordt dan ondergebracht in een planningsmodule in het hart 
van een totaal-(DRP-11)-systeem voor fysieke distributiebeheer. 

Doelstelling DRP 
Met het gebruik van DRP wordt geprobeerd de principes en de voordelen van de 
'integrale goederenstroombesturing' in het fysieke distributietraject te realiseren. 
DRP maakt het mogelijk de beslissingen, die op verschillende plaatsen in een 
fysieke distributienetwerk genomen moeten worden, op elkaar af te stemmen en af 
te leiden van optimaal functioneren naar de uiteindelijke klant. Suboptimalisatie, 
of nog erger, wordt voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk bepaalde logistieke 
prestaties aan klanten (levertijd, leverbetrouwbaarheid) te realiseren tegen lagere 
kosten dan in ongecoördineerde fysieke distributienetwerken. 

Is de afweging tussen logistieke prestaties en logistieke kosten eenmaal gemaakt en 
vertaald in parameterinstellingen, dan is de doelstelling bij het dagelijks gebruik van 
het DRP-systeem tweeledig. Enerzijds het routinematig, rekening houdend met alle 
parameters en doorlooptijden, op gang houden van de optimale stroom van 
goederen in het netwerk. Anderzijds bij ernstige afwijkingen tussen realiteit en 
gewenste situatie, al die noodmaatregelen initiëren die zo lang mogelijk goederen
levering aan klanten in stand houden. Anders gezegd: zodanig bestellen en fysiek 
distribueren dat de goederen daar zijn waar zij waarschijnlijk gebr~t gaan worden 
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en daarnaast, als er schaarste dreigt, snel actie nemen waardoor zo weinig mogelijk 
manco's optreden. 

3.6.2 Aoalogie met MRP 

DRP ontleent zijn naam aan de analogie met MRP. MRP ondersteunt produk
tieprocessen, DRP ondersteunt fysieke distributieprocessen. Ook bij MRP dienen 
alle strategische en structurele beslissingen genomen te zijn. Hoe ziet de produkt
structuur er uit, wat zijn de produktiemiddelen, wat zijn de voorraadnormen en 
doorlooptijden? MRP ondersteunt de produktieplanningsbeslissingen. Wanneer 
moeten welke eindprodukten, samenstellingen of basisartikelen in welk aantal 
geproduceerd of ingekocht worden? Ook MRP-1 bemoeit zich in engere zin niet 
met bijvoorbeeld de uitvoering van de MRP-opdrachten op een lager besturings
niveau. Beslissingen genomen op de fabrieksvloer, over welke volgende order op 
een machine wordt geladen horen niet thuis op het MRP-pJanningsniveau. Ook hier 
heeft de praktijk echter geleid tot 'totaalsystemen' voor produktiebesturing waarin 
MRP-1 een planningsmodule is geworden. 
Een andere belangrijke overeenkomst met de MRP-planningstechniek zit in de 
beperking van de DRP-planningstechniek tot besturing van processen voor het 
ontkoppelpunt. De DRP-planningstechniek is, in de terminologie van paragraaf 
3.5.2, een vorm van programmabesturing. De verwachting van de vraag naar 
eindprodokten door klanten op de verschillende locaties, samen met eventueel reeds 
geplaatste orders, stuurt de fysieke distributie aan. 
De klantorder zelf is in de DRP-pJanning van fysieke distributie niet herkenbaar. 
Dat wil zeggen dat de aansturing van de fysieke distributie voor de goederen die al 
voor een bepaalde klant zijn voorbestemd, klantorderbesturing, niet wordt 
ondersteund. Bij MRP-11-systemen heeft dit reeds geleid tot introductie van 
modules naast MRP-1 voor ondersteuning van de klantorderbestuurde processen 
(Final Assembly Scbeduling). Bij DRP-11 is dit nog niet bet geval. 

De laatste hier te noemen analogie betreft het gebruik van structuurgegevens voor 
de eigenlijke pJanningstaak. MRP plant de benodigde beschikbaarbeid van 
onderdelen voor een samenstelling uit de benodigde beschikbaarbeid van die 
samenstelling. De plaatsen waar die onderdelen fysiek aanwezig zijn is onbelang
rijk. MRP plant transformaties. Welke onderdelen nodig zijn, staat in een 
structuurbestand (stuklijst). 
Bij DRP gaat het juist om de plaats waar artikelen aanwezig zijn. In principe 
worden er daarentegen geen produkttransformaties gepland. DRP plant de 
benodigde beschikbaarbeid van een artikel op een bepaalde plaats (magazijn) uit 
de benodigde beschikbaarbeid op een andere plaats. Van welke plaats artikelen 
afkomstig zijn staat in een structuurbestand (netwerk). 
Uit deze analogie blijkt tevens een belangrijk verschil. Bij MRP kunnen de meeste 
gegevens, voorraadnormen bijvoorbeeld, op artikelniveau worden vastgelegd. Bij 
DRP zijn de meeste gegevens naast artikel- ook plaatsafbankelijk. Het kernbegrip 
binoen DRP is dan ook niet het artikel, maar de SKU (Stock Keeplog Unit), 
waarmee een artikel ,in een bepaald magazijn wordt aangeduid. 

MRP en DRP kunnen gezien worden als soortgelijke technieken voor verschillende 
delen van het totale logistieke traject van 'zand tot klant'. MRP ondersteunt 
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Matenals Management, DRP ondersteunt Physical Distribution Management. Het 
integreren van beide technieken in een werkelijk integraal besturingssysteem voor 
zowel produktie als fysieke distributie lijkt een voor de hand liggende volgende stap. 
Enkele software-huizen leveren pakketten met zulke pretenties. Toch moet gezegd 
worden dat zulke systemen nog niet bestaan. In hoofdstuk 8 komen wij hierop 
terug. 

3.6.3 DRP-planningstechniek 

De uitleg van de werking van de DRP-planningstechniek is ingedeeld in twee delen. 
Eerst wordt de werking van de DRP-planningstechniek vergeleken met een oudere 
methode: de bestelmomenttechniek. Het gaat bij deze vergelijking om het plannen 
van de voorraadaanvulling in één voorraadpunt Daarna komt aan de orde hoe de 
DRP-planningstechniek functioneert als verschillende voorraadpunten onderling zijn 
verbonden in een fysieke distributienetwerk. 

De meest gebruikte klassieke voorraadbesturingsmethode voor één voorraadpunt 
komt neer op bijbestellen, met een bepaalde ordergrootte, wanneer de economi
sche voorraad beneden een ingesteld bestelniveau komt. Dit bestelniveau dient 
gebaseerd te zijn op de voorspelde vraag gedurende de levertijd en een voorzie
ning (veiligheidsvoorraad) voor de onbetrouwbaarheid van de vraagvoorspelling. 
De waarde van deze techniek is sterk afhankelijk van de wijze waarop het 
bestelniveau wordt berekend en bijgesteld. Wordt hierbij gebruik gemaakt van: 
- actuele gegevens betreffende levertijden en gewenste servicegraden, 
- een goed voorspelmechanisme van de onafhankelijke vraag, 
- regelmatige bijstelling van het bestelniveau (bijvoorbeeld wekelijks), 
dan is voor één voorraadpunt de bestelmomenttechniek vaak toereikend. Veel vaker 
komen echter situaties voor waarbij het bestelniveau jaarlijks wordt bijgesteld, 
gebaseerd op de magazijnuitgiften van het afgelopen jaar. Hoe geavanceerd ook de 
bestelmomenttechniek is uitgevoerd, zij mist altijd het element van de tijdfasering. 

De DRP-techniek werkt wel tijdgefaseerd. Hierbij wordt voor een bepaalde horizon 
berekend hoeveel op welk moment moet worden besteld om de dynamische 
veiligheidsvoorraad in stand te houden. DRP levert dus een reeks toekomstige 
orders waarvan de eerste(n) eventueel onmiddellijk uitgestuurd moet( en) worden. 
Daarnaast signaleert DRP gewenste wijzigingen op uitstaande orders. De DRP
berekening start met voorspelde toekomstige vraag per periode. Toeleveringen 
worden op basis van deze toekomstige vraag gepland, rekening houdend met 
aanwezige voorraad en uitstaande toeleveringsorders, met de levertijd voor toele
vering en met de gewenste voorraad en ordergrootte. In afbeelding 3.5 zijn de 
verschillende methoden schematisch weergegeven. 

Voor voorbeelden van de werking van de DRP-planningtechniek wordt verwezen 
naar (Martin, 1980), (Raukema, 1984) en (van Goor, 1987). 

In het voorgaande is gebleken dat DRP toeleveringen aan een voorraadpunt plant 
op basis van de verwachte vraag aan dat voorraad punt. In een fysieke distributienet
werk vormen de berekende toeleveringen echter de vraag, of een gedeelte daarvan, 
voor een ander voorraadpunt 
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BESTELMOMENTTECHNEK 

---~ 

Afbeelding 3.5 Werking DRP-planningstecbniek en bestelmomentteehniek. 

In atbeetding 3.6 is zo'n fysieke distributienetwerk schematisch weergegeven. 

In het informatiesysteem wordt het fysieke distributienetwerk afgebeeld door 
Leidschendam als toeleverlocatie te vermelden bij de SKU's van artikelen uit 
Arnhem, Eindhoven enzovoorts. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de door DRP zelf berekende vraag voor een 
voorraadpunt, de afhankelijke vraag, en de verwachte klantenvraag, de onaf
hankelijke vraag. Voor voorraadpunten in de hogere niveaus van het netwerk 
kunnen beide soorten vraag eventueel gelijktijdig optreden, wanneer een dis· 
tributiecentrum ook een uitleverfunctie beeft. De werking van de DRP·plan· 
ningstechniek voor het geschetste fysieke distributienetwerk met twee niveaus is nu 

l====~...c.)==' ====~\ ~'j::::::::::.z ===8 'V 

Afbeelding 3.6 Fysieke distributienetwerk met 2 niveaus. 
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als volgt. In een eerste stap worden de afhankelijke vragen, afkomstig van de 
verschillende magazijnen op het laagste niveau, berekend. Vervolgens worden deze 
afhankelijke vragen opgeteld bij de onafhankelijke vraag in Leidschendam. De 
totale vraag in Leidschendam is uitgangspunt voor een tweede DRP-berekening. De 
resultaten daarvan vormen de geplande inkooporders voor levering van artikelen 
door leveranciers met als afleverplaats het Centraal Magazijn in Leidschendam. 

3.6.4 Opbouw en samenhang van DRP-11--systemen 

In paragraaf3.6.3 is de DRP-pJanningstechniek uiteengezet. In DRP-systemen zijn 
de algoritmen voor dat rekenwerk vastgelegd in een DRP-module. Zoals al bij de 
uitleg van de DRP-planningstechniek bleek vereist zo'n DRP-berekening allerlei 
gegevens. Statische gegevens in de vorm van parameters op SKU-niveau en over de 
structuur van het netwerk. Dynamische gegevens over actuele voorraadstanden en 
geplaatste (nog niet uitgeleverde) orders. 
DRP moet verder kunnen beschikken over een vraagvoorspelling voor de onafhan
kelijke vraag. 
Op basis van al deze benodigde inputs, levert de DRP-module als output gegevens 
op, die rechtstreeks voor planners interessant zijn. De geproduceerde gegevens zijn 
echter ook waardevol als input voor andere processen en berekeningen zoals de 
produktie van magazijnopdrachten ofleveranciersopdrachten. Alle genoemde inputs 
en outputs duiden op de aanwezigheid van andere modules in een DRP-systeem 
naast de DRP-module. Het is juist deze combinatie van samenwerkende modules 
die aan DRP-systemen kracht geeft. In deze paragraaf wordt besproken uit welke 
modules een DRP-systeem kan bestaan. Uiteraard kan bij de commercieel 
verkrijgbare programmatuurpakketten de verdeling van functies over verschillende 
modules afwijken van de hier geschetste. 

Allereerst moet het DRP-systeem in zijn omgeving geplaatst worden. DRP
systemen zijn systemen voor operationele besturing van het fysieke distributie
proces. Voorafgaand aan het fysieke distributieproces bevindt zich een produk
tieproces. Het produktieproces behoort echter bij handelsbedrijven tot een ander 
bedrijf. In dat geval wordt het fysieke distributieproces slechts voorafgegaan door 
een inkoop- of verwervingsproces. Behoort het produktieproces wel tot het eigen 
bedrijf dan is het verwervingsproces gescheiden van het fysieke distributieproces. 
De omgeving van het fysieke distributieproces is dus verschillend voor produktie
bedrijven en voor handelsbedrijven. Dit is weergegeven in de afbeeldingen 3.7 en 
3.8. 

Overigens is de volgorde produktie-distributie bij sommige bedrijven geheel of ten 
dele omgekeerd. Installatiebedrijven distribueren materiaal naar de uiteindelijke 
bestemming voorafgaand aan het eigenlijke produktieproces. In hoofdstuk 8 wordt 
ingegaan op de problemen, die dit voor DRP-systemen oplevert. 

Bij de handelsbedrijven is het gebruikelijk de leveranciersaansturing te zien als een 
deel van de integrale fysieke distributie. Bij produktiebedrijven houdt de fysieke 
distributiebesturing op bij de 'voordeur' van de produktiebesturingssystemen: het 
'Hoofdproduktieplan'. 
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Atbeelding 3.7 Plaats van het fysieke distributieproces in produktiebedrijven. 

In het onderstaande gaan we verder uit van de besturingssituatie voor handels
bedrijven (inclusief verwerving dus). Een DRP-systeem voor die besturingssituatie 
heeft ten minste de volgende hoofdfuncties: 
- vastlegging van de statische gegevens van artikelen. van het fysieke distn'bu-

tienetwerk en vastlegging van de besturingsparameters; 
- registratie van de goederenstroom en voorraden; 
- registratie van inkooporders en ontvangsten; 
- registratie van klantorders en andere opdrachten tot uitgifte; 
- gegevensdoorgifte naar fmanciële systemen; 
- vraagvoorspelling; 
- DRP-planning. dat wil zeggen planning van fysieke distributie en inkoop; 
- ondersteuning van fysieke distributievrijgave. 

LOC31STEKE BESTUfttiG COMMERCELE 
BESTI.RNG 

AtbeeldiDg 3.8 Plaats van het fysieke distributieproces in handelsbedrijven. 
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De eerste vier functies zijn voornamelijk registratief van aard, de laatste drie zijn 
planningsfuncties. Daarnaast kunnen nog andere modules voorkomen voor 
ondersteuning van onder andere: 
- produktie van picklijsten; 
- transportbelading en -routering; 
- coördinatie van leverancierszendingen; 
- capaciteitsplanning; 
- financiële planning. 
De eerstgenoemde registratieve en planningsfuncties hangen schematisch op de 
volgende manier samen (atbeelding 3.9). 

lli8TIIIIII1IE- ~ 
EN VOOfl-

IN(()OP... 8l'l!l.l..M 
Pl.-a 

t 
N<OOP KLAN'F-

lli8'J1II- fiEGI8TRAI'E OIIDER8 
• OIIDER8 BUTE- ~ + 

VI!I.IC1IIoll! 8'f'ROOM 01IBIIQE 
• ON1'- BI OPOFIACH-

WGSTEN V<XlAitMO TEN '1'01' 
l.miiiFTI! 

8 \/ 0/ ·8 
Afbeelding 3.9 Functionele opbouw DRP-systeem. 

In het onderstaande worden een aantal fictieve modules besproken waarin deze 
functies zijn vastgelegd. Achtereenvolgens zullen dit zijn: 
- structuurbestanden, 
- goederenstroom- en voorraadregistratie, 
- inkoop, 
- klantorders, 
- vraagvoorspelling, 
- DRP-planning, 
- distributievrijgave. 
Tot slot wordt de doorgifte (interface) naar financiële systemen besproken. 

Structuurbestanden 
De belangrijkste gegevens die in structuurbestanden moeten worden opgeborgen 
betreffen het artike~ de SKU en de vorm van het fysieke distributienetwerk. Het 
artikelbestand bevat allerlei (klassieke) gegevens die op artikelniveau kunnen 
worden vastgelegd. Vermeldenswaard is de artikeleenheid, de eenheid die gebruikt 
wordt voor de voorraadregistratie en de klantorderregistratie. In fysieke dis-
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tributieprocessen kunnen daarnaast andere eenheden als 'dozen en pallets' 
voorkomen omdat de processen hogerop in de keten grootschaliger zijn. 
Veel gegevens kunnen niet in het artikelbestand worden vermeld omdat ze naast 
artikel ook magazijn-afhankelijk zijn, zoals de veiligheidsvoorraad van een artikel 
Zulke gegevens worden opgeborgen in een SKU-bestand. Het bestand bevat de 
besturingsparameters, orderveelvoud, voorraadminimum, voorraadmaximum, 
orderminimum enzovoort. Daarnaast is het bestand de basis voor andere 
registratieve functies. 
Een laatste structuurgegeven betreft de vorm van het fysieke distributienetwerk. Het 
gaat om de vastlegging van de aanvoerlocatie voor een bepaald voorraadpunt Dit 
gegeven kan uniform zijn. In dat geval wordt een magazijn, doorgaans en voor alle 
artikelen, beleverd vanuit één ander magazijn. Vaak zijn de aanvoerplaatsen echter 
afhankelijk van het betrokken artikel. In dat geval wordt per SKU vermeld vanuit 
welke SKU doorgaans wordt geleverd. De moeilijkste gevallen ontstaan wanneer 
belevering van een SKU doorgaans vanuit verschillende andere SKU's plaatsvindt. 
Het kan gaan om een procentuele verdeling van het aanvoervolume over verschil
lende verstrekkende magazijnen. Het kan ook gaan om de aanvoer van verschil
lende artikelen uit verschillende magazijnen voor de samenstelling van (bouw-)pak
ketten. Zolang per SKU één verstrekkende SKU aan te geven is kan registratie in 
het SKU bestand plaatsvinden. In de andere gevallen is een distributiestuklijst 
nodig. Zo'n Bill of Distribution, waarin relaties tussen SKU's vastliggen, vervult 
dezelfde rol als de produktiestuklijst (Bill of Material) in produktiebesturingsys
temen. 

Goederenstroom- en voorraadregistratie 
Registratie van de goederenstroom en de voorraad legt de actuele stand van zaken 
in het distributienetwerk vast. Het betreft hier vaak zeer veel mutaties, die 
bovendien vaak real time verwerkt moeten worden om het actuele karakter te 
waarborgen. De gegevens die vastgelegd worden betreffen ten minste de voorraad
hoogte per SKU en de hoeveelheid goederen onderweg. Mutaties zijn nodig voor 
alle ontvangsten, alle overboekingen in en uit transit en alle magazijnuitgiften. In 
veel gevallen is de voorraadregistratie nog verder gedetailleerd naar plaats of status. 
Plaatsdetaillering betreft de fysieke locaties, rijen en vakken, waar artikelen binnen 
een magazijn zijn opgeslagen. Dergelijke gegevens, voor de logistieke besturing op 
DRP-niveau van geen belang, zijn nodig voor een efficiënte aansturing van de 
opslag- en uitgifteprocessen in een magazijn of distnöutiecentrum. 
Status-detaillering geeft aan in welke mate de voorraad beschikbaar is voor uitgifte. 
Denk hierbij aan statussen als gekeurd, ongekeurd, afgekeurd. Een andere 
status-detaillering ontstaat door onderscheid te maken tussen fysieke voorraad, vrije 
voorraad, gereserveerde vooraad voor klantorders, zendingen in aantocht 
enzovoorts. 

Inkoop 
In DRP-systemen voor een gecombineerde inkoop- en fysieke distributie-omgeving 
wordt de inkoopfunctie vaak door meer modules ondersteund. We spreken dan van 
een inkoopsubsysteem. We noemen slechts de hoofdfuncties. 
Inkoopsystemen bevatten een gegevensbestand dat voor de DRP-module van belang 
is: de uitstaande orders. Het gaat hier om de registratie van welke artikelen op welk 
tijdstip in de toekomst op welke plaats zullen worden afgeleverd. Met deze 
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gegevens wordt rekening gehouden bij de DRP-berekening voor de planning van 
nieuwe orders. Het resultaat van de DRP-berekening in de vorm van nieuw 
geplande orders blijft na melding aan een planner /inkoper in DRP-systemen 
aanwezig. Daardoor kan een geplande order eenvoudig worden omgezet in een 
echte order. Indien nodig vindt door DRP uitzonderingsrapportage over de ordersi
tuatie plaats. 
Om het orderbestand actueel te houden is registratie van het ontvangstproces nodig. 
Bij een ontvangst dient tegelijkertijd de orderhoeveelheid te worden verlaagd en het 
voorraadaantal te worden verhoogd. Dit op zichzelf eenvoudige proces wordt 
bemoeilijkt doordat het begint met een ontvangst van goederen, verstuurd door een 
externe leverancier en voorzien van zijn documenten. In de praktijk is de 
ontvangstvalidatie, . het thuisbrengen van ontvangsten, vaak een lastig proces, dat 
door goede zoekfuncties in het inkoopsysteem ondersteund kan worden. 

De ontvangstmodule wordt verder gecompliceerd door twee factoren. Op de eerste 
plaats is de ontvangst het begin van een doek to stock-traject waarin goederen 
eventueel gekeurd moet worden alvorens in definitieve opslag te worden genomen. 
Dit vereist afzonderlijke besturingsfuncties in het systeem. Op de tweede plaats kan 
tijdens keuring, of zelfs daarna, ontdekt worden dat goederen niet goed zijn. De 
afwerking hiervan kan zeer verschillend zijn en varieert van alsnog goedkeuren, 
terugsturen, reparatie ter plaatse, reparatie door derden of verschrotting. Al deze 
methoden vereisen registratie en hebben gevolgen voor de inkooporder en de 
fmanciële afwikkeling. We moeten ons realiseren dat deze complexiteit alleen maar 
nodig is omdat leveranciers kennelijk, zo nu en dan, slechte kwaliteit leveren. 

Naast de orderregistratie en ontvangstfunctie bevatten inkoopsystemen allerlei 
functies ter ondersteuning van het eigenlijke commerciële inkoopproces. We 
noemen: het leveranciersbestand, de offerte-ondersteuning, de leveranciersbeoor
deling en raamcontractenondersteuning, en de produktie van orderdocumenten, 
bevestigingsbrieven, rappèlsignalen enzovoort. 

Als laatste inkoopfunctie noemen we de factuurregistratie. De gegevens die nodig 
zijn om een factuur van een leverancier betaalbaar te stellen zijn afkomstig uit de 
registratie van inkooporders en uit de ontvangstmodule. De factuur dient in 
overeenstemming te zijn met de bestelling, met de ontvangst en ook met de I 

resultaten van eventuele keuring. ; 
Hoewel factuurregistratie in essentie een fmancieel-administratieve functie is, is het 
toch verstandig de ondersteuning ervan in het inkoopsysteem te integreren. De 
gegevensverstrengeling is zo groot dat anders zeer omslachtige interfaces ontsta;m. 

Klantorders 
Klantorderregistratie vindt uiteraard primair plaats in systemen voor de commer
ciële orderverwerking. Binnen DRP-systemen is voor DRP-berekening slechts 
informatie nodig over de benodigde goederen op de verschillende tijdstippen en 
uitgiftelocaties. Deze toekomstige goederenbehoefte heeft meestal betrekking op 
externe klantorders, maar kan ook afkomstig zijn van interne klanten als reparatie
processen, ontwikkelafdelingen enzovoort. De informatie over klantorders is in 
DRP-systemen nodig voor produktie van uitgiftedocumenten, pieklijsten en soms 
ook vrachtbrieven en fakturen. In de twee laatst genoemde gevallen is weer veel 
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meer commerciële, klantgerichte informatie nodig. 

Vraagvoorspelling 
De start van de DRP-berekening wordt gevormd door de verwachte onafhankelijke 
vraag in de toekomst. Deze vraag moet daarom geschat worden. De meeste 
DRP-systemen beschikken daartoe over een ondersteuningsmechanisme in de vorm 
van een vraagvoorspellingsmodule. Ook MRP-produktiebesturingssystemen starten 
bij een verwachte vraag naar eindprodukten. Bij DRP moet echter de vraag geschat 
worden voor iedere SKU waar onafhankelijke vraag optreedt. Voor 1000 artikelen 
in 50 magazijnen met 12 maanden voorspelhorizon gaat het dan al om 600.000 
geschatte vraagcijfers. Zonder automatiseringsondersteuning lukt dat niet. 
Vraagvoorspellingsmodules hebben globaal de volgende werking. De module geeft, 
op basis van historisch verbruik en allerlei stuurparameters die het voorspel
mechanisme beïnvloeden, een voorzet voor de verwachte vraag. 
De module maakt manipulatie met de verwachte vraag, door bijvoorbeeld een 
planner, mogelijk, zodat een realistischer vraagvoorspelling onstaat. De module 
geeft deze laatste cijfers door aan de DRP-module. 

V oorspelmodules kunnen over een zeer uitgebreid functiepakket beschikken. 

V oorspellen op basis van historisch verbruik is waardevol, maar de waarde blijft 
beperkt. Specifieke kennis over wat in de toekomst gaat gebeuren is uit de cijfers 
natuurlijk niet af te leiden. Denk bijvoorbeeld aan de voorgenomen introductie van 
een nieuw artikel en de effecten daarvan op de vraag van soorgelijke artikelen, aan 
te verwachten verzadigingseffecten in een groeimarkt, aan reclame-acties, of aan 
bekende capaciteits- of fmancieringsgrenzen. Het effect van zulke feiten op de 
vraagvoorspelling kan alleen door mensen worden ingebracht. De voorspelmodule 
moet daarom in staat zijn de voorzetvoorspellingen duidelijk te presenteren. 
Daarnaast kunnen handmatig voorspellingen worden ingebracht. 
De voorspellingen die handmatig worden ingebracht zijn over het algemeen 
afkomstig van commerciële planners. Een probleem daarbij ontstaat als de plan
items die door commercie worden gebruikt niet samenvallen met de wijze waarop 
het historisch verbruik wordt geregistreerd. Commerciële regio's en verantwoor
delijkheden hoeven nu eenmaal niet samen te vallen met de magazijnen in de 
fysieke distributiestructuur. Dit stelt eisen aan de wijze waarop de voorspelmodule 
vraagcijfers hergroepeert, presenteert voor handmatige bijstelling en terugvoert als 
voorspelling voor de onafhankelijke vraag bij de betrokke:r. SKU's. 

Zowel de voorzetvoorspellingen als de handmatig ingebrachte voorspellingen 
moeten later kunnen worden vergeleken met de werkelijke vraag. Al gauw bestaan 
er aldus verschillende soorten voorspellingen, gemaakt op verschillende momenten 
in de tijd. Dit gegeven, samen met de genoemde omvang, stelt enorme eisen aan 
de datamanipulatiemogelijkheden van de module. 

DRP-planning 
De werking van de DRP-planningstechniek is reeds in paragraaf 3.6.2 uiteengezet. 
In DRP-systemen is deze werking ondergebracht in een DRP-module. Hier wordt 
volstaan met een opsomming van de in- en outputs (afbeelding 3.10). 
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Afbeeldbag 3.10 Input en output van de DRP-module. 

Fysieke distributievrijgave 
De output van de DRP-berekening ten aanzien van de fysieke distributie is een 
bestand met geplande fysieke distributie-opdrachten. Bij deze berekening is 
gerekend vanuit de behoefte aan goederen. De daadwerkelijke, toekomstige, 
aanwezigheid van goederen om in deze behoefte te voorzien is niet vereist. Het 
komt in DRP-systemen dus regelmatig voor, dat geplande fysieke distributie
opdrachten op een bepaald niveau in het distributienetwerk niet uitvoerbaar zijn, 
omdat geplande acties stroomopwaarts in het fysieke distributienetwerk mis zijn 
gelopen. Er zijn daardoor doodgewoon te weinig goederen om aan de geplande 
fysieke distributie-opdrachten te voldoen. 
De eerste functie van de distributievrijgavemodule is de korte termijn fysieke 
distributie afhankelijk te maken van de aanwezigheid van goederen. Het gaat er 
daarbij om op een verstandige manier te distribueren wat daadwerkelijk aanwezig 
is. Als er voldoende goederen zijn, worden de DRP-planningen gewoon opgevolgd. 
Is er te weinig, dan worden prioriteiten gesteld op grond van de kennis in het 
systeem, van de nood in de te beleveren magazijnen. Wachtende klantorders zijn 
uiteraard belangrijker dan aanvulling van veiligheidsvoorraden of mimimale 
verstrekkingshoeveelheden. 

Een tweede belangrijke functie van de fysieke distributievrijgavemodule is de 
produktie van magazijnpieklijsten en vrachtbrieven. Al naar gelang de grootte van 
het magazijn en de grootte van het transportvolume kunnen hierin verfijningen 
worden aangebracht voor optimale magazijnlooproutes en optimale vrachtwagen
belading of rijroute. 

Financiële interfaces 
De relatie van het DRP-systeem met de commerciële systemen is reeds aan de orde 
geweest. Daarnaast bestaan belangrijke raakvlakken met de fmanciële systemen. We 
noemen er een viertal: grootboek, budgetsystemen, debiteurenadministratie en 
crediteurenadministratie. 



3.7 Samenvatting 

Logistiek, de beheersing van de goederenstroom, is een bedrijfsfunctie. De 
logistieke taak is het ter beschikking stellen van goederen aan de commerciële 
functie. 
Over de prestaties en kosten van de logistieke taak moeten afspraken gemaakt 
worden tussen de logistieke, commerciële en financiële functie. De logistieke functie 
kan ingedeeld worden in een strategisch, tactisch en operationeel deel. Logistieke 
activiteiten zijn gebaseerd op verwachtingen van het klantgedrag of op concrete 
klantorders. In het eerste geval zijn die activiteiten ontkoppeld van de klantenvraag. 
ledere ontkoppeling vraagt om een reserveringsmechanisme, dat wil zeggen een 
bewaking van werkelijke klantorders ten opzichte van de verwachting. 
De interne besturing van de goederenstroom en de externe contacten laten zich 
redelijk beschrijven en zijn net zo relevant voor produktie als fysieke distributie. 
Integrale goederenstroombesturing staat voor bet onderling en op het commerci
ële proces afstemmen van de deeltrajecten van de goederenstroom. Integrale 
goederenstroombesturing in fysieke distributienetwerken metmeermagazijnniveau's 
kan ondersteund worden met behulp van DRP-tecbnieken. Voor DRP-ondersteu
ning zijn DRP-systemen op de markt die grote gelijkenis vertonen met MRP
systemen. 
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HOOFDSTUK 4 PROJEC'IVOORBEREIDING 

4.1 Inleiding 

De voorbereiding van het project 'Logistieke Besturing' vindt plaats van maart 
tot en met november 1984. In het begin van 1984 is er van een project nog geen 
sprake. PTT· Telecommunicatie en adviesbureau hebben nog geen contact. Aan 
het eind van 1984 gaat het project vliegend van start. De belangrijkste probleem
stelling van de projectvoorbereiding is dan ook overeenstemming te krijgen, 
enerzijds tussen Telecommunicatie en adviesbureau en anderzijds binnen 
Telecommunicatie onderling over: 
- in hoeverre logistiek een belangrijk probleem is voor Telecommunicatie; 
- of het adviesbureau kan helpen de logistieke prestaties te verbeteren; 
- hoe in hoofdlijnen logistieke veranderingen er uit zullen zien, met kosten en 

consequenties; 
- op welke wijze logistieke veranderingen doorgevoerd moeten worden. 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het voorbereidingsproces bij het project 
Logistieke Besturing is verlopen. 

De projectvoorbereiding kent een aantal goed gemarkeerde stappen, die in de 
volgende paragrafen achtereenvolgens behandeld zullen worden. In afbeelding 
4.1 is de indeling van het projectvoorbereidingstijdvak weergegeven. 

1984 
VOORBEREIDINGSFASE 

$EP OKT NOV DEC 

EERSTE CONTACTEN 

VOORSTEL 

VOORONDERZOEK 

MOBLISATlE 

Afbeelding 4.1 Indeling projectvoorbereiding, 1984. 

In paragraaf 4.2 worden de eerste contacten tussen Telecommunicatie en het 
adviesbureau beschreven. 
Paragraaf 4.3 gaat in op het door het adviesbureau uitgebrachte voorstel voor 
een vooronderzoek. 
Paragraaf 4.4 beschrijft de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek, ook 
wellogistieke diagnose genoemd. 
Paragraaf 4.5 geeft een verslag van de activiteiten uit de projectmobilisatiefase. 
Paragraaf 4.6 sluit af met een samenvatting. 
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4.l Eerste contacten tussen Telecommunicatie en adviesbureau 

In paragraaf 2.3 is de dieper liggende achtergrond van verbetering van de 
logistieke prestaties van Telecommunicatie beschreven. Het besef dat een 
verbeteringsoperatie nodig is, komt tot uiting in een aantal interne PTT-notities 
van de directoraten betrokken bij logistieke deelprocessen in het voorjaar van 
1984. 

Het contact tussen Telecommunicatie en adviesbureau komt tot stand via 
derden, naar aanleiding van een vraag van het bedrijf een interne opleiding over 
logistiek te verzorgen. De opleiding wordt bijgewoond door de latere Telecom
municatie-projectleider. 

De fase voorafgaand aan het eerste voorstel voor een vooronderzoek door het 
adviesbureau heeft de volgende kenmerken: 
- informeel karakter; 
- weinig spelers; 
- persoonlijke invloeden; 
- wederzijds gebrek aan kennis over elkaar. 
Het kennisgebrek uit zich in een aantal vragen waarop opdrachtgever en advies
bureau in deze projectfase een antwoord zoeken. Paragraaf 9.2.4 gaat dieper in 
op zulke vragen. 

Bij het project Logistieke Besturing breidt het aantal direct betrokken aan 
Telecommunicatie-zijde zich tijdens de eerste maanden uit tot circa 8 personen; 
aan de zijde van het adviesbureau tot 2 personen. In een aantal gesprekken is 
wederzijds geprobeerd de onzekerheid te verkleinen. Daarnaast werd een tiental 
interne bedrijfsrapporten ter beschikking gesteld. 
In veel offerteprocessen wordt de fase van de eerste contacten afgesloten met 
een presentatie van het adviesbureau over zichzelf en de voorgestelde aanpak. 
Bij het project Logistieke Besturing is dit niet gebeurd. Wel is, zeer vroeg in het 
traject, een 'brainstorm dag' over logistiek georganiseerd, waarin logistiek in 
relatie tot de bedrijfsproblematiek is bediscussieerd. In mei 1984 is door 
Telecommunicatie gevraagd een formeel voorstel voor een vooronderzoek uit te 
brengen. 
Het verzoek impliceert dat Telecommunicatie, na een vooronderzoek, een 
realisatietraject wil starten. Gezien de verdeling van het logistieke proces over 
verschillende operationele en functionele hoofddirectoraten van de PTf, 
beschreven in paragraaf 2.53, overschrijdt een dergelijk voornemen de bevoegd
heden van de hoofddirecteur Telecommunicatie. De voornemens van de hoofddi
recteur Telecommunicatie worden besproken en goedgekeurd door de directie
raad van de PTf. 

Er wordt een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de hoofddirecteur 
Telecommunicatie. De stuurgroep zal tot de start van het project vijf maal 
bijeenkomen. 



67 

4.3 Het voorstel voor een vooronderzoek 

Het belang van een voorstel is groot. Het dwingt het adviesbureau zijn stelling te 
formaliseren. Het voorstel legt, impliciet of expliciet, onder meer de volgende 
hoofdzaken vast: 
- de reikwijdte en de begrenzingen van het project; 
- de omvang; 
- de rol van het adviesbureau. 

Het voorstel voor Telecommunicatie wordt uitgebracht in mei 1984 en bevat de 
volgende onderdelen: 
- formulering van de begrepen bedrijfsproblematiek en de rol van de logistiek 

daarin; 
- voorgestelde projectaanpak in hoofdlijnen, aangevuld met reikwijdte en 

begrenzing van het project; 
- detaillering en commerciële passages over de eerst volgende stappen: 

evaluatie van de logistieke prestaties; 
het ontwerpen van de contouren van een nieuwe logistieke structuur; 
de opzet van een projectorganisatie voor detailontwerp en realisatie van 
een nieuwe logistieke structuur. 

Deze drie onderwerpen vormen de feitelijke inhoud van het vooronderzoek, 
beschreven in paragraaf 4.4 

Als relevante bedrijfsproblematiek, tevens begrenzing van het project, worden in 
het voorstel vooralsnog alleen voorzien de beperkingen tot: 
- logistiek; 
- randapparatuur. 
De overige begrenzingen genoemd in paragraaf 1.3: 
- uitsluiting van installatie-capaciteitsplanning; 
- concentratie op de centrale logistieke prestatie in tegenstelling tot districts-

prestatie; 
zijn nog niet aan de orde. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3.3 is het de concurrentiedreiging in de randap
paratuur die de prioriteit legt op versterking van de logistiek van randapparatuur 
in tegenstelling tot infrastuctuur. Door het adviesbureau wordt daarnaast 
aangevoerd dat: 
- randapparatuur, logistiek gezien meer lijkt op in het bedrijfsleven voorkomen

de processen; infrastructuur is volstrekt uniek voor Telecommunicatie; 
- randapparatuur aanzienlijk eenvoudiger is te herstructureren dan infrastruc

tuur. 

V oorgesteld wordt dus het project te begrenzen tot randapparatuur en na afloop 
van het project eventueel een infrastructuurproject te starten. 
De keuze van randapparatuur in plaats van infrastructuur is niet geheel onom
streden. Het aanleggen en instandhouden van een infrastructuurnetwerk dat 
kwalitatief en kwantitatief aan de veranderde verkeersvraag voldoet wordt 
immers als hoofdtaak van Telecommunicatie beschouwd. Hiervoor wordt dan 
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ook vanaf 1989 de concessie verleend. Ook de infrastructuur kent logistieke 
problemen. De planninp- en realisatietijd van wijzigingen in het netwerk is zo 
lang, dat niet meer afdoende gereageerd kan worden op de steeds toenemende 
onbetrouwbaarheid in de voorspelling van de vraag naar telecommunicatiever
keer. Dit resulteert in knelpunten in het telecommunicatienetwerk en een sterke 
toename van de stagnatiekans bij het opbouwen van een telefoonverbinding. 

Uit de voorgestelde projectaanpak blijkt ook dat het externe adviesbureau 
impliciet de rol van logistiek engineer aanneemt. Het is immers het adviesbureau 
dat het vooronderzoek uitvoert en zich beschikbaar stelt later tijdens het project 
mede projectverantwoordelijkheid te dragen. Door Telecommunicatie wordt die 
ro~ beschreven in paragraaf 2.6.3, nadrukkelijk van het adviesbureau gevraagd. 
De bereidheid logistiek serieus op te vatten, de erkenning van de eigen achter
stand en het vertrouwen dat het adviesbureau kan ondersteunen bij het inlopen 
van die achterstand, blijkt ook uit de voordurende vraag naar opleidingsactivitei
ten te verzorgen door het adviesbureau. Een tweetal stuurgroepvergaderingen is 
specifiek gericht op 'logistieke deskundigheidsbevordering'. 

De hoofddirecteur Telecommunicatie accepteert, na een tweetal wijzigingsslagen, 
het voorstel van het adviesbureau. De beschreven gang van zaken toont aan dat 
het Telecommunicatie ernst is. V oor het adviesbureau betekent het dat voldaan 
is aan de, voor succesvol projectmanagement belangrijke, eis van betrokkenheid 
van het topmanagement. 

4.4 Het vooronderzoek 

4.4.1 Inleiding 

Het vooronderzoek vindt plaats van juli tot en met september 1984. Het vooron
derzoek wordt afgesloten met een eindrapport. Tijdens het vooronderzoek 
nemen de contacten tussen bedrijf en bedrijfsadviseur snel toe. Het onderzoeks
team bestaat uit 4 medewerkers van het adviesbureau, begeleid door 3 Telecom
municatie-medewerkers. 66 PTT -functionarissen worden geïnterviewd. De kennis 
over het Telecommunicatiebedrijf bij de adviseur stijgt snel. 

Tijdens het vooronderzoek bij Telecommunicatie valt op dat de PTT beschikt 
over niet te onderschatten eigen analysecapaciteit, ook op logistiek gebied, en 
zowel kwantitatief als kwalitatief. In de voorafgaande 3 jaar zijn door of ten 
behoeve van de logistiek van Telecommunicatie ten minste 43 studierapporten 
verschenen. Men kent de eigen zwakheden zeer goed, maar verbetering blijft uit. 

In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan bod: 
- de diagnose-resultaten en de eisen ten aanzien van toekomstig prestatieni-

veau; 
- projectbegrenzing en diepgang; 
- aanbevelingen; 
- projectopzet 
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4.4.2 Diagnose-resultaten 

Tijdens het vooronderzoek wordt duidelijk dat de logistieke functie inderdaad 
aanzienlijke verbetering behoeft. Er zijn een groot aantal duidelijke zwakheden 
met redelijk voor de hand liggende verbeteringsmogelijkheden. Toch is het niet 
zo eenvoudig het diagnose-resultaat te plaatsen binnen de logistieke engineering 
methode, beschreven in paragraaf 2.6.3. Binnen Telecommunicatie ontbreekt het 
volgende: 
- businessplannen met van businessdoelstellingen afgeleide logistieke doelstel

lingen; 
- kwantitatief inzicht in de logistieke prestaties en kosten. 

Zowel 'soU' als 'ist' situatie is onbekend. Tijdens de diagnose wordt aanzienlijke 
tijd besteed aan het vergaren en samenstellen van harde informatie over de 'ist' 
situatie. In afbeelding 4.2 zijn enige resultaten vermeld. 

INDICATOR PRESTATIE 

LEVERBETROUWBAARl-ED ARTI<ELEN 39'1. NET Of' SLECHT LEVERBAAR '.AH 

133 BELANGRIJKE ARTIKELEN 

LEVEABeTROUWB~ AAN KLANTEN GEMIDOEI..O 60'1. WERKORDERS OP TIJD 
GEREED ~ WONNQTEI...ECOMMt.NCA) 

DFIECTE LOGIST'EKE KOSTEN 40'1. '.AH N<OOPWAARDE 

OtJLOOPSteLHEID VOORRAAD 10 (~ OEREGIISTREEROE VOORRAAD) 

NCOUFIANT-RISICO VOORRAAD 3'1. PER JAAR 

DOORI..OOPTJ.I) N<OOPBESTELUNG QEt.IOOEL.D 19 WEKEN 

TOTAlE DOOFLOOPTIJD DISTI'IIBUTIE 9 - 15 WEI'IKDAGEN 

Afbeelding 4.2 Indicatie logistieke prestaties en kosten randapparatuur, 1984. 

De hoofdpunten uit de diagnose-resultaten in het eindrapport zijn onderstaand 
vermeld. 

Organisatie 
Verantwoordelijkheid voor integrale goederenstroombesturing ontbreekt. De 
keten wordt niet integraal bestuurd. Niemand is in staat logistieke prestaties en 
kosten van verschillende schakels in de keten af te stemmen. Inzicht in kosten of 
normen voor verbetering ontbreken. Het aantal betrokken afdelingen is te groot. 

Relatie Marketing-Logistiek 
De dialoog tussen logistiek en commercie, het afwegen van logistieke kosten en 
prestaties vanuit de marktopsteUing, ontbreekt. Logistieke doelstellingen ontbre
ken. Er is geen goed gedefinieerd logistiek planningsinstrument. 

Doorlooptijden 
Doorlooptijden van inkoopplanning, inkoop, keuring en fysieke distributie zijn 
lang en onbeheerst Gevolgen zijn hoge veiligheidsvoorraden achterin de logis-
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tieke keten en een gering vermogen de marktontwikkeling te volgen. 

Flexibiliteit 
In het planning- en bestelproces wordt geen rekening gehouden met onzeker
heid. Leverafspraken zijn vast. Planningsaantallen kennen geen bewust gekozen 
bandbreedte. Herplanning is moeizaam. Het planningsproces heeft een schijn
nauwkeurigheid, omdat cijfers achteraf zeer onbetrouwbaar blijken te zijn. 'Beter 
plannen• is synoniem voor nog nauwkeuriger, over een nog langere horizon. nog 
hardere afspraken maken. 

Logistieke informatie 
Delen van het logistieke proces worden niet geregistreerd. Het belangrijkste 
informatiesysteem, het MRS, is een voornamelijk registratief systeem. On line 
update mogelijkheden zijn niet implementeerbaar. Het MRS is geen basis voor 
vernieuwde informatievoorziening. 

Logistieke kosten en prestaties 
De logistieke kosten. zijn hoog ( 40% van inkoopwaarde, 1 jaar voorraad). Onder 
logistieke kosten worden de volgende kosten verstaan: 
- inkoop en logistieke planning (personeel en informatiesystemen); 
- voorraad en incourantrisico; 
- material handling, magazijnen en transport; 
Daarnaast worden door leveringsproblemen efficiëntieverlies in installatie en 
marktverlies veroorzaakt. 

De logistieke prestaties zijn gering. Er Zijn leveringsproblemen bij 39% van de 
belangrijkste 133 artikelen. Er is een leverbetrouwbaarheid van 60% in woning
telecommunicatie. Inkoopkosten en kosten van logistieke planning (personeel en 
informatiesystemen) zijn daarentegen relatief laag (2,5% van de inkoopwaarde). 

Ten aanzien van de te bereiken verbeteringen wordt geen poging gedaan de 'soll' 
situatie af te leiden uit de businessdoelstellingen. De belangrijkste redenen zijn: 
- het ontbreken van serieuze concurrentie; Telecommunicatie heeft nog vrijwel 

een monopolie; het formuleren van toekomstige noodzakelijke logistieke 
prestaties en kostenniveaus is deels speculatief; 

- het reeds genoemde ontbreken van duidelijke businessdoelstellingen van 
waaruit de logistieke kosten- en prestatieniveaus kunnen worden afgeleid. 

De doelstellingen voor het prestatie- en kostenniveau worden gebaseerd op wat 
het adviesbureau realistisch haalbaar acht. De hogere prestaties en de lagere 
kosten worden beschreven als baten van het project. De aanbevelingen in het 
eindrapport zijn een beschrijving van de nieuwe logistieke structuur, een globaal 
herontwerp. In deze nieuwe structuur zouden de baten gerealiseerd moeten 
kunnen worden. 
Concreet worden de volgende prestatie- en kostenniveaus als doelstelling 
opgenomen (afbeelding 4.3). 

Daarnaast worden kwalitatieve verbeteringen beloofd op vele terreinen. 
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ASPECT VERMINDERING 

LOGISTIEKE KOSTEN 9.6 MLJOEN ~ PER JAAR 

MATERIAALSCHAARSTE 

EFFICENCY VERLES IN INSTALLATE 10Y. 

MARKTVERLES DOOR SCHAARSTE ~ 6 - '1)'1. TOT 3,5'1. 

DOORLOOPTLD PLAI'HNGPROCES III'N 4 - 8 TOT 2 MAANOEN 

DOORLOOPTLD BESTELPROCES III'N 4 - 9 TOT 1 - 2 MAANDEN 

DOOFILOOPTI.D FYSIEKE GOEDERENSTROOM III'N 2 - 7 TOT 2 MAAN:IEN 

VOORRAAD 50'1. 

I«X)l.W.NT-AISICO \AH 3'1. TOT 2'1. PEA JAAR 

Afbeeldlog 4.3 Kwantitatieve prestatieverbeteringsdoelstellingen. 

4.4.3 Projectbegrenzing en -diepgang 

Bij het formuleren van de aanbevelingen tijdens het vooronderzoek, dringen zich 
twee vragen in het bijzonder op: 
- hoe breed kan het verbeteriogsproject opgezet worden; zijn er nieuwe 

begrenzingen nodig? 
- hoe diep lruooen (mogen of moeten) veranderingsvoorstellen ingrijpen? 

Breedte 
Tijdeos het vooronderzoek ontstaat een nieuwe projectbegreozing, zij het dat die 
nog niet expliciet gesteld wordt. Het betreft de uitsluiting van het installatiepro
ces in de districten. In het diagnoserapport wordt voorgesteld het installatiepro
ces 'voorlopig buiten beschouwing te laten'. Hiervoor zijn twee redenen. 

Ten eerste dient de omvang en complexiteit van de verbeteriogsoperatie beperkt 
te blijven. In paragraaf 2.4 is gesteld dat verbeteriogsmogelijkheden van de 
materiaalvoorziening op zichzelf al met enige scepsis worden bekeken. Tegè
lijkertijd ook de besturing van installatieprocessen wijzigen is ondoenlijk. 

Ten tweede zijn de prestaties van de centrale directie een randvoorwaarde voor 
goede prestaties in de districten. Het installatieproces is als laatste in de logistie
ke keten fundamenteel afhankelijk van betrouwbare toelevering van goederen. 
Het is bijvoorbeeld onlogisch zo maar 'hamstergedrag' in districten te bestrijden. 
Dat gedrag is een symptoom van onbetrouwbare toelevering van de centrale 
directie. Het ligt dus voor de hand te begionen bij de centrale logistiek en 
daarna de districten te beschouwen. Een half jaar later zal echter blijken dat de 
uitsluiting van het installatieproces in de districten deftnitief is. Dit wordt 
uiteengezet in paragraaf 53.4. 

Uitsluiting van het installatieproces betekent voor het project Logistieke Bestu-



72 

ring een reductie van het logistieke traject tot inkoop en fysieke distributie. 
Installatie en de factor capaciteit doen niet meer mee. Logistiek is daarmee, nog 
voor het begin van het project, terug in de rol van materiaalvoorziening. 

Diepgang 
Ook ten aanzien van de mogelijke diepgang blijken beperkingen te bestaan. Een 
belangrijke beperking betreft de richting van de voorgenomen reorganisatie. De 
hoofdactiviteiten binnen randapparatuur: woningtelecommunicatie, bedrijfstele
communicatie en mobiele communicatie hebben verschillende karakteristieken. 
Verkoop, planning en besturing van goederenstroom en installatie van bedrijfs
centrales eist een andere opzet dan verkoop, planning en besturing van levering 
via een detailhandelsketen van toestellen voor de particuliere markt. Omdat ook 
de commerciële afdelingen binnen de centrale directie en de uitvoerende 
afdelingen in districten gescheiden zijn, wordt in eerste instantie door het 
adviesbureau gedacht aan integratie van de logistieke plannings- en verwervings
functie met de commerciële functie per produktgroep afzonderlijk. Het gehan
teerde, algemeen geldende organisatie-ontwerp principe is dat geprobeerd moet 
worden die activiteiten samen te voegen waar veel onderlinge communicatie 
nodig is (Galbraith 1973, p.26: principe van self-contained tasks). Aangezien de 
artikelpakketten grotendeels gescheiden zijn, wordt voor verwerving en planning 
meer communicatie verwacht met commercie en uitvoering dan met functie
genoten binnen de logistiek. 
Samenvoeging van commerciële en logistieke functies per produktgroep zou 
echter een doorbreking van de in paragraaf 2.4 beschreven aanwezige functione
le directoraatstructuur op Telecommunicatieniveau betekenen. Komend vanuit 
een functionele structuur op PTf -niveau blijkt dit niet acceptabel. Stappen 
kunnen wel sneUer worden doorlopen, maar niet worden overgeslagen. Het 
uiteindelijke voorstel luidt dan ook de logistieke activiteiten te bundelen in een 
functioneel directoraat binnen Telecommunicatie. 

Een gevolg van dit voorstel is dat ook de centrale logistieke activiteiten voor 
infrastructuur (ook hier met uitzondering van installatie besturing) in het nieuwe 
functionele directoraat worden ondergebracht. Hierdoor zal de eerder gekozen 
beperking tot randapparatuur later in het project gedeeltelijk moeten worden 
teruggenomen. 

In paragraaf 9.3 worden projectbegrenzing en -diepgang verder besproken. 

4.4.4 Aanbevelingen 

De aanbevelingen in het eindrapport bevatten reeds gedeelten van een globaal 
herontwerp van de logistieke structuur. In de afbeeldingen 4.4 tot en met 4.7. 
volgt een opsomming van de belangrijkste adviezen, ingedeeld naar de elemen
ten van de logistieke structuur. Voor ieder element is daarbij aangegeven wat 
het oogmerk van het advies is. 

4.4.5 Projectopzet 

De opzet van de projectorganisatie is een van de belangrijkste activiteiten van de 
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ADVES """""'"-

- OfoD!IIIBAENGEN ALLE I.OGISTEKE ICTMTBJ1lN. - BEVOfiDEfEN LOGISTEK W<MAN8CHAP 

1'1..A11111Ni. N<OOP, 1<E1.11'1tK1. OPSI..N3 EN f'Y8EKE • YEAKOI'ITEN ~ 

D18TRBUTE N 1.0018TEK APPARAR' 

- OPfiiCH1EN LOGISTEKE UANAQEMENT- • N1EQ1U1rE LOGI8TEKE PLA1+1NG EH INKOOP 

GIFlOEPEN PER PRODI.JKTGROEP 

• 8CtEilEN COYAERCELE INKOOP v.N - vai<OI'ITEN DOORl.OOP1l.D v.N ORDER-

YERWEI'IVNQ ~ VERWERKNGW. ~ 

- OVERGAAN 'AH KEI.RNQ v.N INKOMENDE - VERKORTEN LOGII8'I'EK PI'IOCE8 

GOI!IliHH NAAR I<WIII.IT'EITS8 
BIJ LEVERANCERS 

Afbeelding 4.4 Adviezen ten aanzien van de logistieke organisatie. 

ADVES OOGMERK 

- WIJZIOEH ~AAOHE - VERI<RIJOEN EENDUI.liOE AANST1.J11NG 
LOGISTEI< \NUT COMMERCE 

-NVCEFIEN~ - AFWEQEN EH AFSPFIEKEN LO<lii8TEKE KOSTEN 
EN LOGISTEKE PRE8TATE8 OP TACTISCH NIIEAU 

- NVCEFIEN FLEXEILJTEIT N PLANEN - VERKORTEN 'AH DE fEACTETI.I) ~ DE LOGISTIEK 
• VliRHOGEN ~ OP WIJZIOiNQEN OP DE AFzeTMAIIKT 
• NVCEFIEN AOU.DIDE I'I..ANNIG 

- AFL.EDEN ~ IIERWERIINliSPLANEN tiT - AF8TEMIEH Wil LOGI8TlEKE ACTIVITEITEN 
Dl81'l'lliii1T' EH 'AH DI8TIEUTEPI.ANN OP <XlMMERCELE OfiDEfM!I'IWEI' 

UT QOII!DERENiilEH 1H1 ~ - VERHOI.iiEN LEIIEJIBiiTROUW 
• OVII'IWEOEH NVOEREN DFIP AFHAN<EUJK v.N - VERLAGEN VOORRAAD 

OII!KOZEN FYSEI<E DI8TI'IIiiUTE8T 

- FIESEIMR:H \IIIN OOEDEIEN VOOR - VERHOGfN I.I!VE1IBETFIOU 
MTAI.LRE-ORDER8 

Afbeelding 4.5 Adviezen ten aanzien van het logistieke bestnringsmodel. 

ADVIES OOGMERK 

• ()N)ERZOEKEN MOGELIJKE 1-ERZENlNQ - BESRAFIEN IAN UAGAZU+- EN VOORRAADKOSTEN 
FYSEKE DISTRBUTENITWERK - VERKORTEN lAN I.OO.STEK PROCES 

• NTERN REOROANSEREN v.N l-ET • VERKORTEN v.N LEVERTIJD CMZ 
CENTRAI.E MAGAZ1..t1 (CMZ) N LEDSCHENDAM - BEVORDEREN I.EVEIII\IQ 'NUT CMZ 

AAN INSTAU.ATEPROCES 

Afbeelding 4.6 Adviezen ten aanzien van de fysieke distributiestructuur. 

projectmobilisatie, beschreven in paragraaf 4.5. In het eindrapport van het 
vooronderzoek zijn echter al de verschillende deelprojecten inclusief doel
stellingen, hoofdactiviteiten en doorlooptijd gegeven. De deelprojecten zijn 
weergegeven in afbeelding 4.8. 
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ADVIES OOGt.ERK 

- VER'ANGEN ti.OG WORMATESYSTEEM - OfllERSTEUoEN LOGISTEK PROCES MET 

DOOR EEN IEUW INTEGAAAL QOEDEfiEN- COMPLETE. 8N!L BESCHKBAFIE 

BE8TliiiNGSSYSTEEM. WMRSCHJN.J.J< 'STATE OF nE ARr LOGISTEKE 

GE8ASEEFIO OP EEN CCMAERCEB.. FlJNC1'10NAI.JT 

VEI'IKFIIJQBAAR SOFTWAtlE-fW<KET 

- ti.OG N'ORMATESYSTEEM TLilEI..L.I( - CONSOLilEREN EN VOORBEFlEllEN 

HAlOIA/EN EN MN'M8EN OVEFIGANQ ~ ou:> N.VJ1 NEUW SYSTEEM 

Afbeelding 4.7 Adviezen ten aanzien van het logistieke informatiesysteem. 

DEELPROJECT/WERKGROEP AFKORTING 

1 LOOISTEK MANAGEt.1ENT OPRICHTEN LM 

2 PI..ANNNG8TAUCTUIJFI ONTWIKKELEN PS 

a PLANIItG VERWEFMNG EN DI8TAIBUTIE UITWERKEN PVD 

4 DOOfLOOPTIJDEN METEN EN BEWAKEN DI.T 

6 OlJ:IE NFOIIIMATESYSTEMEN (MIIIS) AANPASSEN Mlll8 

8 VOORRAAD ANALYSEFIEN EN REVISIEBEI..Eil OPSTELLEN ""' 
7 tEUW INFOI'IMATESYSTEEM ONTWIKKELEN EN IIIVOEJIIEN GBS 

8 i FYSEKE DI8TFIIBUTEMOCEL BESTI.JOEREN os 

8 I OI"'..EE))NG COOROINEREN EN PUBLICITEIT VERZORGEN O&P 

Afbeelding 4.8 Deelprojecten van het project Logistieke Besturing. 

Opleiding en publiciteit worden zo zwaar beoordeeld dat er een apart deelpro
ject en later een aparte werkgroep voor wordt gemaakt. 

De totale projectduur is 3 jaar (1985-1986-1987). Nazorg is voorzien gedurende 
een 4e jaar tot eind 1988. In afbeelding 4.9 is de doorlooptijd van de verschillen
de deelprojecten aangegeven. 

In november 1984 wordt, in een vergadering van de stuurgroep, het eindrapport 
van het vooronderzoek definitief vastgesteld en besloten het project Logistieke 
Besturing zoals voorgesteld uit te voeren. 
Het eindrapport zal verder, zeker in 1985, een belangrijke rol blijven spelen. 
Binnen het project maar ook daarbuiten wordt veelvuldig naar het rapport 
verwezen. Naar de mening van Telecommunicatiemedewerkers is de hoge 
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Atbeetding 4.9 Projectplan. 

acceptatiegraad grotendeels veroorzaakt door de herkenbaarheid en de zorgvul
dige formulering van analyses en conclusies en niet door de kracht of de 
scherpte daarvan. 

4.5 Projectmobilisatie 

Gedurende de maanden november en december 1984 wordt het project opgezet. 
De volgende activiteiten vinden plaats: 
- opzetten projectorganisatie (waarin opgenomen de rapportagestructuur, be

sluitvormingsstructuur en verantwoordelijkheden), vastgelegd in een project
handleiding; 

- ontwikkelen van communicatielijnen naar de organisatie; 
- bemannen van de projectorganisatie; 
- organiseren van hulpmiddelen, huisvesting enzovoort, ten behoeve van de 

projectorganisatie; 
- overdragen van kennis en geven van instructies aan projectleden. 

De organisatiestructuur van het project Logistieke Besturing is weergegeven in 
afbeelding 4.10. 

De taakstelling van de verschillende groepen is weergegeven in afbeelding 4.11. 
Zes van de negen werkgroepen starten in januari 1985. De overige drie, met als 
opdrachten: 
- de studie naar de fysieke distnöutiestructuur; 
- de invoering van het nieuwe informatiesysteem; 
- de uitwerking van de planningstructuur naar deeltrajecten; 
worden volgens plan nog niet geactiveerd. 
De blauwdruk voor de projectorganisatie is afkomstig van het adviesbureau. Spe
cifieke aanpassingen voor het project Logistieke Besturing betreffen het afstem 
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Afbeelding 4.10 Organisatiestructuur van het project. 

team en het coördinatieteam. 

De projectbemanning bestaat in januari 1985 uit 52 PTT-medewerkers, die voor 
gemiddeld 50% worden vrijgemaakt. Het adviseursteam wordt op 4 man ge-

GROEP AANTAL BIJEENKOMST TAAK 
LEDEN 

8TUlJFIQROEP 14 MMNDI!I..IJKS - ~HI!ilD VOOR 

PROJECT EN RE8Uil'ATEN 

- loNn'S~"'" 
DOI!I..8TB..l.N KOI!I'IS, 81'IIUCTli.IR. 

PLAN. KOSTIN EN EIEMANNt«l 

AFSl'EMGROEP 3 WEJ<EI..UÇS - ti'TERMEDIAR NAAR CENTRALE OIIECTIE 

- BESL.ISSIN08VOOFIBEFEI:liNQ NIICI-I'TtlQ 
CENTRALE LOGISTEKE ORGAN8ATE 

COORDINATEQROEP 7 2-MAAIClEI.U<8 - tlTERMEDIAR NAAR TB.ECOMMI..NCRE-
DIS'IIICil:N 

PRO.I!'CTTEAM a WEJ<EI..UÇS - L.EiliNCll '<NI HET PRO.I!'CT 
-~ VOOR8TEI.LEN 

WERKilfiOEPEN 

WEAKilfiOEPEN GEM. a WB<B.J.I<8 - UTVOEMIG '<NI Sl.I.IPRO..ECTEN 
~IN HET ENlftAPPORT 

Afbeelding 4.11 Taakstelling projectgroepen. 
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bracht. Inclusief stuurgroep, afstemorganen en secretariaat bedraagt het aantal 
direct betrokkenen inmiddels 75 personen. 

Karakteristiek voor de projectmobilisatiefase is de 'nieuwigheid' van het project 
en het enthousiasme van de pas geworven projectleden. Hun doorzettings- en 
uithoudingsvermogen is nog niet op de proef gesteld. De strijd moet nog gestre
den worden. 

4.6 Samenvatting 

Tijdens de projectvoorbereiding groeien de belangen van adviseur en Telecom
municatie naar elkaar toe. Projectdoelstellingen, projectstructuur en projectbe
grenzingen worden vastgesteld. De rol en de stijl van het adviesbureau worden 
duidelijk. In het vooronderzoek is reeds een globaal herontwerp van de logistie
ke structuur herkenbaar. De voorbereidingsfase is daarom de belangrijkste 
projectfase. Fouten die in dit tijdvak worden gemaakt leiden tot verkeerde 
uitgangspunten en verwachtingen en zijn moeilijk later te corrigeren. De 
voorbereidingsfase is bovendien de fase waarin de onzekerheid maximaal is. 
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HOOFDSTUKS 

5.1 Inleiding 

WGISTIEKE HERORIENTATIE 
EN REORGANISATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft het werk van het project op drie hoofdelementen van de 
logistieke structuur: 
- de logistieke organisatie; 
- de fysieke distributiestructuur; 
- het logistieke besturingsmodel. 
De uitwerking van het vierde hoofdelement, het logistieke informatiesysteem, is 
later gestart en zo omvangrijk gebleken dat er een afzonderlijk hoofdstuk (6) aan 
gewijd is. 

Het werk in de beginfase van het project is grotendeels conceptueel van aard. Er 
wordt in de werkgroepen nog veel studie verricht, uitmondend in rapporten. In 
afbeelding 5.1 is voor de belangrijkste werkgebieden de doorlooptijd van concep
tuele en realiserende fase weergegeven. 

STRUCTU~ELEMENT CONCEPTlELE FASE REALISERENDE FASE 

LOGISTEKE ORGANS.(I'IE 6 3 

FYSEKE DIS1HBIJTIES11WTUIJR " 10 

BES'I'UIIIIGSMO/ 8 24 
IIFORMATESYS'TEEM (BASISONTWERP) 

Afbeelding 5.1 Doorlooptijden projectwerkzaamheden in maanden. 

In de volgende paragrafen komen de resultaten van de verschillende werkgroepen 
aan de orde. Paragraaf 5.2 beschrijft de logistieke reorganisatie. 
Paragraaf 5.3 beschrijft het ontwerp van het nieuwe besturingsmodel. 
Paragraaf 5.4 beschrijft ontwerp en invoering van de nieuwe fysieke distributie
structuur. 
In de paragrafen 5.5, 5.6 en 5.7 wordt dieper ingegaan op een drietal werkgroepen 
met een meer specialistisch karakter. Het betreft de analyse van voorraden en 
doorlooptijden en het ontwerp van een nieuwe inkoopbenadering. 
Daarna worden in paragraaf 5.8 de projectvoeringsaspecten opleiding en publiciteit 
belicht. Paragraaf 5.9 sluit af met een samenvatting. · 

5.2 Logistieke reorganisatie 

5.2.1 Inleiding 

De eerste activiteit die in het project wordt opgepakt, is de voorbereiding voor de 
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logistieke reorganisatie. De reden voor de keuze van deze volgorde is dat in 1984, 
door gebrek aan een logistieke organisatie ook een intern focuspunt voor logistiek 
ontbreekt. Wil het project ook maar enige verandering voorstellen of invoeren, dan 
zal toch op zijn minst eerst duidelijk moeten zijn wie in de lijnorganisatie de 
permanente logistieke taken gaat uitvoeren. Al tijdens het vooronderzoek is 
besloten de centrale logistieke functie te bundelen in een functioneel directoraat op 
Telecommunicatieniveau. De reorganisatie kent daardoor een drietal hoofdelemen
ten: 
- outvlechten van logistieke taken voor Telecommunicatie van soortgelijke taken 

voor Post en Gelddiensten; 
overbrengen van logistieke taken van Telecommunicatie naar het nieuwe 
directoraat; 

- intern reorganiseren van de logistieke taken binnen het directoraat. 

De reorganisatie verloopt in een aantal stappen, waarbij de verschillende hoofd
elementen van afwisselend belang zijn. In totaal zijn bij de reorganisatie ongeveer 
400 mensen betrokken. De reorganisatie betreft de volgende centrale logistieke 
taken: 
· fysieke distributie: leveranciersontvangst, opslag en transport naar districten; 
- keuring van inkomende goederen; 
• inkoop; 
- planning van fysieke distributie en inkoop; 
• functioneel beheer van informatiesystemen; 
· normalisatie (artikelbestand); 
· interne ondersteuning, onder andere: bedrijfsadministratie en personeelsdienst. 

5.2.2 Bundeling logisdeke taken 

Als eerste stap wordt het Directoraat Materieelvoorziening (DMV) met daarin 
onder andere: inkoop, keuring en fysieke distributie, integraal overgebracht van 
het hoofddirectoraat Technische Zaken naar Telecommunicatie onder de naam 
Directoraat Logistiek Telecommunicatie (DLT). Hierbij wordt op de koop toe 
genomen dat nu ook logistieke taken voor Post en Gelddiensten tijdelijk worden 
ondergebracht onder Telecommunicatie. Deze taken zijn immers relatief klein. In 
een tijdsbestek van ongeveer één jaar worden de niet Telecommunicatie-taken 
achtereenvolgens elders ondergebracht. 
In een tweede stap wordt het bureel Materieelvoorziening (COMV) met daarin 
de pJanningstaak, overgebracht van de centrale Telecommunicatieafdeling 
Coördinatie (CACO, de control-afdeling van Telecommunicatie) naar het 
nieuwgevormde Directoraat Logistiek Telecommunicatie. 
Hierdoor zijn de centrale logistieke functies voor de meeste randapparatuurarti
kelen bij elkaar gebracht. Na verloop van tijd wordt ook de planningstaak van de 
overige randapparatuur toegevoegd. Het betreft onder andere apparatuur voor 
mobiele telecommunicatie. 

5.2.3 Structurering logistieke taken 

De onderlinge verhouding tussen de centrale logistieke functies is nog niet 
gewijzigd. Aan het derde hoofdelement van de reorganisatie, de interne logistieke 
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organisatie, wordt vervolgens aandacht besteed. 
Om van de bestaande functiegerichte taakuitvoering tot een procesgerichte 
taakuitvoering te komen, wordt de tijdens het vooronderzoek voorgestelde 
'organisatie langs de produktas' ingevoerd, zij het op het niveau onder het 
Directoraat Logistiek Telecommunicatie. Op deze wijze kan worden aangesloten 
bij de organisatie van de commerciële functie waar, onder het Directoraat 
Commerciële Zaken Telecommunicatie, ook een indeling in produktgroepen 
bestaat. Het uitgangspunt is dat: ' ... de indeling van de logistieke functie in 
hoofdlijnen gelijkvormig is met die van de commerciële functie, aangezien de 
uitvoering van de logistieke taken wordt bepaald door de karakteristieken van de 
afzetmarkt'. 

In de zomer van 1985 worden vervolgens een aantal Logistiek Management groepen 
onder DLT opgericht. In deze groepen worden de planning, keuring en inkooptaken 
per produktgroep ondergebracht. Dat wil zeggen dat ieder artikel, dat moet worden 
gepland en ingekocht, wordt toegewezen aan één en slechts één Logistiek 
Management groep, zoals weergegeven in afbeelding 5.2. 

Atbeetding 5.2 Indeling artikelbestand naar Logistiek Management Groep. 

Een dergelijke indeling is alleen zinvol als artikelen ook meestal in slechts één 
Logistiek Management groep worden gebruikt. Op een paar categorieën artikelen 
(telefoontoestellen) na, is de indeling eenvoudig. 

Structurering inkooptaak 
Over de structurering van inkoop is de meeste discussie. Een splitsing van de 
inkooptaak voor gelijksoortige artikelen over verschillende produktgroepen en dus 
over verschillende inkopers is niet verstandig. Marktkennis moet dan op verschil
lende plaatsen aanwezig zijn. Overwogen wordt de inkoop- en keuringstaak niet per 
produktgroep, maar per artikelsoort te splitsen. De organisatie zou dan de in 
afbeelding 5.3 weergegeven opbouw krijgen. 

In een dergelijke opbouw zijn de externe contacten op de leveranciersmarkt goed 
geregeld. De interne contacten worden echter belemmerd. Vanuit de produktgroep 
is de inkoopfunctie voor die produktgroep niet direct aan te spreken. De oplossing 
wordt gevonden door een aantal artikelsoorten onder te brengen in de Logistiek 
Management groepen 'Specials' en 'Algemene Artikelen'. Deze groepen werken 
voor meer commerciële produktgroepen. Artikelsoorten zijn hierdoor uniek 
toewijsbaar aan Logistiek Management groepen en de inkooptaak kan binnen de 
Logistiek Management groepen worden ondergebracht. Het resulterende or
ganisatie-ontwerp, waarvoor uiteindelijk gekozen is, is weergegeven in afbeelding 
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Afbeelding 5.3 Alternatief: Inkoopfunctie buiten de LogistiekManagement Groep. 
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Afbeelding 5.4 Alternatief: Inkoopfunctie in de Logistiek Management Groep. 

Een aantal inkoopondersteunende taken (onder andere juridische bijstand en 
ontwikkeling contractvormen) worden wel in een stafgroep van het Directoraat 
ondergebracht. Najaar 1985 bestaan de volgende Logistiek Management groepen: 
- LM-Woning Telecommunicatie; 
- LM-Bedrijfstelecommunicatie; 
- LM-Specials (mobiele telecommunicatie); 
- LM-Transmissie (transmissiemiddelen voor infrastructuur); 
- LM-Centrale Inrichtingen (schakehniddelen voor infrastructuur); 
- LM-Algemene Artikelen (installatiemateriaal en artikelen voor intern gebruik). 
De opgebouwde Logistiek Management-organisatie heeft dus zowel kenmerken van 
een opdeling naar afzetmarkt als van een opdeling naar artikelsoorten en 
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inkoopmarkt. 

De Logistiek Management groepen tellen gemiddeld 25 personen. De commerci
ële inkooptaak (afsluiten contracten) wordt uitgevoerd door tactische inkopers. De 
logistieke inkooptaak (verwerving) voor een artikelcluster wordt, naast de 
planningstaak, ondergebracht bij logistieke produktmanagers, geassisteerd door 
verwervers en planners. Ook de keuringstaak wordt in de Logistiek Management 
groepen ondergebracht. 

Functioneel ondergebrachte taken 
Een aantal taken wordt niet in Logistiek Management groepen ondergebracht, 
maar opgenomen in afzonderlijke afdelingen. Het betreft normalisatie (o.a. beheer 
van artikelbestand), bedrijfsadministratie (o.a. faktuurregistratie ), algemene dienst 
en personeelsdienst. Voor het beheer van informatiesystemen, overgenomen vanuit 
het project, wordt pas in 1986 een afdeling Informatie en Automatisering (I&A) 
opgericht. De fysieke distributie-activiteiten blijven in de afdeling Centraal Magazijn 
(CMZ). Afbeelding 5.5 geeft de organisatie weer van het Directoraat Logistiek 
Telecommunicatie in 1986. 
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Afbeelding 5.5 Organisatie Directoraat Logistiek, 1986. 

Fysieke locatie 
Een interessant aspect betreft de fysieke locatie van de nienw gevormde organi
satie. Alle afdelingen van het Directoraat Logistiek Telecommunicatie worden 
geografiSCh geconcentreerd op de locatie Leidschendam waar reeds de operatio
nele fysieke distributie- en keuringsactiviteiten plaatsvinden. Besturing en uitvoe
ring van de goederenstroom zijn bijeengebracht in een 'DLT-bolwerk'. De 
gebouwen worden uitgebreid. Deze gang van zaken stimuleert duidelijk de 
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logistieke groepsvorming, die bij gebrek aan een logistieke cultuur bijzonder nodig 
is. Aan de andere kant draagt het bij aan de afstand tussen de logistieke functie en 
de overige bedrijfsfuncties voornamelijk de technische en commerciële, die in 
kantoorgebouwen in Den Haag zijn gehuisvest. Een keuze voor geografiSche 
plaatsing van de besturing (Logistiek Management groepen en directie) dicht bij de 
commerciële functie zou ook te rechtvaardigen zijn geweest. 

Logistiek planinstrument 
Een tweede belangrijk aspect van de reorganisatie is dat de reorganisatie voorafgaat 
aan de invoering van nieuwe besturingsmetboden en ondersteunende informatiesys
temen. Hoezeer dit ook noodzakelijk is - alles tegelijk wijzigen leidt tot chaos -
betekent het toch dat de nieuwe organisatie op een aantal punten startproblemen 
heeft. Door het ontbreken van een goed logistiek planinstrument komt de dialoog 
tussen commercie en logistiek traag op gang. Het ontbreken van een goed 
informatiesysteem bemoeilijkt de beoogde taakscheiding tussen het commerciële 
inkoopproces en de verwervingsfunctie. 

Uit het bovenstaande blijkt overigens dat het herontwerp van de logistieke 
organisatie zich uitsluitend op het niveau van de centrale directie heeft afgespeeld. 
De logistieke functie in de districten heeft zich autonoom, dat wil zeggen buiten het 
project Logistieke Besturing, ontwikkeld. 

5.3 Logistiek besturingsmodel 

5.3.1 Inleiding 

De taakstelling voor de werkgroepen Planningstructuur (PS) en Planning 
Verwerving en Distributie (PVD) is als volgt samen te vatten: 

- ontwerp een planningstructuur voor randapparatuur waarin de samenhang 
gewaarborgd wordt tussen: 
. fmanciële planning; 
. commerciële planning; 
. uitvoeringsplanning (installatie in districten); 
. goederenplanning; 

- voldoe daarbij bovendien aan de volgende, overige aan de planningstructuur te 
stellen eisen: 
. korter planningstraject; 
. hogere planfrequentie; 
. mogelijkheid tot herplaunen; 
. inplannen van benodigde flexibiliteit in het afzetvolume; 
. éénduidig invoersignaal voor de goederenplanning; 
. binnen de randvoorwaarden van de comptabiliteitswet; 

- werk de goederenplanning uit in: 
. fysieke distributieplanning; 
. inkoopplanning, afgestemd op een nieuwe inkoopmethode; 
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- maak een basisontwerp voor de ondersteunende logistieke informatiesystemen. 

Uit de taakstelling blijkt dat de planningstructuur het gehele traject van leveran
cier tot klant dient te omvatten. 

5.3.2 Operationele besturing 

Het operationele proces voor randapparatuur (handelsbedrijf met installatiefunc
tie) bestaat uit goederenvoorziening en installatie; de goederenvoorziening uit 
levering door leveranciers en fysieke distributie. Het fysieke proces is schematisch 
weergegeven in afbeelding 5.6. 

Afbeelding 5.6 Fysiek logistiek proces randapparatuur. 

In een eerste ontwerpstap worden de afzonderlijke processen in de goederenstroom 
van een eigen besturing voorzien. Afleverplanning bestuurt levering van leverancier 
aan Telecommunicatie. In de afleverplanning is het inkoopproces begrepen. Fysieke 
distributieplanning bestuurt het transport naar de klantlocatie. De installatieplan
ning bestuurt het installatieproces. Impliciet is aangenomen dat voor randappara
tuur alleen geïnstalleerd wordt, als een opdracht daartoe door een klant wordt 
gegeven. Het betreft tenslotte per definitie apparatuur die op klantlocatie wordt 
aangebracht. 
Verdere uitspraken over de besturingswijze en de eventuele aanwezigheid van 
ontkoppelingen zijn er nog niet. In afbeelding 5.7 is de ontworpen operationele 
besturingslaag weergegeven. 

Afbeelding 5.7 Operationele aansturing per processtap. 

Omdat het marktgericht werken een expliciete doelstelling van Telecommunicatie 
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en van het project is, worden op het operationele niveau de besturingen vanuit het 
verkoopproces achterwaarts gekoppeld. Het verkoopproces stuurt de instal
latieplanning, en daardoor de installatie, uiteraard binnen de randvoorwaarden van 
mogelijke aanwezigheid van goederen en installatiecapaciteit. Distributieplanning, 
en daardoor de fysieke distributie, wordt gestuurd door de behoefte aan goederen 
in het installatieproces. Afleverplanning van leveranciers wordt gestuurd door de 
behoefte aan goederen binnen Telecommunicatie als geheel. 
Het resultaat is afgebeeld in afbeelding 5.8. 

Afbeelding 5.8 Achterwaartse koppeling tussen operationele besturingen. 

In dit stadium is nog steeds geen, ontkoppeling, bescbreven in paragraaf 3.3, 
aangebracht. Er is ook nog geen uitspraak gedaan over de wijze waarop het 
verkoopproces de installatieplanning en voorliggende processen aanstuurt, alleen 
dàt het moet gebeuren. 

Fysieke distributie kan op klantorder plaatsvinden, maar ook op programmabasis 
of eenvoudig als aanvulling van een door verbruik lager geworden voorraad. Er is 
ook nog geen uitspraak gedaan over de toekomstige fysieke distributiestructuur. 

5.3.3 Masterplanning 

De eerste ontkoppeling die in het ontwerp wordt aangebracht komt voort uit de 
noties dat: 
- het verkoopproces uit zeer veel klantorders bestaat; 
- een bepaalde te defmiëren servicegraad aan een individuele klant alleen te 

realiseren is, indien de totale klantorderstroom binnen bepaalde volumegrenzen 
blijft. 

Deze noties leiden tot het ontwerp van een tweede, tactische, besturingslaag: de 
masterp1anning. In het masterplan worden de volumegrenzen voor het operatio
nele proces vastgelegd. 
Voor de afleverplanning betekent dit dat de inkoopfunctie in ieder geval gedeeltelijk 
op vraagverwachting zal werken. De tactische inkooptaak bestaat erin zodanige 
leveranciersafspraken te maken dat, zo lang het verkoopproces binnen de in het 
masterplan vastgelegde volumegrenzen blijft, de aflevering van leveranciers geen 
belemmering zal vormen. 
V oor de fysieke distributie- en installatieplanning biedt het masterplan informatie 
voor eventuele wijzigingen van de transport-, opslag- en installatiecapaciteit 
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Voor het verkoopproces levert het masterplan concrete doelstellingen voor 
afzetvolumen in de tijd. Daarnaast wordt door de ontkoppeling de aanwezigheid 
van goederen en installatiecapaciteit. bij een afgesproken service-niveau, gega
randeerd voor ieder verkooporderpakket dat binnen de volumegrenzen uit het 
masterplan ligt. 
In afbeelding 5.9 is de tactische besturingslaag toegevoegd. 

Afbeelding 5.9 Masterplan geeft volumekader voor operadonele besturing. 

In het voorjaar 1985 is de werkgroep tot zover gevorderd. De belangrijkste 
invloeden op het masterplan worden benoemd: 
- fmanciële functie (investeringsmiddelen); 
- commerciële functie (vraagverwachting, bedrijfsresultaat); 
- uitvoerende functie (telecommunicatie installatiecapaciteit); 
- inkoopfunctie (leveringsmogelijkheden leverancier). 

De planfrequentie (ieder kwartaal, 4x zo hoog als in 1984), de planhorizon (2 jaar), 
en aggregatieniveau (70 plan-items) van het masterplan worden vastgelegd. 
Het totaal aantal plan-items is zo groot omdat de verschillende produktgroepen in 
essentie verschillende bedrijven zijn. Ten opzichte van de planningswijze in 1984, 
beschreven in paragraaf 2.5.4, betekenen de 70 items toch een reductie met een 
factor 3. De 70 plan-items geven, door middel van explosie met behulp van 
planningsstuklijsten, de volumegrenzen voor in totaal circa 500 qua omzet 
belangrijke artikelen. Ten opzichte van 1984 een uitbreiding met een factor 2,5. 
De planhorizon is op twee jaar gesteld, een verdubbeling ten opzichte van 1984, 
om de tactische inkoop zo vroeg mogelijk een eerste indicatie te geven van de 
toekomstige vraag op produktfamilieniveau. 

Op een PC wordt met een spread sheet-programma (LOTUS) een masterplan 
simulatie-/demonstratiemodel gemaakt waarin globale relaties tussen levertijden, . 
voorraden, onderhanden werk, volumegrenzen, installatiecapaciteit, kosten en 
investeringsmiddelen worden gelegd. 



5.3.4 Distrietsbehoefteplanning 

Het project stevent voorjaar 1985 af op een integrale besturing van het traject van 
leverancier tot klant. In dat tijdvak worden echter ook enige projectbegrenzingen 
expliciet gesteld. Deze beperkingen vinden hun oorsprong in de besturingsfilosofie . 
voor geheel Telecommunicatie die een grote autonomie aan districten laat. Binnen 
een 'contract management'- gedachte worden de relaties tussen districten en 
centrale directie jaarlijks contractueel vastgelegd. Tengevolge van de districtsauto
nomie worden in de ontworpen planningstructuur de volgende wijzigingen en 
concretiseringen aangebracht: 
- installatie en verkoopplanning worden niet verder gedetailleerd en uit het 

masterplan gehaald; de masterplan-afspraken worden gedefinieerd op het niveau 
van de goederenbehoefte van het installatieproces per district. Hierdoor wordt 
de integrale logistiek beperkt tot het traject van de goederenstroom tot aan het 
installatieproces; 

- er wordt een relatie gelegd tussen masterplanning en het jaarlijkse 'contract' 
tussen centrale directie en district. Het masterplan levert jaarlijks input voor 
het 'contract'. Eventueel kan per kwartaal het contract worden bijgesteld als het 
nieuwe masterplan daartoe aanleiding geeft; 

- de fmanciële functie wordt niet als directe partner bij de masterplanning 
betrokken. De geplande goederenbehoefte van districten wordt als realistisch 
beschouwd, ook qua benodigde investeringsmiddelen. Eventuele overschrijding 
van de aanwezige kredietruimte dient bewaakt te worden door de centrale 
commerciële functie. 

De ontworpen planningstructuur ziet er, op dit punt in het ontwerpproces, uit als 
weergegeven in afbeelding 5.10. De processen in afbeelding 5.10 rechts van 
'masterplanning' en 'behoefteplanning' behoren niet tot het project. 

Afbeelding 5.10 Introductie van de (districts-)behoefteplannlng in de planning
structuur. 



88 

Het masterplan schept het kader voor de bruto behoefte aan goederen voor het 
installatieproces per district. De nominale waarde (de verwachte behoefte) kan 
door districten in de behoefteplanning aangepast worden (binnen de kaders) op 
basis van concrete installatie-opdrachten. 

5.3.5 Toesnijding besturlngsmodel op de fysieke distributiestructuur 

Een laatste concretisering van het besturingsmodel wordt aangebracht na de eerste 
discussies over de fysieke distributiestructuur, beschreven in paragraaf 5.4. De 
projectgroep houdt rekening met de mogelijke aanwezigheid van twee (in plaats van 
drie) niveaus in de fysieke distributiestructuur. Op het eerste niveau bevindt zich 
het bestaande centrale magazijn in Leidschendam; op het tweede de magazijnen in 
districten. V oor het besturingsmodel betekent dit: 
- handhaving van een mogelijk procesontkoppelpunt in de keten en dus de intro

ductie van programmabesturing naast klantorderbesturing; 
- programmabestuurde onderlinge magazijntransporten: introductie van de DRP-

planningstechniek. 
Een fysieke distributiestructuur met twee niveaus betekent overigens niet dat voor 
alle artikelen het procesontkoppelpunt ook werkelijk in districtsmagazijnen ligt. 
Voor sommige artikelen kan gekozen worden voor levering aan installatieprocessen 
vanuit leverancier of vanuit het centrale magazijn. De plaats van het ontkoppelpunt 
is een tactische beslissing die per artikel door een logistieke planner wordt 
genomen. 
De twee-niveau fysieke distributiestructuur leidt tot een verdere detaillering van 
de planningstructuur, weergegeven in afbeelding 5.11. 

De werkgroep heeft de bruto behoefte (voor klantorders) in plaats van de netto 
behoefte (na verrekening van districtsvoorraden) als uitgangspunt gekozen in 
masterplanning en districtsbehoefteplanning. Hierdoor zijn, ondanks een aanzienlijk 
decentrale logistieke bevoegdheid, de voordelen van integrale goederenstroom
besturing ten minste op het gebied van de goederenvoorziening behouden gebleven. 
Ofwel, zoals geformuleerd in het werkgroeprapport: 

'Bij de opzet van de planning en het daarvoor 
benodigde informatiesysteem wordt rekening gehouden 

met centrale voorraad verrekening'. 

Concreet betekent dit dat districten wel verantwoordelijk zijn voor voorraadnor
men voor districtsvoorraden, maar niet voor de besturing van de toestroom van 
goederen van centraal niveau naar districtsniveau. De verrekening van districtsvoor
raden vindt 'centraal', dat wil zeggen in een DRP-systeem, plaats. 

5.3.6 Uitwerking masterplan en districtsbehoefteplan 

Op basis van de bovengeschetste structuur worden vervolgens de kenmerken en 
de procedures van masterplanning en districtsbehoefteplannen uitgewerkt. In 
afbeelding 5.12 zijn enige karakteristieken opgenomen. 
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Afbeelding 5.11 Eindontwerp van een structuur voor de operationele besturing 
van randapparatuur. 
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- EXI'I..08E NMA DISTfiiOT - CONTINUE FIEGISTftATE 

MAreRIAALBEHOEF VOOR 
INSTALU!I'E..QfiiJERB 

- CONSOI..DIITI! 

Afbeelding 5.12 Kenmerken ontwerp masterplan en districtsbehoerteplan. 

Beschreven in termen van de in paragraaf 3.5.2 genoemde time-phased order point 
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techniek, is het districtsbehoefteplan het 'hoofdproduktieplan' voor de goederen
stroombesturing tot aan installatie (Durlinger, 1987). Het masterplan heeft twee 
duidelijke functies. In de eerste plaats is het een klassiek masterplan, waarin op 
tactisch niveau het 'beleid van het management vorm krijgt' (De Schepper, 1983, 
p.18). Daarnaast fungeert het masterplan door de harde koppeling via plan
stuklijsten als de bron van de vraagverwachting in het 'hoofdproduktieplan', dat wil 
zeggen het districtsbehoefteplan. 

De bovenbeschreven ontworpen structuur is door de stuurgroep vastgesteld in juli 
1985. De Ditwerking van fysieke distributie- en afleverplanning wordt niet als een 
probleem gezien en zal bij het basisontwerp van het informatiesysteem worden 
meegenomen. Wel is van belang, dat de koppeling van de afleverplanning en de 
tactische inkoopplanning enerzijds met de masterplanning en behoefteplanning 
anderzijds, de in serie geschakelde financiële controles in het inkoopproces, 
beschreven in paragraaf 2.5.4, overbodig maakt. Controle achteraf is voldoende en 
kan de doorlooptijd verkorten. Het zal overigens tot mei 1988 duren tot de budget
en Ditgavecontroles volledig uit de serieschakeling zijn verdwenen. 

De specificaties van masterplan en districtsbehoefteplan mogen voor de lezer 
wellicht weinig ambitieus lijken. Voor Telecommunicatie in 1985 zijn zij ingrijpend. 
Zij voldoen aan de gestelde eisen en gaan uit boven de in het vooronderzoek 
genoemde verbeteringen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 
- de introductie van flexibiliteit, uitgedrukt als boven- en ondergrens in het 

masterplan, als middel om om te gaan met onzekerheid; 
- de gedeeltelijke loskoppeling van de logistiek van de fmanciële jaarbegroting; 
- de sterke frequentieverhoging en doorlooptijdverkorting van het planningspro-

ces. 

Tijdens de implementatie van de nieuwe planningsondersteunende informatiesys
temen in de zomer van 1987 worden, ten opzichte van de in 1985 voorgestelde 
situatie, nogmaals versnellingen bereikt. In afbeelding 5.13 zijn de resultaten 
vermeld. · 

BESTAANlE VOORGESTELDE REAUSATIE 
SITUATE PLANSTRUCTUUR IN 

KENMERK 1964 1985 1987 

FREQUI!NTE LOQI81'IEKE JMAUJKa KWM1ML IO'IWITAAL AANSTIJFliG 

tiOOfiLOOPTI.I) PI..ANCYCUI8 4-8 MANI)EN 1MANIJ 2WEKEN 

FAEQUENTE VOOAFIAAD-
VEliiAEKt!NI\IG ~STUAINO JMRLIJK8 MANGUIK8 WEKELIJKS 
DISTFII:liJt'E N<OOP) 

tiOOfiLOOf'TI.I PLANCYCUI8 4 - 8 MAAICI&N 1WEEK 1NACHT 

Afbeelding 5.13 Frequentie en doorlooptijd plancyeli, 1987. 

De volgende stap in het ontwerp van het besturingsmodel is het basisontwerp van 
het ondersteunende logistieke informatiesysteem. Het basisontwerp wordt 
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besproken in paragraaf 6.2. 

5.4 Wijziging fysieke distributiestructuur 

5.4.1 Inleiding 

De werkgroep Distributiestructuur (DS) onderzoekt van september tot december 
1985 de kwaliteit van de bestaande fysieke distributiestructuur en de mogelijkhe
den tot wijziging. Een expliciete eis is de aanbevelingen te baseren op kwantitatieve 
analyse. In paragraaf 5.4.2 wordt het onderzoeksmodel van de werkgroep 
beschreven. Daarbij komt onder andere aan de orde welke maatstaven zijn gebruikt 
voor de beoordeling van de huidige situatie en van mogelijke veranderingen daarin. 
De aanbevelingen ten aanzien van de procesgang in het centrale magazijn zijn 
vermeld in paragraaf 5.4.3. 
In paragraaf 5.4.4 wordt ingeg~an op de alternatieve fysieke distributiestructuren 
die zijn voorgesteld en de keuze daaruit. 
Vanjanuari tot en met oktober 1986 wordt vervolgens gewerkt aan de invoering van 
de nieuwe structuur. Deze invoering bestaat uit twee verschillende trajecten: 
- interne herstructurering binnen het centrale magazijn; 
- de opheffing van circa 75 magazijnen in de districten. 
De twee trajecten worden beschreven in de paragrafen 5.4.5 en 5.4.6. 

5.4.2 Onderzoeksmodel 

De kritiek van de werkgroep op de bestaande fysieke distributiestructuur, richt zich 
in december 1985 op de volgende punten: 
- lange orderdoorlooptijden; 
- veel magazijnen; 
- ongewogen assortimentsbeleid; 
- hoge kosten. 
Door een verdubbeling van de leverfrequentie van het Centraal Magazijn tot één 
maal per week in 1985, is inmiddels ten opzichte van afbeelding 2.6 wel enige 
verbetering ontstaan. Volgens de procedures eind 1985 is de gemiddelde doorloop
tijd voor bestelling in een district tot aan beschikbaarheid in een districtsmagazijn, 
15 werkdagen voor de belangrijke 'goederenbegrotingsartikelen' en 9 werkdagen 
voor overige artikelen. Goederenbegrotingsartikelen volgen, zoals beschreven in 
paragraaf 2.5.2, een langere weg dan de overige artikelen. 

Het aantal gesloten magazijnen, dat wil zeggen magazijnen met geregistreerde 
voorraad en uitgiften, bedraagt 135. De verdeling naar plaats in de fysieke 
distributiestructuur is weergegeven in afbeelding 5.14. 

Naast de gesloten magazijnen zijn er nog naar schatting 400 open magazijnen 
(werkplaatsen, kasten). 
Het assortiment artikelen in hoofdmagazijnen varieert van 300 tot bijna 4000 arti
kelen (gemiddeld 1600). Kennelijk hebben ogenschijnlijk gelijksoortige magazijnen 
toch verschillende functies. 



92 

MAGAZIJNTYPE AANTAL 

OENTAAAL. MAGAZIJN 1 

HOOFDI\IIAGIAZJ.IN 13 

SUBMAGIAZIJN 121 

Tou.AL 

,_ 
Afbeelding 5.14 Magazijnstructuur, 1985. 

De kosten van de fysieke distributie zijn hoog, in totaal 55 miljoen gulden. De 
directe magazijnkosten (exclusief voorraad) in de districten bedragen reeds 30% 
van de totale logistieke kosten van Telecommunicatie. Per laadbord bedragen de 
fysieke distnöutiekosten duizend tot tweeduizend gulden. Als kratten bier op deze 
wijze bij een kantine of winkel zouden worden bezorgd, bedragen alleen de fysieke 
distributiekosten al vier gulden per flesje. 

Als belangrijkste kwantitatieve beoordelingscriteria worden de fysieke distribu
tiedoorlooptijd en de fysieke distributiekosten gekozen. Van beide vergen de 
kostenberekeningen veruit de meeste aandacht. Naast de kwantitatieve criteria zijn 
de beheersbaarheid en de geschatte invoeringstermijn als kwalitatieve criteria 
gehanteerd. De kostenopbouw is weergegeven in afbeelding 5.15. 

I FYSEKE lliBTRIBUTEK081EN 

I 
I 

I WGAZIJN EN lloW'EJIAL HANDI..tG 
I I TRANSPORTKOSTEN I 

I 
I I I I 

1~·-11 11 BB'M..OEI).. 

I 1~1 1~1 OI!80UWel 8Aftll 
VOOIIRAAD 

I 
I I 

I lENTE 11 1'118100 I 

Afbeelding 5.15 Gehanteerde kostenopbouw fysieke distributiekosten. 

V oor de kostenberekening is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma 
Distribution Strategy Simulator (DSS) en van specifiek ontwikkelde spread sheet
programma's (LOTUS). De voornaamste vaste gegevens die vereist zijn voor DSS 
bestaan uit: 
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- geografisch ingedeelde vraag naar goederen, met type en volume; 
- vaste en variabele kosten per magazijntype; 
- vaste en variabele kosten per transporttype. 

De voornaamste simulatievariabelen zijn de locatie en de functie van magazijnen 
en de onderlinge magazijnafstanden. V oorafgaand aan het gebruik van DSS zijn 
in WTUS een aantal gecompliceerde deelrelaties vastgelegd. Het betreft de 
relaties tussen: 
- orderdoorlooptijd en magazijndichtheid enerzijds en de beïnvloedbare voorraad 

anderzijds. Hierbij is ondermeer de in paragraaf 3.5.2 genoemde wortelvormige 
relatie tussen magazijndichtheid en veiligheidsvoorraad gebruikt. Aangezien een 
meting van de betrouwbaarheid van de vraagvoorspelling ontbreekt, is ervan 
uitgegaan dat de aanwezige voorraadnormen, voor zover niet verklaarbaar uit de 
karakteristieken van het aanvoerpatroon, een voorziening bieden voor de 
onbetrouwbaarheid. Deze voorziening is als norm gebruikt bij simulaties met 
andere fysieke distributiestructuren; 

- magazijndichtheid en aanrijkosten van monteurs; 
- afleverhoeveelheid en het benodigde transporttype. 

De relaties zijn voor de relevante kwantiteiten gelineariseerd en ingebracht in DSS. 
Vervolgens is de huidige fysieke distributiestructuur doorgerekend ter validatie van 
het DSS-model. Daarna is DSS gebruikt voor het doorrekenen van een vijftal 
alternatieven. 
Het vergaren van de voor DSS benodigde gegevens en relaties is op zichzelf al 
nuttig, omdat het inzicht geeft in de opbouw van de kosten van de huidige situatie. 
Opvallend zijn: 
- de hoge kosten voor iedere fysieke distributiestap, maar vooral van de 

districtsmagazijnen (Fl. 1250,- per laadbord voor opslag en material handling 
exclusief voorraad); 

- relatief geringe transportkosten (10%) ten opzichte van magazijnkosten (90%). 

5.4.3 Voorstellen ten aanzien van het Centraal Magazijn 

Voorgesteld is de leverfrequentie van het centrale magazijn minimaal te verdub
belen tot 2 maal per week en de interne doorlooptijd te verkorten van 5 naar 2 à 
3 dagen. De gemiddelde tijd tussen bestelling en levering wordt hierdoor 
teruggebracht van 7,5 tot 4 werkdagen. De maximale tijd van 10 naar 5 werkdagen. 
Naast de genoemde serviceverbetering zelf, is door deze versnelling een aanzienlijke 
reductie van de aan de fysieke distributiestructuur gerelateerde voorraad te 
bereiken. 

Verkorting van de doorlooptijd van het centrale magazijn reduceert de in het proces 
gebonden voorraad lineair. De te verwachten voorraadverlaging bedraagt 2,5 dagen 
verbruik. De maximale levertijd van het centrale magazijn is van invloed op de 
benodigde veiligheidsvoorraad in het district. De vermindering met een factor 2 
van de levertijd (van 10 naar 5 dagen) leidt tot een vermindering van de benodigde 
veiligheidsvoorrraad met een factor J 2, in dit geval van 20 dagen verbruik tot circa 
14 dagen verbruik. 
De leverfrequentie van het centrale magazijn heeft gevolgen voor de per zending 
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geleverde aantallen (de bestelseries). Verhogingvan de frequentie van wekelijks tot 
2 maal per week, leidt tot een voorraadverlaging van (0,5 x 2,5=) 1,25 dagen 
verbruik. 
De totale beoogde voorraaddaling bedraagt derhalve circa 10 dagen verbruik. V oor 
de goederenstroom van Telecommunicatie betekent dit een verlaging van de 
voorraadkosten van meer dan 3 miljoen gulden op jaarbasis. De voorziene stijging 
van material handling- en transportkosten, Fl. 300.000,- per jaar, is relatief klein. 
De versnelling binnen het centrale magazijn vereist een interne reorganisatie, be
schreven in paragraaf 5.4.5. 

5.4.4 Alternatieve fysieke distributiestructuren 

Naast de huidige situatie zijn de volgende vijf alternatieven onderzocht: 
- stroomlijning centrale fysieke distributie; 
- regionalisering; 
- werkorders van hoofdmagazijn naar onbemande overslagpunten; 
- opheffen Centraal Magazijn; 
- werkorders van Centraal Magazijn naar bemande overslagpunten. 

In eerste instantie wordt bekeken wat er te verbeteren is door stroomlijning van 
de centrale fysieke distributie. Deze stroomlijning bestaat uit optimalisering van 
het Centraal Magazijn en het opheffen van dubbel transport naar de submagazijnen. 
Hiertoe wordt de gehele stroom, bestemd voor het district, afgeleverd op het 
hoofdmagazijn. Op die manier is een 3-niveau fysieke distributienetwerk ontstaan 
zonder zijpaden. Beoogd wordt de transportkosten te verminderen en een 
éénduidige verantwoordelijkheid van de bevoorrading te bereiken. 

Het tweede alternatief is om de districtsmagazijnfunctie te regionaliseren, in 
aansluiting op de commerciële regionalisering die in 1985 heeft plaatsgevonden. 
Door regionalisering blijft een kleiner aantal magazijnen over met een duidelijke 
status en assortiment. Deze regiomagazijnen worden rechtstreeks vanuit het 
Centraal Magazijn bevoorraad. Hierdoor onstaat een 2-niveau fysieke distributienet
werk. Het doel is de totale doorlooptijd te verkorten en de dubbele overslag, voor 
de goederenbegrotingsartikelen, op te heffen. 

Het derde alternatief is om voorraden en handling uit de submagazijnen te 
concentreren in de hoofdmagazijnen. Hiertoe wordt per di.strict op het hoofdma
gazijn de goederenstroom op werkorder klaargemaakt voor de monteurs. Om de 
aanrijkosten van de monteurs te beperken zijn er lokaal alleen nog (onbemande) 
overslagpunten nodig waar monteurs hun klaargemaakte werkorder kunnen afhalen. 
Dit alternatief stemt overeen met de plannen ten aanzien van fysieke distributie, die 
in het logistieke verbeteringsproject in het district Zwolle bestaan. Voorwaarde voor 
invoering is de planbaarbeid van het materiaalverbruik voor werkorders. Er ontstaat 
een 3-niveau netwerk met 13 magazijnen op het tweede niveau en overslagpunten 
op het derde. 

In alternatief vier wordt het vorige alternatief uitgebreid met een ontvangstfunctie 
in het district, zodat het Centraal Magazijn kan worden opgeheven. De hoofdmaga
zijen worden rechtstreeks door de leverancier bevoorraad. Resultaat is een 2-niveau 
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netwerk met 13 magazijnen op het eerste niveau en overslagpunten op het tweede. 
Beoogd wordt om een magazijnniveau op te heffen en een eenduidige verantwoor· 
delijkheid voor de bevoorrading te bereiken. 

Het vijfde alternatief is om het klaarmaken van alle werkorders te concentreren 
in het Centraal Magazijn. De overdracht van werkorders aan de monteurs 
geschiedt via overslagpunten, die vanwege de afstand tot het ontkoppelpunt en uit 
oogpunt van beheersing bemand zijn. Op deze overslagpunten ligt ook een 
(minimale) werkvoorraad. Resultaat is een 2-niveau netwerk met 1 magazijn op het 
eerste niveau en overslagpunten op het tweede. Het doel is om een magazijnniveau 
op te heffen en de totale voorraad zoveel mogelijk te concentreren. Bovendien is 
in dit alternatief de handling zodanig geconcentreerd, dat aan gedeeltelijke 
automatisering van het orderverzamelproces in het Centraal Magazijn kan worden 
gedacht. 

De structuur van de alternatieve fysieke distributienetwerken is weergegeven in 
afbeelding 5.16. 

ALJ"ERNATEF AANTAL MAGAZIJNEN PER NIVEAU 

EERSTE NIVEAU TWEEDE NVEAU DERDE NIVEAU 

H..EIIGE SITUATIE 1 13 121 
(ONTKOPPELPUNT} 

8TROOt.LJJNING 1 13 121 
(ONTKOPPELPUNT} 

FIEGIOHAL.ISERI 1 52 
(ONTKOPPELPUNT) -

HOOFOMAGA7J.II, EN 1 13 52 
0~ (ONTKOPPELPUNT) (OVERSLAOPUNT) 

llEM EX CMZ 13 52 -(ONTKOPPELPLNT} (OVEFISLAOPLNT} 

CMZ EN OVERSLAG 1 52 -(ONTKOPPELPLNT} (OVEFISI..AOPlM') 

Afbeelding 5.16 Onderzochte alternatieve fysieke distributiestructuren. 

In afbeelding 5.17 is een overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten. 

Op grond van de resultaten is in 1986 door de Stuurgroep besloten tot regionali
sering van de 134 hoofd- en submagazijnen in de districten. Een uitzondering is 
gemaakt voor het district Zwolle, omdat de daar gewenste onbemande overslag
punten passen in het lokale logistieke besturingsconcept. 

Opvallend is overigens dat de minste kosten verbonden zijn aan het vijfde 
alternatief, waarbij het ontkoppelpunt in het Centraal Magazijn wordt gelegd. De 
introductie van overslagpunten stelt echter eisen aan de werkvoorbereiding in de 
districten. De materiaalspecificatie op de werkorder moet compleet zijn. Gezien de 
bestaande kwaliteit van de werkvoorbereiding, vereist het alternatief dus een lange 
invoeringstijd in de districten. Bovendien is het alternatief gedeeltelijk strijdig met 
de ontwikkeling in het district Zwolle, waar sterk wordt gehecht aan een eigen 
magazijn. Het project aanvaardt regionalisering als compromis. 
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All"ERNATIEF DOORLOOPTIJD KOSTEN PER JAAR 111 IIIVOERINGSTERMJN 
N WERKDAGEN MLJOENEN GULDENS N MAANDEN 

HJI)IQE 81T\JRE e- 16 66 -

STRO<:N-IJNNQ 7 50 8 

FEQIONAI..ISEFIN) 4 37 e 

HOOFDMAGAZIJN EN 7- 11 37 24 OVERSLAQ 

IDEM EX CMZ 2- 26 61 38 

CMZ EN OVERSI..~ 4 33 48 

Afbeelding 5.17 Resultaten analyse fysieke distributiestructuren. 

Het 2-niveau fysieke distributienetwerk uit het gekozen tweede alternatief, heeft 
gevolgen voor de fysieke distributiebesturing. Het is de basis van DRP. In het 
vijfde alternatiefzouden ergeen geplande onderlinge materiaaltransporten bestaan 
en is DRP-planning overbodig. 

5.4.5 Reorganisatie Centraal Magazijn 

Taakstelling reorganisatie 
Het gekozen distributiemodel stelt eisen aan het Centraal Magazijn. Taakstelling 
voor de reorganisatie is: 
- verdubbeling van de leverfrequentie tot 2 maal per week; 
- verkorting van de fysieke uitlevertijd van 3 dagen tot 1 dag; 
- beheersing van de ontvangstdoorlooptijd tot maximaal 2 dagen; 
- invoering van de mogelijkheid tot overslag (onmiddellijke distributie naar 

districten na ontvangst van een leverancierszending). 

Naast deze taakstelling wordt het Centraal Magazijn tegelijkertijd voor een aantal 
andere operationele problemen geplaatst: 
- sterke volumevergroting van de doorstroming; 
- sterke groei van externe opslag in bulkmagazijnen door plaatsgebrek in het 

centrale magazijn; 
- introductie en groei van het primafoonconcept, dat wil zeggen de uitlevering 

vanuit het Centraal Magazijn aan winkels; 
- toename van de beveiligingsgevoeligheid van het assortiment; 
- de reorganisatie van totale logistieke functie waarvan het Centraal Magazijn deel 

uitmaakt, beschreven in paragraaf 5.2; 
- de regionalisering van de districtsmagazijnen, waardoor afleveradressen en 

aflevervolumen wijzigen; 
- de voorgenomen invoering van andere registratieve informatiesystemen. 

Het is voor het projectteam duidelijk, dat de taakstelling en omstandigheden grote 
eisen stellen aan de kwaliteit van de voorbereiding van veranderingen. Daar komt 
nog bij dat fouten of vergissingen in de fysieke distributie onmiddellijk zichtbaar 



97 

worden: vrachtwagens staan stil, districten krijgen geen of verkeerde goederen, een 
magazijnzaalloopt over, goederen raken kwijt, enzovoort. Er wordt door het project 
dan ook nauw samen gewerkt met de operationele leiding van het magazijn. 

Doorgevoerde veranderingen 
Gedurende 1986 worden de volgende veranderingen doorgevoerd: 
- invoeren van een vaste bezorgdag voor grote leveranciers; 
- wijzigen van verpakkingsinstructies voor leveranciers; 
- centraliseren van de handmatige opslagadministraties; 
- herindelen van de bezorgroutes, alternerend de noordelijke en zuidelijk 

districten; 
- gedeeltelijk parallelliseren van de in serie geschakelde fysieke activiteiten uit de 

uitlevercyclus: orderverzamelen, groeperen, verpakken, klaarzetten en laden; 
- samenvoegen van de externe opslaglocaties; 
- verwijderen en overdragen van voorraden voor Post; 
- splitsen van de laad- en losploegen; 
- vrijwel geheel wijzigen van de interne magazijnindeling; 
- herzien van alle interne procedures; 
- de pakkerij verplaatsen en van andere apparatuur voorzien (wikkelmachines in 

plaats van krimpovens); 
- herbeleggen van de controletaak op de uitgaande goederenstroom; 
- aanbrengen van betere magazijnbeveiliging; 

opstellen van een basisontwerp voor de locatieregistratie in het nieuwe 
informatiesysteem; 
voorbereiden van de voorraadconversie bij de invoering van het rueuwe 
informatiesysteem. 

De nadruk ligt in de eerste maanden op analyse en uitwerking van de nieuwe 
werkwijze. Vervolgens zijn zoveel mogelijk fysieke interne veranderingen 
doorgevoerd, zonder het administratieproces te wijzigen. Hierna zijn de interne 
taken en verantwoordelijkheden en de administratie aangepast, zover als mogelijk 
zonder de nieuwe informatiesystemen. Dit leidt tot de interne doorlooptijdver
korting van 2 dagen. Daarna ligt de weg open voor de frequentieverhoging. De 
nieuwe structuur van het Centraal Magazijn maakt levering aan een afleveradres 
om de 2 werkdagen mogelijk. In de laatste drie maanden is de aandacht gericht op 
de benodigde voorraadtelling en de conversie naar het nieuwe informatiesysteem. 

De frequentieverhoging wordt in twee stappen gerealiseerd. Eerst wordt een 
frequentie van 2 maal per week ingevoerd, door om de 2 werkdagen te distribueren 
in een interne werkweek van 4 dagen. De woensdag komt zo beschikbaar voor de 
grote opleidingsbehoefte in verband met de komst van het nieuwe informatiesys
teem. Vervolgens wordt de werkweek weer uitgebreid naar 5 werkdagen en ontstaat 
een belevering van 2,5 maal per week. 

Effect ten aanzien van transportkarakteristieken 
Doorlooptijdverkorting en frequentieverhoging hebben merkwaardige effecten. 
Belangrijk is de vaststelling dat het totale leveringsvolume er niet door wordt 
beïnvloed, het gaat slechts om de verdeling van dit volume in tijd en plaats. Als 
een adres vaker beleverd wordt, daalt uiteraard het volume per levering. Als de 
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transportmiddelen en de routes niet gewijzigd worden stijgt het aantal stops per 
rit en daarmee de rijtijd. Door de gelijktijdige regionalisering daalt het aantal 
reguliere afleveradressen echter. In afbeelding 5.18 zijn deze effecten voor de 
fysieke distributie van Telecommunicatie weergegeven. 

KENGETAL BEGN 1986 BEGN 1987 

FREQUENTE WEKELIJKS OM DE 2 DAGEN 

VOI...I.Jt.AE PER LEVERtiG 6,4 PALLETS 4,2 PALLETS 

GE~ AANTAL ADRESSEN 44.8 60.6 

I ",........,., RITTEN PER DAG 12,6 12,6 

AAN'1M. STOPS PER RIT 3.5 4.8 

GEMDOELDE FIIJTLI) 466 MINUTEN 620 W4UTEN 

Afbeelding 5.18 Transportkarakteristieken, 1986 - 1987. 

Elieet ten aanzien van voorraadniveau en bestelhoeveelheden 
Een ander merkwaardig effect betreft de invloed van frequentieverhoging en 
doorlooptijdverkorting op het voorraadniveau en de bestelhoeveelheden per artikel. 
Het MRS-besturingsmechanisme voor de fysieke distributie kent twee belangrijke 
parameters: 

een minimum bestelpeil (5 weken), waardoor aanvulling geactiveerd wordt; 
een maximum bestelpeil (9 weken), tot welk niveau aangevuld wordt. 

In deze omgeving leidt frequentieverhoging van 1 maal tot 2,5 maal per week, bij 
gelijkblijvende parameters, tot het gemiddeld 1,5 dagen eerder ontdekken van 
overschrijding van het minimum bestelpeil. De minimum voorraad stijgt hierdoor 
met 1,5 dagen verbruik. De bestelhoeveelheden dalen met 1,5 dagen verbruik. Het 
totale effect van frequentieverhoging is een gemiddelde voorraadstijging met 0,75 
dagen verbruik. De daling van de bestelboeveelheden wordt geremd door de 
minimum verstrekkingshoeveelheden. 
Een daling van de bestelhoeveelheden leidt tot een stijging van het aantal 
orderregels, en daardoor tot een stijging van de benodigde capaciteit en de kosten 
van het orderverzamelproces in het Centraal Magazijn. 

Doorlooptijdverkorting leidt, bij gelijkblijvende parameters, tot een verhoging van 
de fysieke voorraadhoogte in districten, bij een overigens identiek bestelpatroon (de 
economische voorraad verandert immers niet). Het fysieke voorraadeffect van de 
fysieke doorlooptijdverkorting van 2 dagen bedraagt 2 dagen verbruik. Met het 
nieuwe informatiesysteem wordt ook de doorlooptijd van het informatie
verwerkingstraject met 1 dag ingekort. 

De totale vooraadstijging in districten bedraagt dus (0,75 + 2 + 1 =) 3,75 dagen 
verbruik. Het is duidelijk dat de beoogde voorraadverlaging in districten pas 
ontstaat wanneer de parameterinstellingen van het besturingsmechanisme worden 
aangepast. 

Parameterwijzigingen in de besturing van de fysieke distributie 
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Binnen het project Logistieke Besturing zijn een aantal ontwikkelingen van invloed 
op de parameterinstellingen van de fysieke distributiebesturing: 
- de bovenbeschreven beoogde voorraadverlaging; 
- het oude besturingsmechanisme voor de fysieke distributie van goederen-

begrotingsartikelen wordt als interimoplossing snel vervangen door het 
besturingsmechanisme uit het MRS, in afwachting van de komst van nieuwe 
DRP-planningssystemen; 

- door regionalisering worden voorraden (en verbruiken) samengevoegd, waardoor 
opnieuw beschouwing van parameterwaarden nodig is; 

- het bestaande besturingsmechanisme voor de fysieke distributie in het MRS 
houdt geen rekening met verschillende verbruikspatronen en schommelingen 
daarin; er is met andere woorden geen relatie tussen de onbetrouwbaarheid van 
de verbruiksprogrognose en de veiligheidsvoorraad. Differentiatie in de 
bestelparameters (minimum en maximum bestelpeilen) is dus gewenst, temeer 
omdat anders een gedeelte van de regionaliseringsvoordelen niet wordt bereikt; 

- het algoritme voor de berekening van bestelparameters verandert bij de komst 
van de nieuwe informatiesystemen; 

- in de eerste schetsen van de conversiestrategie voor de nieuwe registratiesys
temen is een stilstand van de fysieke distributie van circa 10 werkdagen voorzien. 
Bovendien zijn na herstart aanloopproblemen te verwachten. Hierdoor zal het 
voorraadniveau in de districtsmagazijnen tijdelijk hoger moeten liggen. 

De projectgroep staat voor de taak bij wijzigingen van voorraadhoogten in 
districtsmagazijnen of van bestelhoeveelheden, abrupte veranderingen van het 
werkvolume van het Centraal Magazijn te vermijden. Wijzigingen moeten dus 
geleidelijk doorgevoerd worden. 
De projectgroep besluit vanaf oktober 1986 berekeningen van de instellingen van 
bestelparameters (minimum en maximum bestelpeilen), buiten het MRS uit te 
voeren met behulp van een 4de generatietooi (Mapper). De berekeningen worden 
afgestemd op de gewenste situatie ná invoering van de nieuwe systemen in januari 
1987. Afwijkingen tussen nieuw berekend parameters en bestaande MRS-parame
ters worden langzaam in de MRS-parameters verwerkt. Zo wordt tijdens een 
turbulent tijdvak, zonder grote verstoringen van de fysieke distributie, toegewerkt 
naar een zodanige voorraadsituatie vóór afsluiting van de fysieke distributie, dat na 
herstart van fysieke distributie: 
- een gewenst voorraadniveau in districten aanwezig is; en 
- fysieke distributie met normale dagvolumes kan starten. 
De opzet slaagt. Grote verstoringen in de procesgang van het Centraal Magazijn 
blijven uit. 
De feitelijke reorganisatie is in december 1986 voltooid. Vanaf januari 1987 begint 
het tijdvak van gewenning aan het nieuwe informatiesysteem. 

5.4.6 Regionalisering dismetsmagazijnen 

De regionalisering van de districtsmagazijnen is één van de omvangrijkste 
activiteiten van het project geweest. Circa 75 magazijnen zijn opgeheven. Het is ook 
een activiteit geweest, waar het project relatief ver buiten de omgeving van de 
centrale directie omgeving is getreden, zij het in een coördinerende rol. De 
daadwerkelijke sanering is geheel door districten uitgevoerd. 
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De coördinatie had betrekking op: 
- de aantallen resterende magazijnen; 
- de tijdstippen van overgang; 
- de korte termijn gevolgen voor de fysieke distributie (parameterberekeningen); 
- functie en assortiment per magazijn. 

5.5 Voorraadanalyse en revisiebeleid 

Vooronderzoek 
Uit het vooronderzoek van september 1984 is gebleken dat een aanzienlijk deel 
van de voorraad als incourant moest worden beschouwd. In afbeelding 5.20 is de 
leeftijdsopbouw van de voorraad weergegeven. 

CUMULATIEF JAREN NETTO PERCENTAGE INTERPRETATE..J./OORBEELD 
VOORRAADWAARDE VERBRUIK 

2 30 

8 20 

10 10 

27 15 27"11. ~ DE VOOFIRAADWAAFIOE 

30 4 ZIT N PRODIJKTEN WA~ VOOR 

86 8 ...:SR DAN S .JAAR VOORRAAD LIQT 

46 2 

70 1 

87 0.15 

86 0.2 

100 0 

Afbeelding 5.20 MRS-voorraadopbouw naar jaren verbruik, 1983. 

De aanwezigheid van incourante goederen noopt tot analyse naar de oorzaken 
ervan. Het onstane inzicht verschaft de mogelijkheden tot het voorkomen van 
incourante goederen in de toekomst. Daarnaast biedt de incourantberg de 
projectgroep de mogelijkheid snel opruiming te houden en daarmee op korte 
termijn succes te boeken. Als mogelijke oorzaken van incourante goederen worden 
tijdens het vooronderzoek genoemd: 
- het terugkomen van gebruikte goederen en het revisieproces; 
- het servicebeleid en de ervoor benodigde onderdelen. 

Werkgroep Voorraadanalyse en Revisiebeleid 
Vanuit bovengenoemde achtergrond start in januari 1985 de werkgroep Voor
raadanalyse en Revisiebeleid (V AR). De werkgroep komt met conclusies en 
aanbevelingen op de volgende terreinen: 
- verschrottingsactie van incourante goederen; 
- bestrijding oorzaken incourant; 
- herstructurering van revisie; 
- onderscheid tussen revisie en reparatie, en de ontwikkeling van logistieke 
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concepten voor service; 
- introductie van technische stuklijsten. 

Incourantanalyse 
V oorraadanalyse levert het volgende op. Van de 13.000 artikelnummers zijn er: 
- 2700 gedurende 3 jaar niet meer gedistribueerd naar districten; 
- 5300, met meer dan 2 jaar voorraad (waarde Pl. 113.000.000,-). 

Als belangrijkste oorzaken van incourant worden aangemerkt: 
- de gebrekkige planning, die door de nieuwe logistieke organisatie en het nieuwe 

plansysteem zal moeten verbeteren; 
- de revisiebesturing en het servicebeleid. 
De overige aanbevelingen van de werkgroep richten zich dan ook op de logistieke 
aspecten van revisie en service. 

De voorstellen met betrekking tot revisie betreffen: 
- het centraliseren van revisieprocessen in de Centrale Werkplaats in Den Haag, 

met andere woorden, het stoppen van de kleinschalige revisie-activiteiten in de 
districten; 

- de plamnatige aansturing van revisie; 
- de bevoorrading van nieuwe onderdelen voor het revisieproces; 
- de automatische verschrotting van overtollige afkomende goederen. 

Aansturing van revisie en bevoorrading van onderdelen 
De aansturing van het revisieproces in de Centrale Werkplaats en de bevoorrading 
van nieuwe onderdelen wordt gewijzigd. De Centrale Werkplaats wordt daarbij 
vanuit planningsoptiek als een onafhankelijke leverancier beschouwd. De Centrale 
Werkplaats is verder zelf verantwoordelijk voor de bevoorrading van de voor het 
revisieproces benodigde. nieuwe onderdelen. 

Automatische verschrotting 
Het voorgestelde mechanisme dat automatisch verschrottingssignalen geeft, is 
ingevoerd onder de naam 'pool-spaarmechanisme'. Het is bedoeld voor artikelen 
waarvan de behoefte volledig gedekt kan worden uit revisie van uit het net 
afkomende goederen. 
Het mechanisme kent een spaarnorm voor de geretourneerde voorraad van een 
artikel. Afkomende voorraad wordt opgespaard tot de spaamorm. Zodra en zolang 
voldoende te reviseren goederen opgespaard zijn, wordt de afkomende stroom 
direct verschrot 
V oor de totale, landelijke, gereviseerde voorraad van een artikel geldt een pool· 
norm. De poolnorm is dus niet gerelateerd aan een bepaald magazijn. Komt de 
beschikbare gereviseerde voorraad beneden de poolnorm, dan wordt een serie oude 
goederen gereviseerd, waardoor de spaarvoorraad beneden de norm daalt en de 
poolvoorraad boven de norm stijgt. 

Pool- en spaarnormen worden halfjaarlijks aangepast aan het (afnemende) verbruik. 

Het pool-spaar-mechanisme is geleidelijk ingevoerd. Pas in 1988 wordt het 
mechanisme gebruikt voor vrijwel alle revisie-artikelen. 
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Reparatie 
Omdat reparatie als activiteit wel blijft bestaan, ontwikkelt de werkgroep enige 
concepten op het gebied van service en reparatie zoals: 
- de rol en omvang van wisselvoorraden; 
- de rol van de Centrale Werkplaats bij reparatie; en 
- de benodigde hoofdprocedures in de besturing van de reparatiestroom. 
De concepten worden later bij de invoering van de nieuwe informatiesystemen in 
de districten gedeeltelijk gebruikt. De meest concrete stap op het gebied van service 
is het indelen van het artikelpakket in (partiële) technische stuklijsten. Hierdoor 
wordt van service-onderdelen vastgelegd in welke apparaten zij voorkomen. Dit 
biedt de mogelijkheid bij het verwijderen van een produkt aan het einde van de 
levenscyclus ook de bijbehorende onderdelen te identificeren en te zijner tijd ook 
te verwijderen. De actie leidt tot de opname van een stuklijstmodule in het 
basisontwerp voor het informatiesysteem. 

5.6 Doorlooptijdbeheersing 

5.6.1 Inleiding 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de doorlooptijden voor een aantallogistieke 
trajecten in 1984 zeer lang zijn. Als voorbeeld geldt de in paragraaf 2.5.4 beschreven 
doorlooptijd van 19 weken van bestelaanvraag tot bestelling. Zulke doorlooptijden 
zijn funest voor het reactievermogen van de logistiek. Omdat tijdens het vooronder
zoek wordt vermoed dat het doorlooptijdenprobleem wel eens hardnekkig in een 
ambtelijke werkwijze verankerd zou kunnen liggen, start in januari de werkgroep 
doorlooptijden (DT). 
De doelstelling van de werkgroep zijn: 
- doorlooptijden in de belangrijke logistieke trajecten zichtbaar te maken; 
- oorzaken van lange doorlooptijden op te sporen; en uiteindelijk 
- doorlooptijden te verkorten en te beheersen. 

In paragraaf 5.6.2 komt de keuze van deeltrajecten aan de orde. Paragraaf 5.6.3 
handelt over de meting van doorlooptijden door de werkgroep. Paragraaf 5.6.4 
bevat conclusies en in paragraaf 5.6.5 worden de gevolgen van de werkgroep 
behandeld. 

5.6.2 Keuze van deeltrajecten 

Eerst zijn de twee logistieke regelkringen gedefmieerd: 
- de lang-cyclische bestaande uit: opstellen vraagverwachting, logistieke planning, 

inkoop, levering, fysieke distributie en levering aan de kort -cyclische regelkring; 
- de kort-cyclische, bestaande uit commerciëlè orderverwerking, installatieplan-

ning en installatie, en uitgevoerd in de districten. 
Door de werkgroep is alleen de eerste regelkring uitgewerkt. De logistieke 
regelkring is verdeeld in vijf deeltrajecten, opgenomen in afbeelding 5.20. 

Het voortraject behoort tot de commerciële verantwoordelijkheid en is verder 
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TRAJECT ACTIVITEITEN 

0 VOORTRAJECT OPSTELLEN VRAAGVERWACHTING 

1 BESTELTRA.ECT LOGISTEKE PLANNNa TOT 

BESTELAANVRAAG EN BUDGETCONTROLE 

2 N<OOPTRAJECT OMZETTEN BE8TELAANVRAN3 TOT 

N<OOPOROEA EN UITGAIECONTROLE 

8 I LEVEAINGSTRA.ECT LEVERANCIEASI...EVERTIJI), ONT\HKaST. 

KEURING EN OPNAME IN OPSL.AGI 

4 DISTAIBUTIETRA.ECT '#.N AANVRAAG UT DISTRICT TOT 

LEVERING AAN DISTRICT 

Afbeelding 5.20 Indeling lang-cyclische logistieke regelkring. 

buiten beschouwing gelaten. De rol van de logistiek bij het opstellen van de 
vraagverwachting is onderwerp geweest van de werkgroep Planningstructuur, 
beschreven in paragraaf 53. 

De trajecten 1 tot en met 4 worden achtervolgens gedetailleerd in kaart gebracht. 
Als voorbeeld is in de afbeeldingen 5.21 en 5.22 een verdere detaillering van het 
levertraject weergegeven. 

3a LEVERANCIER 

3b INNME 

BESTEL.BREF NAAR LEVERANeER 

KEI.RN08DENST ACCOORO 

VERWERKT IN VOORRAAD (MRS) 

Afbeelding 5.21 Processchema deeltraject 3, 'levering'. 

11U)A8 

In de procesafloop van trajecten blijken verschillende varianten te zitten. 

5.6.3 Doorlooptijdmeting 

Op basis van de hoofdvarianten in de procesafloop worden de gewenste meetpunten 
vastgesteld. Daarna wordt bekeken in hoeverre meting uitvoerbaar is. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt in: 
- meting uit historisch materiaal (dossiers, MRS); 
- actuele meting tijdens de levensduur van de werkgroep; 
- toekomstige regelmatige meting. 
Metingen uit historisch materiaal blijken zeer arbeidsintensief. 
De verschillen tussen de historische en actuele metingen zijn significant. Als 
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-- l.EVERI4G GOEDEREN AAN CMZ, 

A PAODUKTE ONT'#diiQSTOOCUMENT 

- - AAN<OMST ONnANGSTOOCUMENT 

B BIJ ADWII8TRRE KEUM10801ENST 

- - AAN<OMST ONnANGSTOOCUMENT 

c IN KEIJRINOSQAOEP 
I TIJDAS 

- - AANVRANJ STEEKPROEF 

D - - AAN<OMST STEEKPROEF 

E - - STARTK~ 

F - - ENlEK~ 

G - - UTBOEKEN AOMNSTFIATE 
Keu;INQSDIENST 

H -- INVOERINQ MR8 

Afbeelding 5.22 Processchema deeltraject 3b, 'inname'. 

voorbeeld opnieuw de doorlooptijd door de keuringsdienst en wel de stappen b 
tot en met g uit afbeelding 5.22. In afbeelding 5.23 is de doorlooptijd in 1983 en 
1985 weergegeven. Het gemiddelde daalde van 11 tot 6 werkdagen. 

· · · · PERIODE 1983 GEMIDDELDE 11 WERKDAGEN 
- PERIODE JAN-FEB 1986 GEMIDDELDE 8 WERKDAGEN 

40 PERCENTN3E8 

30+--------------------~ 

20+--------------------~ 

.... ·\ . 
.. · ·. 

10+--r--~---~~-~··~·~--------~ 

o 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10111213141516171819·19 
WERKDAGEN 

Afbeelding 5.23 Verdeling van doorlooptijden door keuring, in 1983 en 1985. 

De analyse van de oorzaken van doorlooptijd levert zeer veel gedetailleerde 
informatie op. Toch kan het verschil niet uit omgevingsvariabelen worden verklaard. 
Waarschijnlijk speelt hier het Hawthorne-effect. Dergelijke verschijnselen doen zich 
ook voor in de doorlooptijd door traject 2 (van 54 in 1984 naar 40 werkdagen in 
1985). De technische doorlooptijd van de keuring, dat wil zeggen verblijf op een 
keuringsafdeling, deeltraject 'f uit afbeelding 5.22, bedraagt een halve dag, 
weergegeven in afbeelding 5.24. 
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PERIODE .JANUARI - FEBRUARI 1985 ---80 

eo 

40 

20 

0 
0 1 2 3 4 ·15 

WERKDAGEN 

Afbeelding 5.24 Verdeling technische kenringsdoorlooptijd, 1985. 

Het grootste gedeelte van de totale doorlooptijd van 10 dagen in 1985 bestaat uit 
zuivere wachttijd. De tweede categorie betreft de tijd van de batch-gewijze 
computerverwerking. Dergelijke resultaten komen ook uit de studie van andere 
trajecten. 

5.6.4 Conclusies van de werkgroep Doorlooptijden 

Uit metingen en de analyse daarvan trekt de werkgroep de volgende conclusies. 
Doorlooptijden zijn wachttijden. Wachttijden ontstaan voor iedere activiteit. Hoe 
meer schakels, hoe meer wachttijd. De wachttijd voor een activiteit staat niet in 
verhouding tot de variatie in het werkaanbod. Wachttijden per activiteit dienen in 
de eerste plaats door het afdelingsmanagement te worden beheerst. De bezet
tingsgraad van afdelingen wordt niet gemeten aan de hand van normtijden, 
werkaanbod en aanwezige capaciteit. 
Mede omdat iedere normering ontbreekt, is capaciteitsmanagement (input/output
analyse) niet snel invoerbaar. De basis van doorlooptijdbeheersing is dan toch een 
permanente registratie en rapportering van doorlooptijden. 
Naast de doorlooptijdbeheersing per activiteit is procesvereenvoudiging, vermin
dering van het aantal schakels, een goede manier van doorlooptijdbeheersing. 

5.6.5 Gevolgen van de werkgroep 

De gevolgen van de werkgroep liggen op een drietal terreinen: 
- invoering van permanente meting; 
- procesvereenvoudigingen; 
- afdelingsmanagement. 

Permanente metlog 
V oor permanente meting is in 1985 een bestaand informatiesysteem, het Begrotin-
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gen Bestellingen Systeem (BBS), op details aangepast, zodat traject 1 en 2 kunnen 
worden bewaakt. V oor traject 3 is in 1985 een eigen logistiek informatiesysteem 
(LIS) ontwikkeld. Het gebruik van deze systemen voor doorlooptijdmeting is door 
procesvereenvoudigingen en door invoering van het nieuwe Goederenstroombe· 
sturingssysteem (GBS) in 1987 gestaakt. Sommige doorlooptijden worden in het 
GBS direct bewaakt door een signaal bij overschrijding van bepaalde tijdvakken. 
Voor andere trajecten zijn met behulp van een report generator rapportages 
ontwikkeld, omdat de standaard GBS-rapportages uiteraard niet zijn afgestemd op 
de bij Telecommunicatie gehanteerde trajectindeling. 

Procesvereenvoudiging 
Procesvereenvoudiging is door het project in alle trajecten toegepast. De resultaten 
op het gebied van de fysieke distributie (traject 4) zijn behandeld in paragraaf 6.4. 
Het verwijderen van de budget· en uitgavencontrole uit het bestel· en inkooptraject 
(traject 1 en 2) in 1988, samen met een goede afdelingsbeheersing, leidt tot 
doorlooptijden voor traject 1 en 2 tot gemiddeld 5 werkdagen in 1988. Routinema· 
tige bestellingen, dat wil zeggen afroepen vallend onder raamcontracten, passeren 
in 2 dagen. 
Traject 3a, de externe leverancierslevertijd, is niet door de werkgroep behandeld. 
In paragraaf 5.7 wordt in gegaan op de inspanningen van inkopers en de resultaten 
op dit gebied. Traject 3b, inname en keuring, is versneld waar het de materials 
handling en de informatieverwerking betreft. Het keuringsproces zelf is in 1985 en 
1986 niet werkelijk veranderd. 

ArdeHupmanagement 
Op het gebied van het afdelingsmanagement is verbetering bereikt. De verbete· 
ringen zijn vooral het gevolg van een nieuwe generatie afdelingsmanagers, die het 
in 1985 nieuw gevormde Directoraat Logistiek Telecommunicatie leiden. Toch blijkt 
tijdens een evaluatie in 1988 dat ook dan de interne procesgang nog te veel 
schakels, te veel in- en uitgaande postbakjes en te veel onbeheerste wachttijd bevat. 
'Het proces wordt te weinig als een produktieproces beschouwd' vermeld een intern 
rapport (Werkgroep OIP, 1988). Het kan altijd beter. 

5.7 Ontwerp van een nieuwe inkoopbenadering 

De omwenteling in het denken over inkoop kan misschien het best gekarakteri
seerd worden, door de titel van een presentatie van de inkoopwerkgroep: 'Inkoop, 
boodschappenjongen of strateeg'. 
De belangrijkste veranderingen worden gevormd door: 
- de toename van het contact in de organisatie tussen inkopers en degenen die 

verantwoordelijk zijn voor produktkeuze of degenen die een inkoopbehoefte 
hebben; 

- de scheiding van de tactische inkoop van de operationele orderverwerking; 
- de toename van de aandacht voor de logistieke aspecten van het inkoopwerk 

en voor de inkoopovereenkomst met leveranciers; 
- de verandering van opvatting over keuring van binnenkomende goederen. 
Deze veranderingen worden afzonderlijk besproken. 
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Interne contacten van inkoop 
Met de reorganisatie van de logistieke taken beschreven in paragraaf 5.2 worden 
de inkopers en de planners onder één logistieke manager gebracht. Daarnaast 
wordt gewerkt aan betrokkenheid van inkopers bij de produktontwikkeling. 

Scheiding tactische en operationele inkoop 
Vanuit logistieke besturingsoptlek is dit de belangrijkste verandering. Door de 
commerciële aspecten van het inkopen in langdurige overeenkomsten te regelen 
is de weg vrij voor een snelle afhandeling in het verwervingstraject van een 
behoeftesignaal In het verwervingstraject wordt hierbij gebruik gemaakt van een 
afroep of een leverschema. De scheiding maakt deel uit van de in afbeelding 5.25 
beschreven indeling van inkooptaken. 

CATEGORE TAAK 

INKOOPBEI..SD - ANAU'SEREN INKOOPPAKKET 

- VERBETEREN INKOOPPROCES 

- VOORBEREIDEN CONTRACTVORM 

'UIC1'18CI-E INKOOP - DEEI..NEMEN IN PRODUKTONTWI<KELJNG 

- AFHANDELEN OFFERTES 

- KEZEN LEVERANCERS 

- AFSLUITEN CONTRACT 

OPERATIONELE INKOOP -BESTELLEN 

- COORDINEREN AFLEVERING! 

Afbeelding 5.25 Indeling inkooptaken. 

De scheiding tussen tactische en operationele inkoop komt tot uiting in de 
ontwikkelde inkoopmethoden, weergegeven in afbeelding 5.26. 

METHODE BESTElMODEL VOLUMEGRENZEN PRIJSAFSPRAAK 

RAAMCC~Nl"RACT ~ HARD JA 

AFJIIOEPCON'I'R AFROEP ZACHT JA 

PI'IIJ8I..IJ8'l AFROEP NEE JA 

OI'Fli'.RTE ANfVRJV4 L088EORDER NEE NEE 

Afbeelding 5.26 Karakteristieken ontwikkelde inkoopmethoden. 

In 1984 zijn raamcontracten onbekend. In 1988 is meer dan de helft van de A-artik
elen in raamcontracten ondergebracht. 
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Toename aandacht voor logistieke aspecten 
Traditioneel vormde de prijs het belangrijkste aanschafcriterium. De levertijd werd 
bijvoorbeeld als een gegeven aanvaard en verwerkt als een parameter in het 
voorraadbewakingssysteem. Inmiddels zijn de inkopers doordrongen van de 
betekenis van logistieke aspecten: levertijd, afroeptijd, leverbetrouwbaarheid, 
volume flexibiliteit, leverhoedanigheid (verpakking), omvang van bestelservice, 
mogelijkheid tot inschakelen van expediteurs of eigen vervoer, kwaliteit van aflever
documenten, mogelijkheid tot tijdelijke opslag op het terrein van de leverancier na 
gereedmelding enzovoort 

Opvatting over kwaliteit en keuring 
Traditioneel werd keuring van inkomende goederen opgevat als een noodzakelijke 
activiteit ter controle van leveranciers en ter bescherming van interne processen of 
eigen klanten. De keuringsafdeling was bewust afgescheiden van de inkoopafdeling. 
Controle moest onafhankelijk zijn. In 1988 is het aantal artikelen dat gekeurd wordt 
drastisch gedaald. De keuring is geheel onder beheer gekomen van de Logistiek 
Management groep. Het uitgangspunt is dat leveranciers de afgesproken kwaliteit 
leveren blijkt achteraf dat dit niet het geval is geweest, dan heeft dat commerciële 
gevolgen. De kwaliteitsmedewerker verleent service aan de inkoper door beoorde
ling van de bedrijfsoutillage en de procedures van de leverancier en zonodig door 
controle van binnengekomen zendingen. 

Bovenstaande veranderingen op inkoopgebied zijn betrekkelijk snel conceptueel 
vorm te geven. De doorvoering duurt jaren, omdat veel ervan alleen via het gedrag 
van inkopers tot uiting komt Inkoopverandering vereisen dus aanzienlijke opleiding 
en aanwezigheid van opleiders in de afdelingen. De veranderingen zijn geleidelijk 
doorgevoerd, onder beheer van het Direcoraat Logistiek Telecommunicatie. 

5.8 Opleiding en Publiciteit 

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, is het werk van het project in de 
eerste helft van 1985 vooral conceptueel van aard. Het gevaar in deze fase is dat 
het project bij gebrek aan operationele contacten in de kiem gesmoord wordt. Veel 
projecten eindigen immers voortijdig bij het opleveren van conclusies en aanbevelin
gen en slagen er niet over te gaan tot een daadwerkelijke invoering. Een belangrijk 
aspect van de projectvorming in deze fase is dan ook het voeren van een 
publiciteitscampagne. Hiervoor wordt een afzonderlijke werkgroep 'Opleiding en 
Publiciteit' opgezet. Taak van de werkgroep, op het gebied van de publiciteit, is de 
bekendheid met aanwezigheid, doelstellingen, voortang en resultaten van het project 
Logistieke Besturing te vergroten. Het doel van de publiciteit ligt zowel extern 
(buiten het project), als intern. 

Extern: 
- acceptatie van het project als bron van logistieke veranderingen; 
- scheppen van verwachtingen; 
- vooraankondiging van projectactiviteiten met mogelijke invoeringsconsequenties. 

Intern: 
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- bevorderen van de aantrekkingskracht van het project op de interne arbeids
markt binnen Telecommunicatie; 

- scheppen van verwachtingen. 

Naast de publiciteitstaak verzorgt de werkgroep de coördinatie van opleidings
programma's. De opleiding in de conceptuele fase heeft nog géén betrekking op 
specifieke procedures of informatiesystemen. De opleiding richt zich op twee 
onderwerpen: 
- bevordering van algemene logistieke kennis en inzichten; 
- overdracht van resultaten van de werkgroepen. 
De opleidings-en de publiciteitstaak liggen dicht tegen elkaar. 

De activiteiten van de werkgroep zijn indrukwekkend. In totaal verschijnen een 
basiscursus logistiek, 4 videofilms (in totaal 100 minuten), 8 zogenaamde 
beeldvormingsverhalen, circa 10 andere publicaties, verhalen, een logistiek 
bedrijfsbulletin, een intern projectblad, een logistieke knipselkrant, een mobiele 
logistiek tentoonstelling en een werkend logistiek watermodeL Een aantal 
activiteiten wordt onderstaand toegelicht. 

Basiscursus logistiek 
De basiscursus logistiek heeft tot alle betrokkenen in het logistieke proces de 
basisbeginselen van plannen en besturen van goederenstroom bij te brengen. 
Daarnaast worden achtergrond, doel en resultaten (concepten, inzichten) van het 
project overgedragen. 

Films 
De drie belangrijkste filins betreffen: 
- management-discussie over logistiek; 
- projectintroductie; 
- introductie nieuw goederenstroombesturingssysteem. 
De illms zijn in discussiegroepen vertoond aan enige duizenden personeelsleden. 

Beeldvormingsverhaleo 
Het betreft gepopulariseerde versies van de eindverslagen van werkgroepen. De 
ontstane inzichten in bijvoorbeeld het ontstaan en de bestrijding van doorlooptij
den kunnen op deze manier makkelijk verder verspreid worden. Beeldvormings
verhalen zijn opgenomen in de basiscursus logistiek. 

Mobiele Tentoonstelling 
Het onderwerp logistiek is in de districten in de belangstelling gebracht door een 
logistieke tentoonstelling te organiseren. Op die tentoonstelling werden films 
vertoond, het watermodel gepresenteerd, inleidingen gehouden en discussies 
uitgelokt. Het logistieke management uit de centrale directie was aanwezig en 
aanspreekbaar, zowel op beleid als op operationele knelpunten in de goederen
stroom. 

Watermodel 
Het verschil tussen snelle en langzame aanpassing van het aanbod op de vraag is 
gedemonstreerd in een waterbakkenmodel. 
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In het project is getracht door een afwisseling van inhoudelijk zware en lichtere 
boodschappen en door het gebruik van diverse media, logistieke kennis effectief 
over te dragen. Hoewel moeilijk meetbaar is de Opleidings- en Publiciteitsgroep 
daar zeker in geslaagd. 
Een mogelijk negatief neveneffect van een zo omvangrijke en langdurige publici
teitscampagne is het onvermijdelijk vertekende beeld van de bedrijfsvoering dat 
gepresenteerd wordt. Er zijn uiteraard ook nog andere bedrijfsfacetten dan alleen 
logistiek. De publiciteitscampagne heeft naast bewondering zeker ook irritatie 
gewekt bij vertegenwoordigers van andere bedrijfsfuncties. 

5.9 Samenvatting 

Door het project Logistieke Besturing wordt in 1985 de logistieke structuur voor 
randapparatuur herontworpen. Er volgt een reorganisatie van zowel fysieke 
distributiestructuur als beheerorganisatie. Het ontworpen besturingsmodel en de 
inkoopmethoden vormen de basis voor een nieuw informatiesysteem. De ingevoerde 
2-niveau structuur voor de fysieke distributie legt de basis voor de keuze van een 
DRP als besturingsmethode. 
Naast andere is opleiding en publiciteit een kritische succesfactor voor de voortgang 
van het project. 
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HOOFDSTUK 6 INFORMATIESYSTEMEN 

6.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft het werk van het project op het vierde hoofdelement van 
de logistieke structuur, het logistieke informatiesysteem. De keuze, ontwikkeling en 
gefaseerde invoering van het goederenstroombesturingssysteem (GBS) beslaat een 
tijdvak van 2 jaar van augustus 1985 tot september 1987. 

In paragraaf 6.2 komt het basisontwerp van het systeem aan de orde, startend met 
het besturingsmodel beschreven in paragraaf 5.3 en eindigend in de vorm van een 
'Statement of user requirements' (SOUR). 
Paragraaf 6.3 gaat in op de ontwikkelingen rond het bestaande informatiesysteem, 
het MRS. In 1985 is als eerste activiteit een werkgroep 'aanpassen MRS' gestart, 
met als taak het MRS te consolideren en beter te leren kennen als voorbereiding 
voor invoering van een nieuw systeem. 
Paragraaf 6.4 geeft een beeld van het selectieproces van een commercieel ver
krijgbaar programmatuurpakket, als basis voor het GBS. Specifieke aandacht wordt 
daarbij gegeven aan de technische randvoorwaarden van de keuze. 
Paragraaf 6.5 geeft een toelichting op het gevoerde beleid ten aanzien van aanpas
singen in het programmatuurpakket 
Paragraaf 6.6 behandelt de invoeringsstrategie, waarin de drie invoeringsfasen van 
het informatiesysteem zijn vastgelegd. 
Paragraaf 6.7 beschrijft kort de projectstructuur die tijdens de ontwikkeling en 
invoering van het informatiesysteem is gehanteerd. 
Paragraaf 6.8, 6.9 en 6.10 gaan in op specifieke aspecten van de invoering van 
informatiesystemen: procedures, handleidingen, opleiding, training, conversie en 
nazorg. 
Ter afsluiting volgt in paragraaf 6.11 een samenvatting. 

6.2 Basisontwerp 

6.2.1 Inleiding 

Het basisontwerp start met de resultaten van de werkgroep Planningsstructuur 
beschreven in paragraaf 6.3. Op basis hiervan wordt in een aantal versies een 
SOUR geschreven (zie paragraaf 2.6.4). De SOUR wordt pas defmitief gemaakt ná 
de keuze van de uiteindelijke leverancier van het programmatuurpakket, en bevat 
dan ook een lijst met 21 essentieel geachte wijzigingen. 
Deze werkwijze heeft er zeker voor gezorgd dat kennis over realisatiemogelijkheden 
in de vorm van aanwezige programmatuurpakketten, de specificatie van het 
benodigde informatiesysteem heeft beïnvloed. De grootste toevoeging betreft de 
vraagvoorspellingsmodule, die in de eerste versie van de SOUR niet voorkomt. 
Toevoegingen aan de SOUR zijn deels expliciete weergaven van wat eerst impliciet 
werd verondersteld, maar in een aantal programmatuurpakketten wel ontbrak, deels 
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toegenomen wensen. Uit eerdere versies van de SOUR zijn ook eisen en wensen 
vervallen deels omdat het programmatuurpakket de functionaliteit niet bevat, maar 
wel bevredigende alternatieve ondersteuning biedt, deels omdat realisatie grotere 
wijzigingsconsequenties heeft dan de nadelen van ontbrekende functies. De boven 
beschreven gang van zaken geeft aan dat de specificatie en selectie van de 
programmatuur pragmatisch is verlopen. De mogelijkheid snel een compleet pakket 
in te voeren, dat een goede basis vormt voor ondersteuning van de logistieke taak 
heeft voorop gestaan, niet de specificatie van een 'ideaal' systeem. In paragraaf 6.4 
gaan we verder in op de programmatuurselectie. 

6.2.2 Functionele eisen 

Als uitgangspunt wordt in de SOUR vermeld dat het pakket dient ter vervanging 
van het MRS-systeem en gebaseerd moet zijn op de DRP-planningstechniek. Voor 
de belangrijkste goederen, de zogenaamde DRP-artikelen, dient de levering van 
leveranciers en de aanvulling van districtsmagazijnen tijdgefaseerd plaats te vinden, 
aan de hand van de verwachte of concrete behoefte aan goederen. 

Lange tijd is binnen het adviesbureau besteed aan voorbereiding van de uiteinde
lijke keuze tussen MRP en DRP. Het gevoel bestaat dat, in een klein land met 
korte en frequente transportlijnen, niet de fysieke distributiebesturing maar de 
inkoopbesturing de kern van de besturingsproblematiek hoort te zijn. MRP en 
DRP zijn beide in staat inkoop te besturen. En omdat MRP als techniek zeker 10 
jaar eerder is ingeburgerd, zijn er veel meer MRP-pakketten op de markt aanwezig. 
Toch is de aanwezigheid in de gekozen distributiestructuur (paragraaf 5.4) van 
meer, onafhankelijke magazijnen, met onderlinge leveringen gebaseerd op time 
phased orderpoint-techniek of op gewone bestelmomenttechniek, voldoende reden 
DRP te kiezen. De in 1985 verkrijgbare MRP-pakketten kunnen de onafhankelij
ke besturing van hetzelfde artikel op meer locaties gewoon niet aan. 

De SOUR bevat verder een functionele beschrijving van het systeem (50 pagina's) 
ingedeeld in 10 delen, die nauwkeurig het besturingsmodel van de werkgroep 
Planningsstructuur volgen, aangevuld met eisen uit de overige werkgroepen. De 10 
delen zijn: 

Masterplanning 
Het masterplan bevat de volgende gegevens: 
- gewenste en geplande aantallen per kwartaal voor installatie, op het niveau van 

70 productfamilies (masterplan-items); 
- gewenste en geplande flexibiliteit in percentages per kwartaal; 
- fysieke distributie- en afleverdoorlooptijd parameters; 
- procentuele verdeling van het verbruik over districten; 
- gemiddelde districtsafhankelijke samenstelling per masterplan-item, uitgedrukt 

in DRP-artikelen; 
- aanwezige leverancierscontracten in aantallen, boven- en ondergrens, en 

aanwezige 'voorraad' per kwartaal op niveau van masterplan-items; 
- prijzen van DRP-artikelen. 

De manipulatiemogelijkheden met het masterplan omvatten: 
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opgave van benodigde nieuwe inkoopcontractaantallen en wijzigingen in 
bestaande contracten op masterplan-niveau; 

- berekening van benodigde flexibiliteitsvoorraad; 
- explosie naar districten en DRP-artikelen; 
- berekening van fmanciële consequenties van het inkoopvolume, en berekening 

van kosten van flexibiliteitsvoorraad. 

Tactische inkoop 
Het betreft hier functies die gewoonlijk worden aangetroffen in: 
- modules voor offerteondersteuning; 
- modules voor meting van leveranciersprestaties, (leveringsbetrouwbaarheid, 

kwaliteit en prijsverloop); 
- raamcontractmodules, (minimum/maximum aantallen. prijs, leverfrequentie, 

afroeptermijn, enzovoort); 
- leveranciersbestanden, (standaard voorwaarden, enzovoort). 

Districtsbehoefteplanning 
In het districtsbehoefteplan worden per district per kwartaal de nominale waarden, 
afkomstig uit het masterplan, geëxplodeerd naar DRP-artikelen per districtsmaga
zijn per week, als verwachte vraag overgenomen. In het district kan per installatie
order de werkelijke behoefte op datum en magazijn opgegeven worden. Het 
maximum per week van verwachte vraag en werkelijke vraàg, wordt doorgegeven 
naar de fysieke distributieplanning. 

Fysieke distributieplanning 
Hierin worden de drie methoden voor besturing van de fysieke distributie 
beschreven: 
- time phased orderpoint (DRP), wekelijks draaiend voor DRP-artikelen; 
- orderpoint (bestelmomenttechniek met minimum en maximum voorraadpeilen), 

dagelijks draaiend voor andere artikelen; 
- handmatig, vanuit een district, ingezette aanvraag voor levering. 

Voor de DRP-artikelen wordt een veiligheidstijd als parameter voor veiligheids
voorraad gespecificeerd. Voor de bestelmomenttechniek moeten de parameters 
gebaseerd zijn op voorspeld verbruik en benodigde serviceniveaus in de regio
magazijnen. Voor beide methoden gelden andere parameters, zoals transportinter
val, minimum ordergrootte en verpakkingshoeveelheden. 

Naast de wekelijkse planning wordt voorzien dat dagelijks een toewijzings
programma draait voor artikelen waarvoor centraal te weinig voorraad aanwezig 
is. Op basis van actuele gegevens betreffende de concrete materiaalbehoefte, kan 
dan een verdelingsvoorstel worden gemaakt. 

V oor fysieke distributie-orders die geleverd moeten worden dient het systeem 
pieklijsten te produceren, gesorteerd per ontvangend magazijn en per magazijn
picklocatie. 
Op basis van route-informatie dient het systeem vooraf een indicatie te geven van 
het fysieke distributievolume per rit. 
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Afteverplanning 
De geplande fysieke distributie-orders voor DRP-artikelen vormen het startpunt 
voor de afleverplanning. Verder worden voor de afleverplanning dezeJfde DRP
en bestelmomenttechniek gevraagd als voor de fysieke distributieplanning. Voor 
afleverplanning wordt nog het mogelijke gebruik van een MRP-stuklijstexplosie 
voorzien. Voor MRP-bevoorrade artikelen wordt het verwachte verbruik berekend 
door stuklijstexplosie van de fysieke distributie-orders voor DRP-artikelen. MRP 
lijkt nuttigvoor de planmatige bevoorrading van goederen (MRP-artikelen) waarvan 
het verbruik goed te relateren is aan het installatievolume van hoofdcomponenten. 
Dit is onder andere het geval bij installatiemateriaal. 

V oor de leveranciersafleverplanning wordt als laatste functie de productie van 
leverschema's vereist. Hierop worden alle geplande en reeds gefixeerde leveran
ciersafleveringen opgenomen. Het document moet voor DRP-artikelen de afzon
derlijke inkoopopdrachten gaan vervangen. 

Inkooporderverwerking 
Het betreft hier de normale functies uit een inkoopmodule, d.w.z. omzetten van 
bestelopdracht in afzonderlijke order of afroep, produktie van orderdocumenten, 
bevestigingsmechanismen, preventieve en correctieve rappellering. BTW -regeling 
is voor Telecommunicatie gecompliceerd omdat afhankelijk van het gebruiksdoel 
BTW wèl, of juist niet teruggevorderd kan worden. 

Ontvangst en keuring 
Het betreft de normale functies voor ontvangst en keuring, zoals vooraankondiging 
voor ontvangst, online validatie, doek to stock-traject, afhandeling van afkeur. 

FaduUJ.Tegistratie 
Het betreft de normale functies voor registratie van ontvangen facturen, confron
tatie met betrokken bestelling en aflevering, en akkoordverklaring. 

Besturing van revisie en reparatie 
Voorzieningen worden beschreven voor de opname en verwerking van ingezette 
revisie-orders. Overwogen wordt op een later tijdstip een produktie-orderbewa
kingsmodule voor de Centrale Werkplaats te specificeren en in te voeren. 

Artikelbestand, stuklijsten en goederenstroomregistratie 
Het artikelbestand wordt ingedeeld in Masterplan-items, DRP-artikelen, MRP
artikelen en Orderpoint-artikelen. Verder bevat de paragraaf de voor Telecom
municatie specifieke velden voor het artikelbestand. 

Technische stuklijsten worden voorzien voor de aanduiding van de toepassing van 
service-artikelen en voor het leggen van relaties tussen artikelen enerzijds en 
bestelteksten en produktnormen anderzijds. 
Planningsstuklijsten worden voorzien voor relaties tussen Masterplan-items, DRP
artikelen en MRP-artikelen. 

De gespecificeerde functies voor goederenstroomregistratie van nieuwe goederen 
zijn niet uitzonderlijk. Daarnaast geldt de eis dat goederenstromen van revisie- en 
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reparatiemateriaal herkenbaar moeten zijn. 

Koppelingen met andere systemen 
Koppelingen van het GBS worden voorzien met de volgende systemen: 
- de twee financiële informatiesystemen (grootboek) op Telecommunicatieniveau 

en op PTT -niveau; 
- het budgetbewakingssysteem; 
- het systeem voor betalingsverkeer met crediteuren. 

6.3 Bestaande informatiesystemen 

Reeds tijdens het vooronderzoek in november 1984 is gesteld dat het MRS geen 
blijvende basis kon zijn voor de logistieke informatievoorziening. De belangrijkste 
oorzaak lag in de technische structuur van het MRS, waardoor on line update niet 
aangebracht kon worden. Ook de functionaliteit van het MRS was beperkt. Een en 
ander wil niet zeggen dat het MRS een slecht systeem was. Integendee~ het MRS 
functioneerde als batch-registratiesysteem voor een fysieke distributie-omgeving met 
150 magazijnen goed. Het MRS bevatte SKU's voordat de term in Nederland 
bekend was. 

In deze paragraafwordt ingegaan op het werk van de werkgroep 'Aanpassen MRS'," 
die van januari tot juni 1985 het MRS heeft geanalyseerd als voorbereiding op 
conversie van het MRS naar een nieuw systeem. 
Met behulp van systeembeschrijvingen is de structuur van het MRS in beeld 
gebracht. Met behulp van een relatiematrix is de samenhang tussen gegevens en 
functies onderzocht. Geconcludeerd werd dat de structuur gecompliceerd is. 

De status van het MRS is in beeld gebracht met de methode Hemelmans 
(Bemelmans,1987). Daarbij zijn de volgende aspecten onderzocht: effectiviteit, 
duurzaamheid,gebruikersvriendelijkheid,integreerbaarheidenefficiëntie.Geconclu
deerd werd dat het MRS als registratiesysteem redelijk voldeed, als beheerssysteem 
echter te kort schoot. De initieel goede structuur van het pakket is door ongestruc
tureerd voldoen aan nieuwe functionele wensen verslechterd, zodat de aanpasbaar
beid nu gering is. 

Op basis van het bovenstaande werd aangeraden geen wijzigingen meer door te 
voeren. Slechts een tweetal wijzigingen die in een vergevorderd stadium van tech
nische realisatie waren zijn afgemaakt. Twee andere nste wijzigingen zijn 
gerealiseerd via het zogenaamde 'project-X', waarbij de st ingkaarten administratie 
in de 150 districtsmagazijnen is vervangen door een on line PC-registratie. 
De MRS-programmatuur is verder bevroren tot het conversiemoment eind 1986. 

De werkgroep heeft zich verder bezig gehouden met de inventarisatie van inter
faces, zowellogisch als technisch, tussen het MRS en andere bestaande systemen 
en met een inventarisatie van de benodigde schoningsacties van MRS-gegevens, 
voorafgaand aan conversie naar het GBS. 

Er werden naast het MRS een 40-tal systemen geïnventariseerd. Zes hiervan zijn 
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uiteindelijk vervangen door het GBS. Voor vijf systemen is later een technische 
interface gebouwd met het GBS. 

6.4 Pakketselectie 

De selectie van het programmatuurpakket is in een aantal stappen verlopen. 
Eerst is op basis van kennis binnen het adviesbureau een min of meer volledige 
lijst van commercieel verkrijgbare DRP-pakketten opgesteld. De lijst bevat 50 
pakketten. Op basis van grove criteria (mainframe-toepassing. aantal geleverde 
pakketten, reputatie van de leverancier) is een selectie gemaakt tot 10 'gerenom
merde' pakketten. Van deze 10 pakketten is de leveranciersdocumentatie 
bestudeerd. Op basis van twee criteria is de keuze beperkt tot 3 pakketten. De 
criteria zijn: 
- draaiend op voor de PTf bekende hardware; 
- beschikkend over een, op module-niveau compleet, geïntegreerd pakket. 
Na gesprekken met de leveranciers zijn 2 pakketten intensief bestudeerd en getoetst 
op ongeveer 50 criteria. Hiervoor zijn in september 1985 de (Amerikaanse) 
leveranciers tweemaal bezocht, eenmaal voor onderzoek naar de technische 
kwaliteit, eenmaal voor functioneel onderzoek. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd 
met ongeveer 10 gebruikers van de pakketten. 
Eindconclusie is dat beide pakketten en leveranciers een voldoende basis vormen. 
De doorslag heeft uiteindelijk gegeven dat één van beide leveranciers over grote 
ervaring beschikt bij de levering van DRP-pakketten aan Amerikaanse telecom
municatie-companies. Het is het pakket met de meeste en bewezen functies. 

De leverancier levert het pakket voor IBM in twee versies gebaseerd op VSAM
bestanden of een DL-1 (hiërarchische) database. Aangezien DL-1 niet binnen PTf 
bekend is, betekent een eventuele DL-1 keuze dat een apart subproject, met een 
geschatte doorlooptijd van 6 maanden, moet worden gestart om de benodigde 
database kennis binnen PTf te ontwikkelen. De keuze valt daarom op de VSAM
versie. 

De volgende stap is de confrontatie van de leverancier met de SOUR in de vorm 
van 'requirementsstudy'. Deze stap heeft de volgende doelen: 
- krijgen van hard 'commitment' van de leverancier op de aanwezigheid van 

functies zoals beschreven in de SOUR; 
- specificatie van de benodigde modules en opties uit het totaalpakket van de 

leverancier; 
- aanduiding van benodigde modificaties; 
- advies van de leverancier en overeenstemming over de implementatiestrategie. 
In afbeelding 6.1 is de gevolgde selectieprocedure samengevat. 

In november 1985 wordt de licentie-overeenkomst voor de programmatuur 
getekend. 
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AANTAL PAKKETTEN 

STAP "'N lOT CRITERIA KENNISBRON 

1 ODERillE 0 50 - AANWEZIGH!ID - ADVESBUREAU 

2 SELECTE 50 10 - MAN'l'IAME 

- AAtflllll. CiiEl..EVEIID 
- ADVESBUREAU 

- IIEPUTAI'E I..EVEJ!ANCER 

3 SELECTIE 10 3 - PTT HARIWAI'IE - LEVERANCI!FIS-

- MODI.LEOOMPI..EETHEID DOCIMEN'OO'E 

• VERIFICA1'E I 3 2 - DIVEFIII - LEVERANCEASOESI"FK 

6 SELECTE 2 1 50 STUKS - STUlE 
- LEVEFIANCER88EZOI!K 

- GEBRUI<ERS8EZOI!K 

8 VEIIFICATE EN 1 1 - 8()Uit - SAMENWERKJNQ 

IIPI!CI'ICRE LEVERANCER PIIOJIECT 

Afbeelding 6.1 Overzicht gevolgde procedure voor pakketselectie. 

6.5 Programmatuurwijzigingen 

Zoals gesteld in paragraaf 3.5.4 zijn pakketten voor logistieke besturing van grotere 
bedrijven nooit zonder interfaces en wijzigingen bruikbaar. In het project Logistieke 
Besturing is uit de vergelijking tussen pakketspecificaties en SOUR een lijst met 21 
benodigde wijzigingen voortgekomen. Deze aanpassingen kunnen worden verdeeld 
in drie groepen: 
- specifieke Telecommunicatie-wensen (15 stuks); 
- aanpassing van het Amerikaanse pakket aan Europese of Nederlandse omstan-

digheden (3 stuks); 
- aanpassingen of uitbreidingen op het pakket, die duiden op onvolkomenheden 

in het ontwerp (3 stuks). 
Uiteraard wenst de leverancier alle wijzigingen als klant -specifieke wensen te zien. 

De noodzaak tot wijzigen van het pakket vraagt om het formuleren van een beleid. 
Van belang is door wie en onder wiens verantwoordelijkheid wijzigingen worden 
aangebracht en wat de gevolgen zijn voor de aansprakelijkheid van de leverancier 
en voor de bruikbaarheid van toekomstige nieuwe versies (releases) van het pakket. 
In het project Logistieke Besturing is er voor gekozen de wijzigingen in eigen 
beheer aan te brengen. Bij zowel de functionele als de technische ontwerpen is 
advies gevraagd aan ter plaatse aanwezig personeel van de leverancier. Zoveel 
mogelijk is gepoogd de wijziging in de periferie van het pakket aan te brengen en 
niet tot de kern te laten doordringen. Sommige wijzigingen zijn ontraden in verband 
met de onderhoudbaarheid (eenvoud van aanbrengen toekomstige pakketversies). 
Alle wijzigingen zijn met betrekking tot de operationele werking goedgekeurd door 
de leverancier. De leverancier is hierdoor verantwoordelijk gebleven voor de 
werking van het gewijzigde systeem. 
Op deze wijze is geprobeerd het pakket met een geringe eigen onderhondsploeg 
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operationeel te honden. De basiskennis zou blijvend bij de leverancier berusten 
en via een onderhoudscontract voor Telecommunicatie beschikbaar zijn. 

Een ander element van het beleid ten aanzien van wijzigingen betreft de procedure 
die gevolgd wordt om te besluiten tot wijziging en de criteria die voor wijziging 
worden gehanteerd. Ondanks verwoede pogingen van de projectleiding het aantal 
wijzigingen te beperken, is toch al tijdens het project van januari 1985 tot september 
1987 het aantal wijzigingen gestegen van de initiële 21 tot meer dan 125, met een 
totale technische werkinhoud van meer dan 30 manjaren. Deze wijzigingen hebben 
voornamelijk betrekking op de registratieve modules. 
Door de wijzigingen is de noodzaak ontstaan de kennis van een aantal modules in 
de eigen onderhondsorganisatie op te bouwen. De relaties met de leverancier op 
het gebied van onderhoud van de programmatuur hebben weinig feitelijke waarde 
meer. 

Uit het bovenstaande blijkt toch, dat het beleid ten aanzien van programmatuur
wijzigingen niet geheel consistent is geweest. De oorspronkelijke gedachte het 
pakketonderhoud primair bij de leverancier te laten, is door het grote aantal 
aangebrachte wijzigingen voor een aantal modules onhoudbaar geworden. Dit heeft 
aanzienlijke consequenties voor de jaarlijkse operationele kosten van het systeem. 
De mogelijkheid dat dit zou gebeuren, had eerder, liefst voorafgaand aan de 
defmitieve pakketselectie, onderkend moeten worden. De organisatie zou dan 
duidelijker voor de keuze zijn gesteld ofwel de organisatie verder aan te passen aan 
de systeemwerking, ofwel de hogere operationele kosten te accepteren. 

6.6 Invoeringsstrategie 

6.6.1 Inleiding 

De wijze waarop een nieuw systeem wordt ingevoerd, de fasering van de totale 
invoering ten aanzien van functies, interfaces, gebruikersgroepen en vervanging 
van oude systemen, is het onderwerp van een invoeringsstrategie. Het belangrijk
ste doel van zo'n strategie is in een vroeg stadium een helder beeld te verschaffen 
over de tijdstippen en de inhoud van belangrijke veranderingen in de werkwijze van 
de logistieke ondersteuningssystemen. Deinvoeringsstrategie is in het project ont
worpen in december 1985. Bij het ontwerpen van een invoeringsstrategie is de 
beheersbaarheid van de invoering de belangrijkste overweging geweest. Invoering 
van het totale systeem (600 online gebruikers, 13 modules) in één keer, is zowel 
voor project als lijnorganisatie onuitvoerbaar. Spreiding over afzonderlijke 
invoeringsfasen heeft als voordeel dat per fase de verandering kleiner wordt. 
Aan de ander kant betekent iedere extra fase een nieuwe samenhang van de dan 
actieve deelsystemen en een unieke werkwijze in de organisatie. Te veel fasen 
betekenen dan ook dat het overzicht over de actuele en toekomstige stand van 
zaken verloren gaat en opnieuw een onbeheersbaar veranderingsproces ontstaat. 

6.6.2. Invoeringstasen 

Bij de invoering van het GBS is gekozen voor een indeling in drie fasen. 
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De eerste fase omvatte het artikelenbestand en het basis-inkoopsysteem. Vanaf de 
invoering was het mogelijk inkoopbestellingen met het systeem te produceren. 
Ontvangsten en facturregistratie waren nog niet geactiveerd. 
De tweede fase omvatte de systeemdelen voor registratie van de goederenstroom 
(ontvangsten, verplaatsingen, aanvragen en uitboekingen) en een minimale bestu
ring (bestelmomenttechniek). In de tweede fase is het oude registratiesysteem 
vervangen. 
In de detde fase is vraagvoorspelling en voorraadplanning geactiveerd. De overige 
systeemdelen, Masterplanning, DRP en Distributievrijgave, waren voorzien voor de 
derde fase, maar zijn pas later pilot-gewijs ingevoerd. 

De volgende overwegingen hebben aan deze fasering ten grondslag gelegen. In het 
algemeen geldt dat registratieve systemen voorafgaand aan planningssystemen 
kunnen worden ingevoerd. Het totaal van de registratie-systemen was echter 
omvangrijk en bovendien kritisch voor het functioneren van het fysieke distributie
apparaat. Er bestond behoefte aan een kleinere eerste invoering van een 
niet -kritische functie. Het inkoopsysteem leende zich biervoor uitstekend. Doordat 
de inkoopactiviteit de eerste stap is in de logistieke keten kan op deze wijze een 
grote beslandsconversie van inkooporders bij invoering van de tweede fase worden 
voorkomen. Gedurende de tijd dat het inkoopsysteem als enige actief was, zijn 
alleen de orders ingebracht met aflevertijdstippen na de geplande invoeringsdatum 
van de registratieve systemen. Bij het verstrijken van de tijd stijgt het aandeel van 
de uitgemaakte orders dat aan die voorwaarde voldoet geleidelijk tot 100%. 

Het inkoopsysteem fungeerde voor de projectgroep als oefening voor de grote en 
qua conversie veel gecompliceerdere tweede fase. Naarstig is in de projectgroep 
gezocht naar mogelijkbeden de tweede fase te splitsen. De gelijktijdige invoering 
in meer dan 100 magazijnen van een nieuwe registratievorm leek erg onaantrek
kelijk. Opdeling van de invoering in meer stappen zou echter hebben betekend dat 
het oude informatiesysteem gedeeltelijk zou zijn ontmanteld en eventueel zelfs van 
tijdelijke interfaces met het nieuwe zou moeten zijn voorzien. Dit werd te inge
wikkeld. De overgang van MRS-registratie naar GES-registratie heeft dus in één 
stap plaatsgevonden. Wel zijn, om het magazijnpersoneel in de districten te laten 
wennen aan on line registratie, al in 1985 PC's geïntroduceerd in de districtsmaga
zijnen. De PC's produceerden de batch input voor het MRS. Dit systeem is bij de 
tweede invoeringsfase van het GBS geheel vervangen. 

De derde fase bevatte de technisch gecompliceerde planningsmodules. Uiteindelijk 
bleek een splitsing van de invoering ook hier te verkiezen. De belangrijkste oorzaak 
lag in het opnamevermogen van de gebruikende organisatie. De invoering van de 
tweede invoeringsfase was nog niet volledig verwerkt. De projectleiding heeft 
besloten een gedeelte van de systemen (onder andere de DRP-module) wel 
automatiserings-technisch in te voeren, maar het gebruik geleidelijk te laten 
toenemen onder beheer van de lijnorganisatie. 
In atbeetding 6.2 zijn de kenmerken van de invoeringsfasen weergegeven. 

6.6.3 Conversiestrategie 

Nadat de invoeringsstrategie is opgesteld, moet per fase een gedetailleerd plan 
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Afbeelding 6.2 Kenmerken invoerlngsfasen. 

gemaakt worden. Wat dan blijkt is dat een grote systeemovergang niet op één 
moment plaatsvindt. In de conversiestrategie worden de overgangsmomenten en de 
gevolgen van de organisatie beschreven. Het gaat hierbij onder andere om: 
- bet uitschakelen van bepaalde functies of transacties van bet oude systeem; 
- de bevriezingsmomenten van bestanden; 
- de gewijzigde openingstijden van systemen; 
- de uitvoeringsmomenten van de verwerking van unieke conversieprogramma's; 
- de data en samenstelling van de eerste batch runs; 
- de tijdvakken waarop processen in de organisatie stil liggen, en de tijdvakken 

waarop juist unieke acties liggen, zoals het vullen van bestanden of bet con
troleren van overzichten; 

- alle beslismomenten over voortgaan/stoppen; 
- de voorzieningen in geval van calamiteiten. 

De conversiestrategie geeft een beeld van de samenhang in de stappen rond de 
overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Van de conversiestrategie zijn één 
of meer draaiboeken afgeleid. Het draaiboek bevat alle acties die bewaakt moeten 
worden om de conversie goed te laten verlopen. Niet alleen de acties genoemd in 
de conversiestrategie, maar ook voorbereidende acties zoals: 
- de ontwikkel- en testtrajecten van interfaces, programmatuurwijzigingen en con-

versieprogrammatuur; 
- de opleidingsactiviteiten; 
- de installatie van hardware; 
- de opstelling en autorisatie van gebruikersprocedures; 
- de samenstelling van handboeken. 
Draaiboeken lijken altijd saai en onoverzichtelijk. Zonder een goed draaiboek gaat 
echter ieder project van de rails. In bet project Logistieke Besturing is voor iedere 
fase een draaiboek gehanteerd. In het draaiboek werden activiteiten genoteerd op 
dagbasis. Het draaiboek werd wekelijks geactualiseerd. 
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6.7 Projectorganisatie 

Na het tekenen van de licentie-overeenkomst veranderde het karakter van het 
project snel. Het conceptuele werk was grotendeels gedaan. Nu moest er een 
informatiesysteem gebouwd en ingevoerd worden. Ook de bemanning van het 
project ondergaat de wijziging. Een aantal betrokkenen uit de conceptuele fase 
keert terug naar de lijnorganisatie. Daar tegenover staat echter een sterke toename 
van het aantal automatiseringstechnici. voornamelijk betrokken van software-huizen. 
De projectorganisatie wordt op het niveau van de werkgroepen aangepast aan de 
nieuwe taak en bemanning. De topstructuur blijft in tact. De voorbereiding van de 
verschillende invoeringsfasen wordt belegd in invoeringsgroepen die de functionele 
aspecten van het systeem behartigen en de relaties met de gebruikers onderhouden. 
De technici worden ondergebracht in één EDP-groep. De EDP-groep is verant
woordelijk voor: 
- de technische realisatie van de programmatuur; 
- de interne relaties met de operating; en 
- de externe relaties met de hardware leveranciers. 
De opleidingsactiviteiten worden gecoördineerd door de groep O&P (Opleiding en 
Publiciteit). In iedere invoeringsgroep is een O&P vertegenwoordiger en een BOP
vertegenwoordiger aanwezig. De structuur is afgebeeld in atbeetding 6.3. 

PROJEOTLEilER 

Afbeelding 6.3 Projedstructuur, 1986. 

De Inkoopgroep is de hoofdverantwoordelijke voor de invoering van het inkoop
systeem (fase één). Zij wordt ondersteund door de groep Artikel- en Voorraad
registratie (onder andere voor de artikelconversie). De groep Artikel- en 
Voorraadregistratie neemt fase twee voor haar rekening, ondersteund door de 
groep DRP (onder andere voor de bestelmomenttechniek). De groep DRP bezint 
zich in 1986 op fase drie. 

Begin 1987. nadat de andere invoeringsgroepen ontbonden zijn, wordt de DRP
groep volledig bemand en gesplitst in de groepen 'Masterplanning en vraagvoor-
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spelling' (MVV) en 'Logistieke planning en uitvoering' (LPU). De laatste groep 
neemt de modules Voorraadplanniug, DRP en Distributievrijgave voor haar 
rekening. 

6.8 Procedures en handleidingen 

6.8.1 Inleiding 

Invoering van een informatiesysteem voor ondersteuning van een operationeel 
proces is uiteraard meer dan vulling van bestanden en activeren van de functies. 
Niet alleen moeten gebruikers opgeleid worden in de bedieuing van het systeem, 
bovenal moeten de werkwijzen die in de organisatie worden gevolgd opnieuw 
worden ontworpen. De invoering betekent dus een feitelijk ingrijpende verandering 
van het dagelijks werk van veel mensen. Deze veranderingen moeten niet gezien 
worden als een noodzakelijk, vervelend bijprodukt van het nieuwe systeem. Het 
omgekeerde is eerder het geval. Diagnose, vaststelling van logistiek externe en 
interne prestatienormen en het ontwikkelde besturingsmodel geven juist aan dat de 
organisatorische werkwijze moet veranderen. Het basisontwerp en het uiteindelijke 
informatiesysteem ondersteunen de nieuwe werkwijze. 

6.8.2 Procednres 

Het herontwerp van de organisatorische werkwijze komt tot uiting in de opstelling 
van procedures. De procedures vormen de brug tussen het besturingsmodel en de 
functies van het informatiesysteem. 

In het project Logistieke Besturing zijn circa 15 procedures opgesteld. Iedere proce
dure dekt een aanzienlijk gedeelte van een logistieke regelkring. Procedures zijn 
vrijwel nooit afdelingsprocedures, vrijwel altijd zijn er bij de afloop van een proces 
meer afdelingen of functionarissen betrokken. In een procedure gaat het juist om 
de onderlinge samenwerking tussen medewerkers, ondersteund door het infor
matiesysteem. De samenwerking zorgt er voor dat het te besturen proces vlot 
verloopt. 

De hoofdregelkringen die door de logistiek worden afgedekt zijn:
- uitlevering op order : van materiaalaanvraag tot uitlevering; 
- verwerving : van behoefteraming via inkoop tot ontvangst; 
- structuurwijziging : nieuwe artikelen, leveranciersselectie. 
Als afgeleiden hiervan bestaan nog twee regelkringen:-
- fysieke distributie : van fysieke distributiesignaal tot ontvangst; 
- parameterwijziging : nieuwe SKU's, voorraadnormen, bestelpolicies, enzovoort. 

Karakteristiek voor procedures is de aanwezigheid van een beginpunt (en een 
eindpunt) van het proces. Het beginpunt markeert de gebeurtenis waardoor een 
proces opgang komt. De begin- en eindpunten van verschillende procedures moeten 
op elkaar zijn afgestemd. Er mogen, op hoofdpunten, geen gaten of overlappingen 
in het bouwwerk van procedures zitten. Soms is het verstandig raamprocedures toe 
te voegen, die op hoger aggregatieniveau een totale logistieke regelkring beschrijven 
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en waar vanuit verschillende gewone procedures een vertrekpunt hebben. 

Interessant is op te merken hoe een organisatie reageert op de opstelling van 
procedures. Vaak, en ook bij Telecommunicatie, wordt de introductie van nieuwe 
proeedures met onbegrip en ongeloof gadegeslagen. 'Het was toch juist de 
bedoeling snel en flexibel te werken en nu introduceert het adviesbureau nota bene 
stapels gedetailleerde, saaie procedures'. Procedures worden dan vereenzelvigd met 
bureaucratie. Vergeten wordt dat geen enkel bedrijf snel en flexibel kan werken als 
de werkwijze niet eerst op hoofdpunten is bedacht, uitgewerkt en overgedragen op 
de medewerkers. Procedures zijn een hulpmiddel voor het bedenken, uitwerken en 
overdragen. 

6.8.3 Handleidingen 

Handleidingen staan een stap dichter bij het informatiesysteem dan proeedures. 
Als in een procedure is opgenomen dat een medewerker bepaalde gegevens in het 
systeem voert, dan moet die medewerker uiteraard over bepaalde kennis en 
vaardigheid beschikken. Handleidingen zijn systeemgericht, georganiseerd rond 
schermfuncties of rapporten. Zij bevatten: 
- omschrijvingen van de betekenis van de gegevens; 
- de toegelaten waarden van de invoervelden; en 
- uitleg over de schermdialoog. 

Bij sommige commercieel verkrijgbare pakketten is de meegeleverde systeemdocu
mentatie zo goed van kwaliteit, dat het opstellen van handleidingen weinig extra 
inspanning behoeft. In het project Logistieke Besturing zijn circa 20 handleidingen 
geschreven. Door de vele wijzigingen in het systeem en door de vertaling van het 
systeem in het Nederlands is de benodigde inspanning voor het opstellen van 
handleidingen aanzienlijk geweest. 

6.9 Opleiding en training 

6.9.1 Inleiding 

In paragraaf 5.8 is ingegaan op de eerste fase van opleidingen die door het project 
is verzorgd. Deze opleidingen zijn algemeen van aard, brengen logistieke 
basiskennis aan. V oorafgaand aan de invoering van een systeem is echter een ander 
soort opleiding nodig. Het gaat nu om een goed begrip van de werking van het 
systeem ingebed in de nieuwe organisatorische werkwijze. De in paragraaf 6.8 
beschreven, door het project ontwikkelde, procedures en handleidingen spelen dan 
ook een belangrijke rol bij de systeemgerichte opleidingen. 

6.9.2 Cursusbouwwerk 

V oorafgaand aan de ontwikkeling van opleidingen moet de samenhang tussen de 
verschillende opleidingsonderwerpen worden ontworpen. De opleidingsbehoefte is 
verschillend voor verschillende typen medewerkers. Iedereen heeft behoefte aan een 
overzicht van het totale systeem, maar het heeft bijvoorbeeld geen zin de 
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inkoopprocedure uit te leggen aan een magazijnmedewerker. De inkoper moet 
echter weer wel op de hoogte zijn van de ontvangstprocedure, maar niet op het 
niveau van de bediening van de ontvangstschermen. De totale over te dragen kennis 
moet dus in afgebakende gedeelten worden afgebroken en vervolgens moet per type 
medewerker een selectie uit de verschillende gedeelten worden gemaakt. 

Het in het project ontwikkelde cursusbouwwerk is weergegeven in afbeelding 6.4. 
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Afbeelding 6.4 Overzicht ontwikkelde opleidingen. 

6.9.3 Opleidingspakket en opleiders 

Voor iedere opleiding of training moet een opleidingspakket worden gemaakt. De 
kwaliteitseisen die hieraan gesteld worden hangen sterk af van het aantal 
medewerkers dat de cursus moet volgen. Hoe meer medewerkers, hoe beter de 
voorbereiding moet zijn. Bij een bepaald aantal te bereiken medewerkers is het 
bovendien niet meer haalbaar de cursus te laten verzorgen door de persoon die 
het opleidingspakket heeft ontwikkeld. In het project Logistieke Besturing is dit 
voorgekomen bij de opleiding van personeel in de districten. Daar is gebruik 
gemaakt van het 'teach the teachers' principe. Projectmedewerkers maken oplei
dingspakketten en leiden districtsopleiders op. Districtsopleiders leiden, in eigen 
omgeving, districtsmedewerkers op. Dit principe heeft uiteraard ook nadelen. De 
kennis komt immers niet meer uit de eerste hand. Bij kleinere groepen cursisten 
moet zoveel mogelijk door projectmedewerkers opgeleid worden. Omdat niet 
iedereen kan opleiden, verdient het aanbeveling bij de projectbemanning ook op 
de communicatieve vaardigheden te letten. 

Bij schermtrainingen maakt een geprepareerde data-omgeving deel uit van het 
opleidingspakket. Cursisten krijgen dan op scherm en output bepaalde situaties 
aangeboden, moeten daarop reageren, waarna eventueel gegevensverwerking en 
output-produktie door het systeem plaatsvindt. Deze gevallen eisen zorgvuldige 
voorbereiding, niet alleen in het verzinnen van de data-sets maar ook in de 
scheduling van de beschikbaarheid van systeemomgevingen met juiste data en batch 
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runs. 
In het project is gedurende meer dan 6 maanden een aparte systeemomgeving voor 
opleiding beschikbaar geweest. 

Training is noodzakelijkerwijs de laatste schakel in de voorbereiding van de 
invoering. Training kan pas gegeven worden als ingewijde projectmedewerkers, 
procedures, handleidingen, opleidingspakketten en systeemomgevingen beschikbaar 
zijn. Training mag zelfs niet ver voor invoering worden gegeven, omdat dan de 
kennis over het systeem bij de cursisten op het eerste gebruiksmoment, weer is 
weggezakt. 

Kwetsbaarheld van opleidingen 
Bij een krap, ambitieus projectplan, komt alles wat in de projectvoorbereiding mis 
gaat, tot uiting in de kwaliteit van de opleiding. Problemen doen zich bijvoorbeeld 
voor, als training gegeven moet worden op systeemdelen die nog gewijzigd moeten 
worden. Niets is zo verwarrend als cursisten te moeten uitleggen dat 'het systeem 
nu wel zó werkt, maar dat straks iets anders gebeurt'. 
In het project Logistieke Besturing is voor sommige wijzigingen om die reden 
besloten de wijziging pas achteraf door te voeren (na de in voeringsdatum van de 
betrokken fase), hoewel de wijziging voor invoeringsdatum gereed was. 

6.9.4 Try-out 

Schermtraining richt zich op individuele systeemfuncties. In het project werd tijdens 
de voorbereiding van de invoering van de registratieve systemen (fase twee) om 
twee redenen behoefte gevoeld aan een grootschalige oefening waarbij de nadruk 
ligt op de opeenvolging van acties zowel door systeem als door medewerkers. 
De eerste reden ligt in het project zelf. Ondanks alle programma- en integratie
tests ontbreekt toch de overtuiging dat 'het systeem werkt zoals wij ons dat hebben 
voorgesteld'. 
De tweede reden ligt in de wens de samenwerking tussen verschillende typen 
medewerkers te trainen. Dit is immers een aspect dat bij training aan individuele 
schermtrainingen voor één systeemfunctie niet meegenomen wordt. 

De grootschalige simulatie-oefening wordt in november 1986 1 maand voor 
invoering onder de naam Try-out gehouden. De oefening duurt 1 week. Er wordt 
aan deelgenomen door aanvragers in districten, inkopers, planners en magazijn
medewerkers. De eenvoudigste variant van het verloop van goederenstroom en 
besturing wordt gesimuleerd. De Try-out is een succes. Er komen inderdaad nog 
bijstellingen uit van o.a. systeemparameters. Daarnaast draagt het bij tot het inzicht 
in de werking van het systeem bij de deelnemers. Vooral echter biedt de Try-out 
het vertrouwen dat een correct werkend systeem aanwezig is en dat na het conver
sietraject op de nieuwe manier gewerkt kan worden. Bovendien is de Try-out 
gewoon leuk. 

6.9..5 Samenvatting en conclusies 

Opleiding is een kerntaak binnen de voorbereiding van een systeeminvoering. Bij 
Telecommunicatie zijn meer dan 60.())) opleidingsuren besteed. Ontwerpen, 
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ontwikkelen en geven van opleidingen is bovendien een vak. In het project moeten 
dan ook opleidingsspecialisten aanwezig zijn. 

6.10 Conversie en directe nazorg 

Het aflopen van het conversiedraaiboek is bij een grotere systeeminvoering een 
kritisch proces. De projectleiding is zelf sturend aanwezig en regelt op activiteit
niveau, van uur tot uur. Ook in de gebruikersorganisatie kan de normale routine 
vervangen zijn door een opeenvolging van unieke activiteiten. De invoering van de 
tweede fase van het GBS geeft een beeld van zo'n ingewikkelde overgang. 

In hoofdlijnen verloopt het proces als volgt: 
In het najaar van 1986 is de besturingsfunctie van het MRS reeds grotendeels 
uitgeschakeld en worden de bestelparameters vanuit de projectgroep beheerst. 
Eind november worden statische bestanden (SKU-bestand met parameters) voor 
de registratiesystemen geconverteerd, gedeeltelijk vanuit het MRS, gedeeltelijk 
vanuit opgebouwde hulpsystemen. Vanaf half november komt de projectleiding 
met de leiding van het Directoraat Logistiek dagelijks bijeen. In december worden 
achtereenvolgens de opeenvolgende stappen in het fysieke distributietraject: 
ontvangst, keuring, opslag, fysieke distributie naar districten stil gelegd. Alle 
aanwezige procesvoorraden worden weggewerkt. Een aantal MRS-bestanden wordt 
daardoor kleiner en moet uiteindelijk leeg zijn. De bewaking van de vermindering 
van het onderhanden werk vindt plaats aan de hand van dagelijkse rapporten. Aan 
de muur in de directievergaderzaal is het verloop van het onderhanden werk op 
grote grafieken zichtbaar. 

Enige dagen voor kerstmis start een volledige voorraad-/locatie telling van het 
Centraal Magazijn. De verwerking van de tellijsten en controletellingen vindt op 
speciaal hiervoor ontwikkelde programmatuur plaats. De telling kent een eigen 
organisatie, eigen procedures en een eigen dataverwerkingscentrum. Na telling 
worden voorraadverschillen met de inmiddels bevroren MRS-voorraadbestanden 
door specifiek ontwikkelde programmatuur vastgesteld en geanalyseerd. 
Uitgiften uit magazijnen na afsluiting van de MRS-mutatiestroom worden vastge
legd op de PC-administratie in de magazijnen. Aan MRS-zijde wordt de pro
grammacyclus van de jaarafsluiting gedraaid. 

Na conversie van de getelde vooraadstanden naar het GBS wordt de eerste (unieke) 
batch run gedraaid. Output (o.a. magazijnpiektickets voor fysieke distributie) wordt 
beoordeeld. De via PC's vastgelegde uitgiftegegevens worden geconverteerd en als 
batch input in GBS verwerkt. Vanaf 5 januari is het GBS on line systeem 
operationeel. 

De kalender voor de conversie kent een aantal reservetijden. De conversiecyclus 
van geconsolideerde voorraadstanden en de opstart van het GBS kunnen twee maal 
doorlopen worden. Op diverse punten worden complete beslands-back up's 
gemaakt, soms uit veiligheidsoverwegingen, soms om gepland na tussenliggende 
controles de processing te hervatten. De totale procedure kent een drietal formele 
beslismomenten voor de directie. Vanaf de start van het on line systeem op 5 
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januari is er geen weg meer terug. 

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen gaan ook tijdens deze conversie dingen mis. 
Twee voorbeelden: 
- de verwerking van telresultaten kan door systeemstoringen niet starten en de 

telling stagneert; 
- de eerste GBS batch run loopt bij herhaling vast, ondanks bevriezing en test 

van de programmatuur. 
Dit soort tegenslag lijkt niet geheel uit te bannen. Het tijdschema bevatte echter 
voldoende ingeplande reservetijd om de problemen op te lossen. 

Onmiddellijk na invoering begin januari 1987 wordt door projectmedewerkers 
intensieve begeleiding gegeven op de werkvloer. Zeer belangrijk is dat de or
ganisatie door de eerste week heen komt en, zij het moeizaam, toch het systeem 
gebruikt. Uiteraard blijken tijdens de eerste maanden diverse zwakheden van het 
systeem. Sommige waren tevoren besproken maar de gevolgen lijken ernstiger kan 
voorzien. Anderen zijn geheel nieuw. Een gedeelte van de kritiek verstomd na 
verloop van maanden. De harde punten blijven over. Een belangrijke zwakheid 
blijkt onder andere het gebrek aan een hard reserveringsmechanisme te zijn. In 
hoofdstuk 8 wordt hierop dieper ingegaan. 

6.11 Samenvatting 

De invoeringvan het nieuwe Goederenstroombesturingssysteem is de omvangrijkste 
activiteit van het project geweest. Informatiesystemen vormen slechts één element 
van de logistieke structuur, maar wel het element dat het moeilijkst te wijzigen is. 
Het project wordt daardoor vanaf één jaar na de start steeds meer een automatise
ringsproject. 
Kenmerken van dit automatiseringsproject zijn: 
- pragmatisme bij de specificatie van eisen; 
- veel aandacht voor de selectie van programmatuur; 
- omvangrijke invoering van een DRP-11-systeem; 
- korte invoeringstijd; 
- tweeslachtige opvatting over programmatuurwijzigingen; 
- veel aandacht voor inbedding van het systeem in de organisatie, middels het 

schrijven en overdragen van procedures. 
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HOOFDSTUK 7 PROJECTNAZORG 

7.1 Inleiding 

Projecten zijn per definitie eindig. Na afloop van een project moet de normale 
organisatie de nieuwe werkwijzen en de ondersteuning daarvan in eigen beheer 
uitvoeren. Bij logistieke projecten is een abrupte overgang van projectmatige 
activiteiten naar procesmatige activiteiten niet mogelijk. De kennis en ervaring van 
projectmedewerkers betreffende de achtergrond van methoden en procedures en 
de werking van het informatiesysteem is niet eenvoudig overdraagbaar. 
Daarnaast is altijd betwistbaar of het project nu geheel afgerond is of dat er nog 
resterende taken liggen. Bij het project Logistieke Besturing is er gekozen voor een 
scherp gedefinieerde einddatum van het project, gevolgd door een nazorgtijdvak, 
onder beheer van de normale organisatie, waarin een geleidelijke overgang naar een 
routinematig beheerste logistieke ondersteuning heeft plaatsgevonden. Het 
nazorgtijdvak heeft 10 maanden geduurd. 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. 
In paragraaf 7.2 wordt dieper ingegaan op de keuze van het eindpunt van het 
project. 
Paragraaf 7.3 beschrijft de hoofdtaken die gedurende de nazorgfase zijn uitgevoerd. 
Pararaaf 7.4. gaat in op de projectevaluatie. 
In paragraaf 7 5 komen de logistieke onderwerpen aan de orde, waarvan vastgesteld 
is dat zij in de toekomst aandacht verdienen. 
Paragraaf 7.6 gaat in op de projectvoeringsaspecten. 
Paragraaf 7.7 sluit af met een samenvatting. 

7.2 Bepaling projecteindpunt 

In de terminologie van paragraaf 2.6.3 is een logistiek project klaar als de 
ontworpen logistieke structuur is ingevoerd. Sinds januari 1987 is het werk in het 
project gericht geweest op invoering van de informatiesystemen, nodig om een 
bepaalde besturingswijze te ondersteunen. Wijzigingen op hP.t gebied van de fysieke 
distributie en de logistieke organisatie zijn al in 1986 afgerond. Een voor de hand 
liggend eindpunt van het project Logistieke Besturing was dan ook de invoering van 
de laatste modules van het systeem: de planningsmodules. Uiteindelijk is deze 
doelstelling teruggebracht tot een technische oplevering van de modules, waarvan 
sommigen in pilot -omgeving werden gebruikt. De grootschalige invoering in de 
organisatie heeft pas in de nazorgfase plaatsgevonden. 

De belangrijkste redenen voor het vasthouden aan de oorspronkelijk geplande 
projectduur (2!1:! tot 3 jaar) zijn de volgende: 

Projectaandacht 
Om een project succesvol te laten zijn, is het nodig de aandacht binnen de 
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organisatie vast te houden. Na circa 2Y2 jaar treden onvermijdelijk andere onder
werpen op de voorgrond. 

Projectmoebeid 
Projecten zijn altijd ten dele succesvol. Nooit worden alle ideeën gerealiseerd. 
Sommige ideeën blijken moeilijk technisch uitvoerbaar, andere worden slechts 
moeizaam geaccepteerd. Na verloop van tijd leidt dit tot moegestreden project
medewerkers. Het effect wordt versterkt door het geplande of ongeplande vertrek 
van projectmedewerkers, waaronder in geval van het project Logistieke Besturing, 
de projectleider. 

Ootwikkeling logistieke organisatie 
Als resultaat van bet project is het Directoraat Logistiek opgericht. Naarmate de 
ontwikkeling van deze organisatie voortschrijdt, verschuift het zwaartepunt van de 
logistieke beleidsvorming van het project naar de logistieke organisatie. Juist omdat 
het project erin slaagt logistiek binnen Telecommunicatie te verankeren, ontstaan 
er aldus spanningen tussen projectgroep en logistieke organisatie. 

De drie beschreven ontwikkelingen leiden tot de conclusie dat, wat het project na 
2112 jaar niet bereikt heeft, niet door wat extra tijd wel bereikt kan worden. Het 
project is gewoon uitgewerkt. 

7:3 Taken nazorgtijdvak 

7:3.1 Inleiding 

Tijdens het nazorgtijdvak zijn een aantal hoofdtaken uitgevoerd. Achtereenvolgens 
worden besproken: 
- opbouw technisch systeembeheer; 
- opbouw functioneel systeembeheer; 
- gebruikersondersteuning na implementatie; 
- herontwerp na implementatie; 
- Overgang project naar proces. 

7 :Jj, Opbouw technisch systeembeheer 

De opbouw van een stabiele technische onderhondsgroep van het programma
tuurpakket is de moeilijkste en grootste taak in de nazorgfase geweest. Zoals in 
paragraaf 6.5 is beschreven, dwingt het grote aantal uitgevoerde programmatuur
wijzigingen tot het in eigen beheer nemen van het onderhoud van de program
matuur. Voor de informatiesysteemafdeling betekent dit, dat kennis opgebouwd 
moet worden over het pakket. Veel van de kennis binnen het project is opgedaan 
door externe medewerkers van software-huizen. Veel van deze medewerkers zijn 
al vertrokken bij het einde van het project. De overigen worden gedurende de 
nazorgfase geleidelijk afgebouwd en gedeeltelijk vervangen door interne nieuw 
opgeleide medewerkers. 
Daarnaast laat de kwaliteit van de pakketdocumentatie te wensen over. Door de 
onervarenheid van medewerkers en de gebrekkige documentatie neemt de 



130 

benodigde inspanning voor nieuwe pakketwijzigingen snel toe. Bovendien kan een 
kleine storing in een batchrun leiden tot een enorm probleem. Eind 1987 wordt 
besloten de opbouw van het technisch beheer als topprioriteit te beschouwen. Een 
half jaar later, aan het einde van de nazorgperiode, kan gesproken worden van een 
acceptabele situatie: 
- systeemstoringen worden snel geanalyseerd en verholpen; 
- de afdeling is in staat grotere programmatuurwijzigingen te specificeren en uit 

te voeren. 

7 .3.3 Opbouw functioneel beheer 

De opbouw van het functionele beheer is niet in de eerste plaats een kwestie van 
overdracht van kennis. Veel projectmedewerkers met functionele kennis van het 
pakket en het procedurele gebruik daarvan zijn immers interne medewerkers. Zij 
worden bij de projectafsluiting opgenomen in de logistieke afdeling. De problemen 
spitsen zich toe op de wijze waarop het systeem functioneel beheerd wordt. Ieder 
ingewikkeld systeem waaraan een bepaalde besturingsvisie ten grondslag ligt, moet 
beschermd worden tegen wijzigingen die die besturingsvisie aantasten. De 
verantwoordelijkheid voor de bescherming ligt bij de 'geestelijke eigenaar' van het 
systeem: de functionele systeembeheerder. In het projecttijdvak vervulde de 
projectleiding, gesteund door het adviesbureau, die rol. In het nazorgtijdvak dreigt 
de rol weg te vallen. De functionele beheersgroep heeft in het begin wel de kennis 
van het systeem en ook de contacten in overlegorganen met de verantwoordelijke 
eindgebruikers, maar mist nog de kracht en de mentaliteit om zonodig nadrukkelijk 
'nee' te zeggen. 
Ook deze situatie verbetert geleidelijk. Tegen het einde van de nazorg is de groep 
in staat om: 
- zelf het voortouw te nemen bij het in overleg met gebruikers bepalen van de 

toekomstige ontwikkelingsrichting van het pakket; 
- ongewenste wijzingen gemotiveerd tegen te houden en alternatieve oplossingen 

aan te dragen. 

7 .3.4 Gebrulkersondersteuning na implementatie 

Ondanks alle voorbereidingen voor eindgebruikers, in de vorm van procedures, 
handleidingen en instructies, ontstaan na invoering toch problemen. De problemen 
kunnen veel oorzaken hebben zoals: 
- verkeerd gebruik van het systeem; 
- fouten in de programmatuur; 
- onwerkbaarbeid van bepaalde procedures; 
- onvoorziene omstandigheden. 
Een dergelijke situatie heeft zich voornamelijk voorgedaan na invoering van de 
registratieve systemen, in de tweede invoeringsfase. Door tijdgebrek- de project
groep moet verder met de derde fase - wordt pas structureel aandacht gegeven aan 
de gebruikersondersteuning op de werkvloer zelf, na afloop van het project, in de 
nazorgfase. In iedere Logistiek Management groep wordt een voormalig projectlid 
gestationeerd. De werkwijze heeft tot gevolg dat: 
- eenvoudige problemen veroorzaakt door de eindgebruiker zelf, snel opgelost 

worden; 
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- achterstallige opleiding en instructie individueel gericht, gegeven wordt; 
- werkelijke procedureproblemen beter onderkend worden en oplossingen worden 

uitgewerkt; 
- de prioriteitstelling van gewenste programmatuurwijzigingen verbetert. 
Na verloop van een half jaar is de directe eindgebruikersondersteuning overbodig 
geworden. Het systeemgebruik verloopt redelijk routinematig. Voor niet opgeloste 
knelpunten in de systeemondersteuning zijn alternatieve, tijdelijke procedures in 
gebruik. Contact met eindgebruikers vindt weer plaats via een helpdesk en, op ad 
hoc basis, met functionele beheerders. 

7 .3.5 Herontwerp na invoering 

Tijdens de nazorgfase wordt ook een begin gemaakt met het opnieuw beschouwen 
van een deeltraject uit de logistieke keten. Het inkooptraject, inmiddels anderhalf 
jaar operationeel, wordt als eerste gekozen. De analyse vindt nu vanuit de 
stafafdelingen van de logistieke organisatie samen met de lijnafdelingen plaats. De 
aanpak blijkt zinvol en opnieuw wordt een aanzienlijke doorooptijdverkorting van 
het proces bereikt (van vier weken tot minder dan één week). De aanpak bewijst 
dat de logistieke organisatie zelf in staat is verbeteringsmogelijkheden op te sporen 
en te realiseren. 

7 .3.6 Overgang van project naar proces 

Veel tijdens de nazorgperiode ontstane en uitgevoerde activiteiten zijn niet meer 
een rechtstreeks gevolg van de projectactiviteiten. Het betreft niet altijd 'losse 
eindjes'. Op het gebied van de informatiesystemen is kennelijk een evolutionaire 
ontwikkeling op gang gekomen. Dit vereist ook op managementniveau een 
omschakeling in de benadering. Het 'project' houdt nooit meer op. De grens tussen 
'oude' en 'nieuwe' onderwerpen en voorstellen is niet goed te trekken. De grens is 
ook niet zinvol, omdat veel nieuwe ontwikkelingen realistischer en belangrijker zijn 
dan de oude. Sommige delen van het systeem zijn aan een tweede generatie toe, 
terwijl andere nog geen volledige eerste generatie-invoering hebben ondergaan. 
V oor de beheersing van dit evolutionair proces zijn andere instrumenten nodig dan 
voor beheersing van het project. De capaciteit is geen afgeleide meer van het 
projecttijdplan. De oplevertijd van de veranderingen is afhankelijk van de 
beschikbare capaciteit en de prioriteitstelling. Kostenbeheersing en de kosten
batenanalyse van individuele voorstellen wordt een primaire activiteit. Na afloop 
van de nazorgperiode zijn de jaarlijkse operationele kosten van beheer en gebruik 
van het informatiesysteem gedaald tot minder dan 10 miljoen gulden, een accep
tabel niveau voor een systeem van deze omvang. 

7.4 Projectevaluatie 

In paragraaf 2.6.3 is vermeld dat een project klaar is als de logistieke structuur is 
gewijzigd, maar dat het project pas succesvol is als de beoogde logistieke 
prestatieverbetering is bereikt. In het nazorgtijdvak is een beperkte projectevalu
atie gehouden. In het onderstaande komen vervolgens de projectkosten, de 
kwantificeerbare baten en de overige gehanteerde logistieke prestatie-indicatoren 
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aan de orde. 

Projectkosten · 
De projectkosten in engere zin, dat wil zeggen de tijd en de uitgaven binnen de 
projectorganisatie zelf, zijn nauwkeurig berekend. Moeilijker te benaderen zijn de 
eenmalige kosten die de projectactiviteiten in de normale organisatie teweeg 
brengen, zoals tijd voor opleidingen, interne vergaderingen en aandacht van het 
management. 
Gaandeweg het project zijn bewust een aantal keuzes betreffende projectuitbreidin
gen gemaakt, waardoor de uiteindelijke projectkosten circa twee maal zo hoog 
liggen als de raming in 1984. Meer dan de helft van deze kostenverhoging betreft 
de kosten van programmatuurontwikkeling. 

Baten 
Baten zijn hier opgevat als jaarlijkse besparing, met andere woorden vermindering 
van het operationele logistieke kostenniveau ten opzichte van de uitgangssituatie. 
De belangrijkste verschillen in het kostenniveau staan vermeld in afbeelding 7.1 

KOSTENVERSCHIL OP 
KOSTENSOORT JAARBASIS 1989-4984 OORZAAK 

VOORRAADKOSTEN MNJ8 70% DAUIO VOORRAADHOOGTE 

(EXCLUSIEF IAACIAZJJN<OSTEN) 

MAOAZLN<08TEN MNJ8 20% VBEENVOUDIQINGI FY8EKE 

DI8TFIIBUTE8TIIUCTU 

~TKOSTEN PLUS VEAHOGINGI FYSEKE 
70% 

DIITRBUlE'FIEQtENTE 

EFFICENCY-IIEALEII Nll'llW.Iii"E TEN MNJ8PM IIERHOOING LEVEIIBE'TltOUW-

GEVOLGE 1AN MlirERIAALTEKOIIT BAARHElD AAN t18TALLATEPROCE8 

~08TEN PLUS 80% 8'TI.IQNI PER80NEEL8AAN'I 

PLANeiG EN -OOP 

N'OIIMATEVOOI'I2ENIIQIIK08TEN PLUS 400% KOSTEN QB8-8Y8TEEM T.O. V 

OUDE SYSTEMEN 

'I'01l'AL MNJ8 35% PRO.ECT LOGIImEKE 8E8'TUINI 

Afbeelding 7.1 Verandering logistiek kostenniveau, 1984- 1988. 

De jaarlijkse besparingen liggen drie maal zo hoog als de raming in 1984. 

Prestaties 
In afbeelding 7.2 zijn een aantal prestatie-indicatoren vermeld. Het betreft 
voornamelijk interne indicatoren. Meting van de externe indicatoren op het niveau 
van de overdracht van goederen aan de klanten valt door de beperking van het 
project tot de materiaalvoorziening tot aan installatie (of winkel) buiten de 
invloedsfeer. 

De cijfers duiden op een grote verbetering in de flexibiliteit en de betrouwbaarheid 
van de goederenleveringen. Vooral de schaarste-indicator is interessant. In 1984 
waren van de 135 belangrijkste artikelen er 38 niet leverbaar; in 1988 slechts 7 van 
de belangrijkste 200. Door de snelle fysieke distributie is bovendien de plaatsgebon-
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INDICATOR 1984 1988 

OM..OOPSte.HEil VOORRAAD 1 (1 JAAR) 4 (3 MAANDEN) 

DOORLOOPTIJD BESTELI.NlEN 4 MAANDEN 5-20 DAGEN 

LEVERTIJDEN LEVERANCIERS 1 JAAR 3-6 MAANDEN 

SCHAARSTE 30% 4% 

DOORLOOPTIJD DISTAIBUTE 9-16 DAGEN 3 DAGEN 

Afbeelding 7.2 Vergelijking logistieke prestaties, 1984 - 1988. 

den schaarste opgeheven. De leverbetrouwbaarheid van levering aan het installatie
proces, is door de schaarstevermindering enorm gestegen. 

Op grond van kosten, baten en overige prestaties 
kan gesproken worden van een geslaagd project. 

7.5 Toekomstige ontwikkelingen 

Uit de projectevaluatie blijkt dat de logistieke functie aanzienlijk verbeterd is. Dit 
betekent echter uiteraard niet dat de huidige logistieke structuur een eindsituatie 
is. Op een aantal gebieden zijn nog steeds grote besparingen nodig. Binnen 
Telecommunicatie zijn inmiddels een vijftal Business Areas ontwikkeld. De 
verschillende Business Areas stellen verschillende eisen aan de logistieke functie. 
Een aantal mogelijke toekomstige logistieke veranderingen worden onderstaand 
besproken, ingedeeld naar de elementen van de logistieke structuur: 

Logistieke organisatie 
De centrale logistieke organisatie wordt zoveel mogelijk ingedeeld naar Business 
Area. Schaalgrootte-effecten pleiten echter voor het blijvend gezamenlijk gebruik 
voor verschillende BusinessAreas van faciliteiten in de fysieke distributie en inkoop. 

Fysieke structuur 
Het huidige fysieke distributienetwerk bevat twee magazijnniveaus. Voor zeer veel 
leveringen is slechts één of in het geheel geen magazijnniveau nodig. Wellicht is op 
den duur vrije voorraadvorming in districten overbodig (afgezien van onder
houdsmateriaal). 

Besturingsmetboden 
DRP als planningtechniek is overbodig als de districtmagazijnen zouden worden 
opgeheven. De nadruk verschuift enerzijds naar klantorderbesturing van de 
aanlevering van materiaal voor installatieprocessen en anderzijds naar snelle 
aanvulleveringen aan winkels. 
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De principes van integraal beheer van de goederenstroom van vraagvoorspelling tot 
inkoop blijven uiteraard overeind. 

Informatiesystemen 
De informatiesystemen ondervinden de gevolgen van de eerdergenoemde 
ontwikkelingen. Het GBS als primair registratie- en beheersysteem van de 
goederenstroom zal meer functies op het gebied van de klantorderbesturing moeten 
krijgen. Daarnaast zijn goede koppelingen nodig met andere systemen in de 
logistieke keten zoals de installatiebesturingssystemen, de winkelregistratiesystemen 
en de systemen van leveranciers. 

7.6 Projectvoeringsaspecten nazorgtijdvak 

Het nazorgtijdvak is een tijdvak van voortdurende verandering en afbouw van 
activiteiten. De taken en de personele bezetting worden geleidelijk overgedragen. 
Door de overdracht veranderen de organisatorische werkwijze en de beheersing 
ervan. Het management van de voortdurende verandering is bijzonder moeilijk. De 
in de eigenlijke projectfase opgebouwde routine wordt verstoord. Daarnaast moeten 
projectmedewerkers er getraind op hun vermogen 'cultuur doorbrekend' te werk 
te gaan zich weer voegen in de, in hun ogen, wat saaie normale organisatie. 
De belangrijkste ondervonden projectvoeringsproblemen zijn onderstaand vermeld. 

Continultelt 
Uit het projecttijdvak is een bepaalde nieuwe logistieke werkwijze voortgekomen, 
blijkend uit procedures, gehanteerde methoden en systeemgebruik. Het betreft hier 
vele honderden beschouwde onderwerpen, met duizenden overwegingen die hebben 
geleid tot keuzen voor bepaalde procedures, methoden, parameters en systeem
opties, voor wijzigingen of juist niet. Als de opgedane kennis en het inzicht in het 
systeem die tot de keuzen heeft geleid, verloren raakt, werkt de organisatie op een 
bepaalde manier zonder te weten waarom. De organisatorische werkwijze en het 
systeemgebruik raken dan onvermijdelijk in verval. 
De volgende drie voorbeelden illustreren de ontstane problemen: 

Sommige verbeteringsvoorstellen komen één of twee keer terug. Pas nadat het 
voorstel is onderzocht en is afgewezen herinnert iemand zich dat een inmiddels 
vertrokken medewerker 'daar al mee bezig is geweest'. 

Bepaalde gegevensvelden in het artikelbestand blijken niet meer ingevuld te 
worden. De invulinstruktie was onduidelijk en niemand kon toelichting geven. 

Er ontstaan in de verschillende gebruikersgroepen eigen interpretaties van 
procedures, die welliswaar niet strijdig zijn met de letter, maar wel met de 'logica' 
van het systeem. De nieuw verantwoordelijke functionele beheerder had door 
onervarenheid nog niet voldoende inzicht in het systeem om dit te kunnen voor
komen. 

Goede documentatie helpt uiteraard bij het voorkomen van continuïteitsproblemen. 
Het is echter niet alleen de officiële documentatie (bijvoorbeeld rond modificatie-
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voorstellen) die van belang is, ook vergaderingsverslagen, werkdocumenten en 
rapporten knnnen relevant zijn. 

Het verzekeren van de continuïteit vereist een aanzienlijk opleidingsinspanning van 
de resterende en nienwe medewerkers in het functionele en technische beheer van 
het systeem. Daarnaast wordt getracht de beste projectmedewerkers zo lang 
mogelijk te laten blijven in de nieuwe beheerorganisatie, of eventueel in de 
logistieke lijnorganisatie. 

Motivatie 
De terugkeer in de normale organisatie wordt door projectmedewerkers in eerste 
instantie ervaren als een aanzienlijke beperking van vrijheid en uitdaging. Daarnaast 
spelen het vertrek van collega's en onzekerheid over de toekomstige organisatie en 
individuele positie daarin een rol. Motivatieproblemen en heimwee naar de 
projecttijd zijn het gevolg. Motivatieproblemen leiden soms tot vertrek van 
medewerkers, waardoor de continuïteitsproblemen worden vergroot. 

Budget 
De in paragraaf 7.2 aangeduide verminderde aandacht van de gehele Telecom
municatie-organisatie voor het project, dat in de nazorgfase zo'n 3 jaar oud is, leidt 
tot een gewenste afbouw van het budget. De werkzaamheden tijdens de nazorgfase 
zijn daarnaast deels intern gericht en minder spectaculair dan de met veel 
publiciteit omgeven projectactiviteiten. De consolidatie van het bereikte door de 
overdracht van kennis op het gebied van technisch en functioneel beheer leent zich 
nauwelijks voor applaus van buiten. In de beeldvorming naar buiten duurt 'het 
project' inmiddels erg lang, is de personele inspanning blijvend erg groot en komt 
er inmiddels niets meer uit. 

De negatieve beeldvorming buiten de directe omgeving heeft weer gevolgen voor 
de motivatie van de eigen medewerkers. 

Machtsverschuiving 
Tijdens het projecttijdvak is de projectleiding een duidelijke machts-
factor van betekenis. Het mandaat van de projectleiding omvat de functionele 
werking van de logistiek. Dit leidde uiteraard tot spanningen met de normale 
organisatie. In het nazorgtijdvak is het project als machtsfactor verdwenen. Dè 
logistieke afdeling is weer 'eigen baas'. Ook de nazorgorganisatie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de logistieke afdeling~ 
Een gevolg van deze overgang is dat het evenwicht tussen logistieke stafactivitei
ten, zoals het functionele beheer van het systeem, en logistieke lijnactiviteiten, zoals 
planning en inkoop, opnieuw moet worden gevonden. 

Managementtaken 
De vier genoemde probleemvelden, continuïteit, motivatie, budget en machtsver
schuiving vragen om duidelijke aandacht van het management. 
Extern moet het management een duidelijk beeld geven van de noodzaak, de 
lengte, de kosten en de resultaten van het nazorgtijdvak. 
lotem moet het management duidelijkheid geven over de nieuwe organisatie en de 
rol en onderlinge positie van logistieke staf- en logistieke lijnafdelingen. Op de 
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eerste plaats dient echter gezorgd te worden voor duidelijke waardering voor, en 
uitdaging in het werk binnen de nieuwe functionele en technische beheerafdelingen. 
Enthousiasme is een noodzakelijke voorwaarde voor blijvende vernieuwing en 
verbetering van de logistiek. 

7.7 Samenvatting 

Het nazorgtijdvak is nodig om een vloeiende, veilige overdracht van projecttaken 
en medewerkers mogelijk te maken. De combinatie van overdracht van taken, 
verandering van werkwijze en afbouw van personeel veroorzaakt een aantal 
problemen tijdens de nazorgfase op het gebied van continuïteit, motivatie, budget 
en machtsverschuiving. De nazorgfase is de moeilijkste uit de gehele projectcydus. 
Tijdens de nazorgfase moet ook inhoudelijk de overgang van de projectonder
werpen naar nieuwe gebieden voor logistieke verbetering worden gemaakt. Een 
projectevaluatie en -oriëntatie op nieuwe markteisen aan het logistieke proces 
maakt daarom deel uit van de nazorgfase. 
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HOOFDSTUK 8 DRP: WAARDE EN TOEPASBAARHEID 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het project Logistieke Besturing inhoudelijk beoordeeld. Een 
groot gedeelte van de aandacht gaat daarbij uit naar DRP. In hoofdstuk 3 zijn taak 
van de logistiek en logistieke prestatie-indicatoren voor fysieke distributie-omgevin
gen gepresenteerd. De beoordeling van DRP vindt plaats tegen de bijdragen die 
DRP levert bij het vervullen van die taak en bij het bereiken van goede prestaties. 
De fysieke distributie-omgeving van Telecommunicatie fungeert als aanleiding, als 
voorbeeld. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd de conclusies te generaliseren. Toch 
moet worden bedacht dat de beoordeling van DRP in dit hoofdstuk gebaseerd is 
op één invoeringsgeval. 
Bij beoordeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de waarde van de DRP
planningstechniek en de waarde van DRP als open integraal systeem voor fysieke 
distnoutiebeheer. 

In paragraaf 8.2 wordt het besturingsprobleem, waarvoor DRP als hulpmiddel is 
gebruikt, opnieuw gekarakteriseerd. Vervolgens komt de ondersteunende rol die 
DRP daarbij geacht wordt te vervullen aan de orde. De plaats van DRP wordt 
vastgesteld tegen de achtergrond van het besturingsvraagstuk. 

In paragraaf 8.3 wordt de werking van de DRP-planningstechniek, ondergebracht 
in een DRP-module, geanalyseerd. 

In paragraaf 8.4 wordt DRP als integraal systeem beoordeeld. Het gaat dan veel 
minder om de voordelen van de precieze werking van de DRP-planningstechniek 
maar om de voordelen van de ondersteuning die geboden wordt door verschillende 
samenhangende modules uit wat gewoonlijk een DRP-(11)-pakket wordt genoemd. 

Paragraaf 8.5 geeft een opsomming van enkele toepasbaarheidsfactoren. Gegeven 
de werking van de DRP-planningstechniek en de waarde van een DRP-systeem 
wordt nagegaan onder welke omstandigheden een DRP-systeem invoerbaar is. 
In paragraaf 8.6 wordt de plaats van DRP-besturing van fysieke distributie bepaald 
ten opzichte van de besturing van andere delen van de logistieke keten zoals 
produktie- of installatietrajecten. Mogelijkheden en beperkingen van verdere 
integratie worden besproken. 
In paragraaf 8.7 wordt de waarde van DRP samengevat. 

In paragraaf 8.8 wordt een ander element van de nieuwe logistieke structuur 
beoordeeld: de fysieke distributiestructuur. De wijzigingen op het gebied van de 
structuur van het fysieke distributienetwerk zijn aanzienlijk en hebben de logistieke 
besturingstaak vereenvoudigd. In de paragraaf wordt ingegaan op de samenhang van 
fysieke distributiestructuur en besturing. 

In paragraaf 8.9 wordt samengevat: 
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8.2 Besturingsprobleem eu de rol van DRP 

8.2.1 Besturiugsprobleem 

Het logistieke besturingsprobleem van Telecommunicatie op het gebied van de 
randapparatuur laat zich als volgt kenschetsen. 

Er zijn een groot aantal potentiële klanten. Het gedrag van deze klanten laat zich 
ten dele beïnvloeden. De beïnvloeding en de schatting van het toekomstige 
klantengedrag is een commerciële verantwoordelijkheid. De wensen van klanten 
hebben zowel op tactisch als operationeel niveau gevolgen. 
Op tactisch niveau worden, via de commerciële afdelingen, eisen gesteld aan het 
assortiment, aan de levertijd en de leverbetrouwbaarheid, aan de kosten en 
eventueel aan de informatieverschaffing over de orderverwerking. 
Op operationeel niveau vertalen de klantenwensen zich als, ten dele voorspelde 
maar dus ook deels onverwachte, vraag naar apparatuur. De vraag treedt op in drie 
geografisch gescheiden gebieden. De organisaties die met de klanten in die 
gebieden contact onderhouden, zijn ze1fstandig. 

Bij het voldoen aan de klantenvraag bestaan logistieke beperkingen, inflexibiliteiten. 
De goederenstroom van leverancier naar klant kan nu eenmaal niet naar believen, 
zonder tijdsvertraging en zonder kosten, beïnvloed worden. De belangrijkste 
belemmeringen zijn: 
- de leverancierslevertijden (voor volume bepalende afspraken), die vaak veel 

langer zijn dan de klantlevertijden; 
- de fysieke distributiestructuur, met magazijnstructuur, doorlooptijden, aflever-

frequenties, en mogelijkerwijs ook met seriegroottes en capaciteitsbeperkingen. 
Aan het opvangen van de inflexibiliteit door voorraadvorming of aanvullende 
leveranciersafspraken zijn kosten verbonden. 

In het bovenstaande zijn de vijf belangrijkste factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden genoemd: 
- de klanten; 
- de commerciële organisaties; 
- de leveranciers; 
- de fysieke distributiebeperkingen; 
- de kosten. 

Het logistiek besturingsprobleem, verdeeld in een tactisch en een operationeel 
gedeelte, kan nu concreet worden geformuleerd. 

Op tactisch niveau 
Op tactisch niveau gaat het om de bepaling van: 
- vraagniveaus waarmee rekening wordt gehouden; 
- leveranciersafspraken; 
- ontkoppelpunten in de keten; 
- veiligheidsvoorraadniveaus, transportcapaciteiten en afleverfrequenties; 
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- seriegroottes voor transport van artikelen tussen magazijnen. 

Op operationeel niveau 
Het betreft de volgende functies op operationeel niveau: 
- orderacceptatie, dat wil zeggen bevestigen of afwijzen van klantorders en het 

toezeggen van leverdatums aan klantorders; 
- fysieke distributiebeslissingen, dat wil zeggen het geven van opdrachten om 

artikelen in het fysieke distributienetwerk te verplaatsen van het ene naar het 
andere magazijn, met machtname van fysieke distributiebeperkingen; 

- afroepbeslissingen, dat wil zeggen het geven van opdrachten aan leveranciers om 
artikelen op een bepaalde plaats in het netwerk af te leveren, met machtname 
van leveranciersafspraken. 

De waarde van DRP hangt af van de bijdrage van DRP aan de kwaliteit van de 
bovenstaande beslissingen. 

8.2.2 Rol van DRP 

Positie MRP en DRP ten opzichte van een hard plan 
Hoewel DRP naar analogie van MRP is ontstaan, is de rol van DRP bij de 
besturing van fysieke distributie enigzins afwijkend van de rol van MRP bij produk
tie. Een belangrijk verschil zit in de positie ten opzichte van een hoofdproduk
tieplan (of eventueel hoofddistributieplan bij DRP). Het hoofdproduktieplan wordt 
hier opgevat als een schema, waarin per hoofdprodukt of produktfamilie de per 
periode te produceren aantallen zijn vermeld. Bij gebruik van MRP voor produktie 
is het opstellen van de vraagverwachting buiten de probleemstelling gehouden. 
Behalve bij het uitvoeren van klantorders in 'fmal assembly' is er bij MRP geen 
directe bemoeienis met het verloop van het vraagproces. De relatie met de 
commercie wordt vastgelegd in het hoofdproduktieplan. Het hoofdproduktieplan 
moet opgevat worden als een afspraak tussen de commerciële en de logistieke 
functie. Het plan komt tot stand op basis van commerciële en logistieke overwe
gingen en is taakstellend niet alleen voor de logistiek, maar ook voor de commercie. 
Als eenmaal de leveraantallen op hoofdproduktieplan-niveau zijn vastgelegd, dan 
zal commercie proberen het vraagpatroon zodanig te beïnvloeden dat het past 
binnen het hoofdprduktieplan. V oor de logistiek is de klantenvraag na opstelling 
van een hoofdproduktieplan, tot aan de eerstvolgende wijziging van het plan, niet 
relevant meer. 
De bovenstaande werkwijze impliceert dat MRP in een beschermde omgeving 
wordt gebruikt. Vraagvariatie als bron van onzekerheid wordt buitengesloten. 

Bij DRP ontbreekt in de commercieel verkrijgbare programmatuur terecht een 
hoofddistributieplan. Een dergelijk plan zou de toekomstige leveraantallen op SKU
niveau vastleggen. Door het ontbreken van een hoofddistributieplan wordt fysieke 
distributie directer door de vraag gedreven dan produktie bij gebruik van MRP. De 
aanstoring van DRP komt uit een combinatie van opgestelde vraagverwachting op 
SKU-niveau en eventueel aanwezige klantorders. In de goede vraagvoorspel
lingmodules zijn wel mogelijkheden de voorspelling te beïnvloeden of te overschrij
ven, maar het resultaat wordt terecht niet opgevat als een hard plan, dat 
bijvoorbeeld bij de orderacceptatie op SKU-niveau dienst zou doen. 
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DRP wordt dus in tegenstelling tot MRP niet in een beschermde omgeving 
gebruikt. Vraagvariatie als bron van onzekerheid wordt nadrukkelijk niet 
buitengesloten 

In gecombineerde produktie-distributie-situaties vindt de koppeling van de 
produktiebesturing en de fysieke distributiebesturing juist plaats via het hoofd
produktieplan. DRP, zelf niet gedirigeerd door een hard plan, levert gegevens voor 
de opstelling van een hard hoofdproduktieplan, dat MRP aanstuurt. De positie van 
MRP en DRP ten opzichte van het hoofdproduktieplan is dus volkomen 
verschillend. 

Convergentie en divergentie 
Het is van belang de reden voor het verschillend gebruik van een hard plan voor 
MRP en DRP vast te stellen. De integrale doorlooptijd van een logistiek systeem 
introduceert de noodzaak tot planning. Zonder vorm van planning ontbreekt anders 
enige informatie op grond waarvan processen stroomopwaarts in de logistieke keten 
in gang kunnen worden gezet Zoals gesteld in paragraaf 3.3.1 zullen de logistieke 
beslissingen gebaseerd zijn op commerciële informatie over verwachte of gewenste 
toekomstige klantorders. De centrale vraag Is nu welke mate van detail over het 
verwachte klantordergedrag vereist is, bij de logistieke beslissingen stroomop· 
waarts in de keten. 
De mate van detail stijgt naarmate de complexiteit van de relaties in het 
produktienetwerk en de daarmee samenhangende noodzaak tot coordinatie van de 
besturing van de individuele schakels in het netwerk toeneemt. V oor iedere 
logistieke beslissing stroomopwaarts kan gevraagd worden, wat de toelaatbare 
afwijking van het werkelijke orderpakket ten opzichte van het verwachte pakket is, 
zonder dat de beslissing, achteraf gezien, 'fout' blijkt te zijn geweest. Als 
beslissingen stroomopwaarts zeer gevoelig zijn voor de samenstelling van het 
orderpakket, dan is een gedetailleerd, hard, plan nodig. Zouden, zonder hoofd
produktieplan, klantorders ongehinderd doorgelaten worden, dan zouden de 
efficiëntie en de prestaties van het produktie-apparaat snel dalen. 
Toegespitst op de _materiaalbesturing hangt de mate van detail af van de mate 
waarin inkoopmaterialen en -onderdelen in verschlllende eindprodokten of 
klantorders worden toegepast. In een volledig convergent produktieproces, zijn alle 
inkoopartikelen en alle capaciteitsgroepen éénduidig toewijsbaar naar verkoop
artikelen. In een dergelijke, theoretische, situatie is er een op verkoopartikelniveau 
gedetailleerd hoofdproduktieplan nodig. Het plan is vanzelfsprekend 'hard', omdat 
geen enkele afwijking van het plan gerealiseerd kan worden, zonder dat de behoefte 
aan inkoopartikelen verandert. Naarmate inkoopartikelen in meer eindprodokten 
voorkomen en naarmate capaciteitsgroepen universeler in het produktieproces 
kunnen worden gebruikt, stijgt de divergentie van het proces. Hoe groter deze 
divergentie van het produktieproces, hoe minder gedetailleerd de benodigde 
commerciële informatie en hoe minder behoefte aan een hard hoofdproduktieplan, 
anders gezegd, hoe meer mogelijkheden tot het beschrijven van een hoofdpro
duktieplan op een hoger aggregatieniveau en hoe meer vrijheid voor de commer
ciële functie bij de orderacceptatie. 
In de meeste produktiesystemen zijn zowel divergente als convergente elementen 
aanwezig. Hoe gecompliceerder de stuklijstrelaties en de relaties tussen produk
tiemiddelen en artikelen hoe moeilijker is aan te geven welke commerciële 
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informatie op een hoger aggregatieniveau vastgelegd zou kunnen worden. In een 
dergelijke situatie fungeert een hard hoofdproduktieplan als middel tot vereen
voudiging van de besturingscomplexiteit. 

Hoewel het hoofdproduktieplan als afspraak tussen commercie en logistiek een 
zekere symetrie uitstraalt, ligt de oorzaak van het opstellen van een hoofdpro
duktieplan voornamelijk aan de produktiezijde. De output van het produktieproces 
is nu eenmaal niet onmiddellijk en zonder kosten te wijzigen. Was dit wel het geval 
dan zou er voor de commerciële functie nauwelijks reden zijn een afspraak te 
maken over de toekomstige leveringsaantallen. 

DRP wordt zoals gezegd niet voorafgegaan door een hard hoofddistributieplan. De 
directere sturing van fysieke distributie door de vraag is toelaatbaar, omdat veel 
fysieke distributieprocessen minder gecompliceerd zijn dan produktieprocessen en 
daarnaast de mate van divergentie groot is. Zou er wel gebruik worden gemaakt 
van een hard hoofddistributieplan, in de vorm van gefixeerde leveraantallen per 
SKU over een horizon gelijk aan de integrale logistieke doorlooptijd, dan wordt de 
van nature aanwezige flexibiliteit in fysieke distributie-omgevingen, ten aanzien van 
de plaats waar een beschikbaar artikel wordt geleverd, prijsgegeven. 

De vraag rijst, als er bij fysieke distributie geen hard hoofddistributieplan op SKU
niveau nodig is, of er op een hoger aggregatieniveau wel harde afspraken tussen 
commercie en logistiek nodig zijn. Dit kan inderdaad het geval zijn, als het 
produktieproces of het inkoopproces, dat aan het fysieke distributieproces 
voorafgaat, wèl een voor commercie beperkende factor vormt. Deze beperking geldt 
echter het totale verkoopvolume van een bepaald artikel in de toekomst en niet het 
verkoopvolume per SKU. De afspraken worden dan ook niet vastgelegd op het 
niveau van leveraantallen per SKU. 

De inkoopbeperkingen zijn in het project aanleiding geweest tot de introductie van · 
masterplanning in het besturingsmode~ beschreven in paragraaf 5.3. De aan het 
commercieel verkrijgbare DRP-pakket toegevoegde masterplan-module heeft als 
functie de vraagverwachting op een hoog aggregatieniveau, ieder kwartaal direct te 
confronteren met fmanciële en inkoopbeperkingen. Na vaststelling wordt het 
masterplan met behulp van planstuklijsten afgebroken tot DRP-bestuurde artikelen. 
Er is echter nadrukkelijk voor gekozen het resulterende initiële hoofddistributieplan 
per district niet (zoals bij MRP) als hard te beschouwen, door afwijkende 
klantorders te weigeren. 

Een gevolg van het ontbreken van een hard hoofddistributieplan is echter we~ dat 
het moeilijker wordt te voldoen aan een aantal andere randvoorwaarden op gebied 
van de acceptatie van individuele orders. Afgezien van de bovenstaand besproken 
eventuele bescherming van een fysieke distributie-apparaat, moet bij de order
acceptatie immers altijd voldaan worden aan de volgende eisen: 
- niet uitvoerbare individuele klantorders moeten onderkend worden; 
- nieuwe klantorders mogen de uitvoerbaarheid van bestaande orders niet in 

gevaar brengen; 
- in geval van strikt gescheiden commerciële verantwoordelijkheden, kan als 

randvoorwaarde gelden, dat nieuwe klantorders de uitvoerbaarheid van 
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verwachte klantenvraag van andere commerciële sectoren of gebieden niet 
mogen belemmeren. 

Een hard hoofddistributieplan zou bovenstaande functies impliciet vervullen. Zoals 
in paragraaf 8.4.4 zal blijken, zijn bovenstaande eisen in een DRP-omgeving zonder 
hard hoofddistributieplan te verwezenlijkendoor introductie van reserveringsmecha
nismen. 

DRP in combinatie met masterplanning heeft zowel kenmerken van plangestuur
de als vraaggestuurde systemen. Inkoop wordt hoofdzakelijk plangestuurd; fysieke 
distributie wordt zo lang mogelijk vraaggestuurd. In paragraaf 8.6 wordt op de 
positie van DRP ten opzichte van het hoofdproduktieplan verder ingegaan. 

Taakvan DRP 
Terugkerend tot de concrete vragen in paragraaf 8.2.1 die samen het besturings
probleem weergeven, kan nu aangegeven worden op welke wijze het DRP-systeem 
ondersteuning zou kunnen bieden. 

Op tactisch niveau: 
- bepaling vraagniveau in de vraagvoorspellingsmodule; 
- confrontatie leveranciersafspraken en vraagniveaus in masterplanning; 
- bepaling veiligheidsvoorraadniveaus, fysieke distributiecapaciteiten, bezorg-

frequenties en seriegroottes in de module voorraadplanning. 

Op operationeel niveau: 
- orderacceptatie en levertijdafgifte door een reserveringsmechanisme; 
- fysieke distributie en afroepbeslissingen door de DRP-module, op basis van 

onder andere masterplan, vraagproces en voorraadnormen, en door de 
distributievrijgavemodule, op basis van beschikbaarheid. 

8.3 DRP als planningstechniek 

8.3.1 Inleiding 

Voorafgaand aan enige conclusies over de waarde van DRP als planningstechniek 
is het goed de werking van de DRP-planningstechniek opnieuw te bezien. DRP 
ontvangt als input: 
- een verwacht vraagprogramma (voorspelling plus orders); 
- statusgegevens over voorraden, bestellingen, etc.; 
- parameters t.a.v. gewenste voorraadhoogte, doorlooptijden, enzovoort, 
en levert als output: 
- toekomstig verwachte fysieke distributie-opdrachten en inkoopafleveropdrach

ten; 
- aanbevolen wijzigingen van reeds bestaande fysieke distributie-opdrachten en 

inkoopafleveropdrachten. 

De vraag naar het nut van DRP als planningstechniek is nu tweeledig: 
- in hoeverre en in welke gevallen wijkt de output af van de input; 
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- is de output waardevoller dan de input? 
Daarnaast is ook de relatieve waarde van DRP ten opzichte van alternatieve 
planningstechnieken, zoals de gewone bestelmomenttechniek interessant. Het gaat 
dan met andere woorden niet zozeer om de vraag of de DRP-output nuttig is, als 
wel om de vraag of DRP een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van 
conventionele technieken. 

Bij vergelijking van in- en output gaat het primair om de verschillen tussen het 
vraagprogramma en de resulterende inkoopafleveropdrachten en fysieke distribu
tie-opdrachten. De vraag is in hoeverre DRP veranderingen aanbrengt in het 
dynamisch patroon van de goederenstroom stroomopwaarts in de fysieke 
distributieketen ten opzichte van de goederenstroom stroomafwaarts in de keten. 
Deze verschillen worden veroorzaakt door: 
- het rekenmechanisme zelf; 
- de structuur van het fysieke distributienetwerk (aantal niveaus, lengte en variatie 

in transporttijden); 
- aanwezige seriegroottes (minimum fysieke distributie- en inkoopordergroottes 

en orderveelvouden); 
- de actuele status in het fysieke distributienetwerk (aanwezigheid voorraden en 

bestellingen). 

Eerst zal afzonderlijk aandacht besteed worden aan de vier bovengenoemde 
factoren die verschillen veroorzaken. Daarna komt de relatie tussen DRP en de 
primaire input, de vraagverwachting, aan de orde. In paragraaf 8.2.7 wordt het nut 
van DRP als planningstechniek samengevat. 

8.3.2 Rekenmechanisme 

Als uitersten kan een logistiek regelsysteem op veranderingen in de input twee 
invloeden hebben: een dempende of een versterkende. In geval van demping 
vertoont de goederenstroom hoger in de keten een regelmatiger patroon dan lager 
in de keten. In geval van versterking een onregelmatiger patroon. 
In niet-gecoördineerde ketens (bijvoorbeeld bij gebruik van bestelmomenttechniek, 
waarbij iedere schakel reageert op de bestellingen van de volgende schakel) kan 
afhankelijk van het gebruik van seriegroottes, dode tijden en dynamische 
veiligheidsvoorraden een sterke ruisversterking optreden (van Aken,1981). Bij 
gebruik van DRP wordt de dode tijd als bron van ruisversterking vrijwel uitge
schakeld. In het informatiesysteem wordt de informatie over de verwachte 
onafhankelijke vraag immers direct doorgekoppeld over de verschillende schakels 
in het netwerk. Ook biedt DRP de mogelijkheid met minder of kleinere veiligheids
voorraden te werken. Toch werken seriegroottes en veiligheidsvoorraden ook bij 
gebruik van DRP ruisversterkend. Ook bij DRP wordt tijdens de berekening de 
benodigde aktie voor een SKU uitsluitend gebaseerd op de eerder berekende 
tijdgefaseerde afname van die SKU. Als de seriegrootte niet zeer klein is ten 
opzichte van het verbruik over het transportinterva~ ontstaat ruisversterking. Soms 
zal geen aanvulling plaatsvinden hoewel er aanzienlijk verbruik optrad, omdat het 
bestelniveau niet bereikt is. Anderzijds zal er meer aangevuld worden dan verbruikt, 
in geval het bestelniveau juist wel bereikt wordt. In een fysieke distributieketen die 
uit meer echelons bestaat, wordt dit effect door herhaling versterkt. 
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Naast de ruisversterking kent DRP, anders dan de bestelmomenttechniek, ook nog 
nervositeit. Bij iedere nienwe DRP-berekening is een geringe vraagafwijking 
voldoende om stroomopwaarts in de keten orderwijzigingen te suggereren. Het 
DRP-mechanisme mist robuustheid. 
De demping moet bij DRP bereikt worden door gevoeligbeidslimieten te zetten bij 
het produceren van output. Met andere woorden, door geen acht te slaan op door 
veel rekenwerk verkregen planningssignalen, onder de veronderstelling dat de 
DRP-planningssignalen niet waardevol zijn als de voorgestelde wijzigingen gering 
zijn. Ongeveer zoals een automobilist met een slecht functionerende 'zennwacbtige' 
snelheidsmeter, die probeert zijn snelbeid constant te houden en pas reageert op 
meteraanduidingen die meer dan 20% afwijken van de gewenste snelheid. 

Het DRP-mechanisme is zoals gezegd, net als de bestelmomenttechniek, bij gebruik 
in multi-echelon fysieke distributienetwerken met grote seriegroottes, in staat een 
volstrekt gelijkmatig patroon van de onafhankelijke vraag om te zetten in de meest 
grillige ('lumpy') afhankelijke vraagpatronen hoog in de keten. In veel presentaties 
(o.a. Bookbinder,1988) wordt de simulatie van dit proces in DRP als voordeel 
aangeprezen. Alsof processen hoog in de keten (fysieke distributie-, inkoop- of 
produktieprocessen) afgestemd zouden moeten worden op deze grillige afhanke
lijke vraag. Dit berust op een misverstand. Door de genoemde nervositeit, beeft het 
geen zin en is het zelfs gevaarlijk de planning van processen erop te baseren. Het 
patroon van de afhankelijke vraag is immers niet alleen grillig, het is ook niet 
stabiel. De enige manier, naast fundamentele veranderingen in de fysieke 
distributiestructuur of in seriegroottes, om de grilligbeid te pareren, is een proces 
hoog in de keten te baseren op het volume van de onafhankelijke vraag en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat er in het totale fysieke distributie-apparaat een 
vaste hoeveelheid 'pijplijnvoorraad' aanwezig is om de schoksgewijze onderlinge 
transporten mogelijk te maken. DRP voorziet hier niet in. De meeste aansluiting 
wordt gevonden in het 'Base Stock Control' concept, een variant van de bestel
momenttechniek, waarbij voor de gehele ketenvoorraad één ketenbestelniveau geldt 
(Timmer et al., 1984; Van Donselaar, 1987). Zie verder paragraaf 8.3.7. 

8.3.3 Structuur van het fysieke distributienetwerk 

Een van de keumerken van fysieke distributie is de aggregatie van vraag stroomop
waarts in het netwerk. De vraag naar een artikel op het laagste niveau in het 
netwerk, verdeeld over veel SKU's, zal uiteindelijk gedekt moeten worden door de 
instroom op het hoogste niveau geconcentreerd in één of enkele SKU's. Anders dan 
bij produktie, waar de gezamenlijke stuklijstexplosies op een bepaald niveau in het 
produktietraject zowel tot meer als tot minder artikelnummers kunnen leiden, is er 
bij fysieke distributie altijd sprake van minder SKU's hoger in de keten. Fysieke 
distributie is een divergente activiteit. Produktie kan zowel convergent als divergent 
zijn. 
De vraag is nu of de inkoopbehoefte voor een artikel benaderd kan worden door 
eenvoudige aggregatie, dat wil zeggen eenmalige optelling van de onafhankelijke 
vraag, gevolgd door een tijdverschuiving. In dat geval is het dynamisch patroon van 
de goederenstroom stroomopwaarts nauwelijks afwijkend van het patroon stroomaf
waarts en wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de capaciteiten van het DRP-
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reke~echalÜ&n1e. 
Eenvoudige aggregatie is niet toereikend wanneer door verschillen, asytnetrieën in 
het fysieke distributienetwerk voor de verschillende SKU's, een dift'erentiatle in het 
aggregatieproces optreedt. Bijvoorbeeld, als transporttijden afhankelijk zijn van 
artik:elnUD101ers, als SOD1D1Îge artikelen over twee niveaus worden gedistribueerd en 
andere over vijf, als onafhankelijk vraag naar een artikel optreedt zowel in de 
periferie van het netwerk als bij de distributiecentra, als de verschillende artikelen 
in een n1agazijn aangevuld worden vanuit verschillende andere n1agazijnen of 
fabrieken, dan is het resulterende vraagppatroon naar een SKU stroon1opwaarts in 
de keten niet een eenvoudige optelling van de onafhankelijke vraagpatronen van het 
betrokken artikel. Het DRP·reke~echalÜ&Dle biedt in die gevallen het voordeel 
dat de differentiatie in het netwerk nauwkeurig gevolgd wordt. De diverse bronnen 
van vraag worden n1et afzonderlijke tijdsverschuivingen doorgeleid naar de diverse 
bronnen van aanvulling. 

Bij Teleconlnlunicatie is er nauwelijks of geen differentiatie naar artikelen in het 
netwerk. Het netwerk kent in 1986 nog slechts twee niveaus. De vraag is 
voornan1elijk geconcentreerd in de region1agazijnen. Bovendien is de transport· 
frequentie (1 n1aal per twee dagen in 1986) van het centraal n1agazijn naar de 
region1agazijnen als invloedsfactor in de behoefteberekening verwaarloosbaar. 
Het fysieke distributienetwerk van Teleconlnlunicatie is, ten gevolge van het project 
Logistieke Besturing, zo eenvoudig van structuur geworden, dat DRP niet nodig is 
om de dynan1ische con1plexiteit van de benodigde onderlinge n1agazijntransfers en 
de inkoopafleveringen de baas te blijven. Sterker nog, bij een leverancierslevertijd 
van 8 n1aanden voor een artikel, n1oeten binnen DRP, 001 te kon1en tot bestel
suggesties, de fysieke distributie·opdrachten 8 n1aanden in de toekon1st gesûnuleerd 
worden voor een uniforn1 fysieke distributieproces dat binnen 3 dagen overal kan 
leveren. Vanuit planningsoptiek bezien is dit natuurlijk volstrekte waanzin. De 
verdeling van voorraad over de n1agazijnen en de precieze fysieke distribu· 
tien1on1enten zijn voor de planning van leveranciersleveringen over 8 01aanden 
totaal onbelangrijk. 

Het punt van de differentiatie biedt een Ulogelijkheid tot generalisatie. In het 
algen1een zijn fysieke distributienetwerken Înlnlers n1inder gecompliceerd en 
gedifferentieerd dan produktiestructuren. In Nederland zullen zelden 01eer dan één 
tot twee niveaus nodig zijn en zijn dagelijkse of wekelijkse leveringen n1ogelijk. 
Bovendien is de transportfrequentie en ·doorlooptijd 01eestal niet produktaf
hankelijk, zoals gesteld in paragraaf 3.5.3. Op Europees niveau stijgt de CODl
plexiteit, n1aar niet drastisch. De vraag is dan ook of de scheduling van de 
onderlinge heleveringen wel het belangrijkste besturingsproblee01 is. In veel 
gevallen zal de bepaling van het inkoopvolun1e of het produktievolu01e het 
hoofdproblee01 zijn. De DRP-planningstechniek biedt daarbij nauwelijks onder
steuning. Het verwachte vraagprogramn1a, dat als input voor DRP-planning 
fungeert, is in dat geval evengoed rechtstreeks bruikbaar. 

Voordat DRP als planningstechniek wordt voorgesteld, dient dan ook beoordeeld 
te worden of de besturingscomplexiteit van het fysieke distributienetwerk daartoe 
aanleiding geeft. Als dit al zo is, dan is het bovendien goed n1ogelijk dat rationa
lisatie in de fysieke distributiestructuur eerder geboden is, dan een ingewikkeld 
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operationeel planningsinstrument. 

In het totale logistieke traject van Telecommunicatie treedt op één plaats 
ongetwijfeld aanzienlijke differentiatie op: in de verdeling van leverancierslevertijden 
of -afroeptijden. De gedachte zou op kunnen komen, dat hoewel de fysieke 
distributie verwaarloosbaar moge zijn, DRP toch altijd nog nuttig is om bestelsug
gesties voor leveranciersleveringen af te geven, rekening houdend met individuele 
artikellevertijden. Hoewel dit op zich juist is, moet de operationele aansturing van 
leveranciers met behulp van DRP gezien worden tegen de achtergrond van de 
veranderende relatie met de leveranciers. In paragraaf 2.5.4. is gesteld dat voor 1985 
leveranciers met afzonderlijke orders per aflevering werden aangestuurd. Bij het 
ontwerp van de nieuwe inkoopbenadering in paragraaf 6.7. is gesteld dat een betere 
afstemming van leveranciersactiviteiten op de goederenbehoefte van de klant 
mogelijk is door twee samenhangende instrumenten:-
- afsluiten van raamcontracten; 
- produceren van leverschema's, waarop de afgesproken, geplande en verwachte 

leveringen van leveranciers zichtbaar zijn. 

De beide, onder andere door Telecommunicatie gebruikte, instrumenten zorgen 
voor een relativering van het begrip levertijd. De leverschema's zijn juist bedoeld 
voor DRP-bestuurde artikelen. De aflevergegevens op het document zijn echter 
vermeld op de behoeftedatum en dus in principe niet afhankelijk van de levertijd. 
De afroeptijd als DRP-parameter leidt uiteraard wel tot het vastleggen van afleve
ringen binnen een bepaalde horizon. De afroephorizon is echter geringer dan een 
'normale' levertijd en bovendien veel minder gedifferentieerd naar artikel. 
Het inkooptraject is daarnaast het laatste traject in de berekeningsvolgorde binnen 
DRP. De opgetreden differentiatie leidt dus niet meer tot verdere verschillen in 
voorgaande processen. 
De conclusie is, dat ook eventuele differentiatie in inkooplevertijden in 
veel gevallen niet leidt tot de noodzaak DRP als planningstechniek te introduce
ren. Ook hier biedt DRP weinig meerwaarde ten opzichte van direct gebruik van 
het verwachte vraagprogramma. 

8.3.4 Seriegroottes 

In paragraaf 4.5.3 is reeds gewezen op de negatieve gevolgen van grote series. Met 
andere woorden, juist als seriegroottes bijdragen aan verandering van de 
inkoopopdrachten ten opzichte van de vraag, zou men zeer kritisch moeten zijn op 
de grootte van de series. Seriegroottes moeten worden vergeleken met de 
transportfrequentie. Is de seriegrootte groter dan het gemiddeld verbruik over het 
transportinterval {1/transportfrequentie ), dan zal gemiddeld niet meer van iedere 
transportmogelijkheid gebruik worden gemaakt, ondanks het optreden van verbruik. 
De vorm van het fysieke distributienetwerk heeft invloed op de gevolgen van 
seriegroottes. De gevolgen van seriegroottes zijn gering als, zoals bij Telecom
municatie, naar 52locaties wordt gedistribueerd. Dan zijn er, zelfs bij een serie in 
de orde van 10 maal het verbruik over het transportinterval (2 dagen), altijd wel 
een paar magazijnen toe aan belevering. 
In het algemeen geldt, dat hoe meer niveaus in het netwerk aanwezig zijn, en hoe 
kleiner het aantal vanuit één SKU beleverde SKU's is, hoe ernstiger de opslingeren-
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de effecten van seriegroottes zullen zijn. In de klassieke theorie (formule van 
Camp) wordt de bestelserie bepaald door voorraadkosten en bestelkosten, 
waaronder material handlingskosten van magazijnuitlevering en inname. V oor de 
belevering van SKU's in fysieke distributienetwerken geldt uiteraard ook, dat er een 
optimale seriegrootte-range en daarmede aanleverfrequentie-range te bepalen is. 
Het verdient echter sterk aanbeveling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
transportfrequentie naar een magazijn. In dat geval wordt maximaal gebruik 
gemaakt van de vaste kosten die aan een bepaalde transportfrequentie zijn 
verbonden. Bovendien ontstaat een veel gelijkmatiger goederenstroom. 

Bij Telecommunicatie spelen seriegroottes alleen nog een rol bij installatiemate
rialen. Daar zijn verpakkings- en handlingskosten soms zo hoog en verbruiken soms 
relatief zo laag dat seriegroottes in de orde van maandverbruiken voorkomen. V oor 
de circa 500 DRP-bestuurde artikelen zijn de minimum seriegroottes vaak 1. 
Conclusie: seriegroottes kunnen van invloed zijn op de verandering van het 
dynamisch patroon hoger in de keten ten opzichte van de vraag. Bij Telecommu
nicatie is dit niet het geval. 

8.3.5 Status in het fysieke distributienetwerk 

DRP houdt rekening met de actuele stand van zaken in het fysieke distributie
netwerk. Nieuwe planningssignalen van DRP zijn niet alleen gebaseerd op de laatste 
inzichten voor het vraagprogramma maar onder andere ook op:-
- de werkelijke voorraad, ontstaan door werkelijk, eventueel ongepland, verbruik 

of zelfs na voorraadcorrectie; 
- back-orders; 
- uitstaande of gewijzigde bestellingen. 
Het gaat hier met andere woorden om de 'boekhoudfunctie' van DRP. Het 
minitieus bijhouden van de status in het netwerk en het verwerken van de status in 
de planning voor de toeleveringen. Dit is zeker een van de nuttigste toevoegingen 
van DRP aan het verwachte vraagprogramma. De boekhoudfunctie is ook al 
gedeeltelijke in de bestelmomenttechniek (voornamelijk in het begrip eConomische 
voorraad) aanwezig. DRP koppelt de informatie echter door over de gehele keten 
en wel zonder tijdverlies. De functie heeft daarom meer te maken met het karakter 
van DRP als open integraal systeem voor fysieke distributiebeheer dan met de 
eigenlijke DRP-planningstechniek. Zie verder paragraaf 9.4. 

8.3.6 Vraagvoorspelling als aansturing van DRP 

Fysieke distributie is een divergent proces; de onafhankelijke vraag naar een artikel 
is verspreid over veel SKU's. Als aansturing van DRP is een vraagprogramma, 
bestaande uit een vraagvoorspelling aangevuld met bekende behoefte, per SKU 
nodig. 
De vraag is nu op welke wijze en met welke betrouwbaarheid een verwachting van 
de vraag per SKU kan worden opgesteld. In het algemeen en ook bij Telecom
municatie ontstaat de vraagverwachting in twee stappen. Met behulp van statistische 
technieken wordt een verwachte vraag berekend. Daarna wordt de verwachting 
beoordeeld en eventueel aangepast door een (commercieel) planner op basis van 
ervaring, inzicht en informatie over toekomstige gebeurtenissen. De kwaliteit van 



148 

het eindresultaat wordt door beide stappen beïnvloed. 

Statistische voorspelling 
De moeilijkheid bij de statistische voorspelling is het relatief kleine verbruik van 
een artikel per SKU. In veel gevallen en ook bij Telecommunicatie kan, afhanke
lijk van de gehanteerde voorspelmethode, een voorspelling op artikelniveau, 
ongeacht de verbruiksplaats, betrouwbaarder zijn dan een gesommeerde SKU-voor
spelling. DRP eist echter SKU-voorspellingen, die dan binnen DRP, door het reeds 
beschreven aggregerend effect, gesommeerd worden tot tijdgefaseerde verwachting 
van het totale artikelverbruik. Feitelijk ligt hier een dilemma. De fysieke distributie 
van Telecommunicatie fungeert als een goede illustratie daarvan. Voor aansturing 
van het inkoopproces, of in andere bedrijven als input voor een hoofdproduktieplan, 
is een verwachting van het vraagvolume op artikelniveau uiterst interessant. 
Gegeven de integrale doorlooptijden van fysieke distributie (3 dagen) en inkoop 
(3-6 maanden) en gegeven de geringe seriegroottes in het fysieke distributieproces, 
is echter de regionale verdeling van het vraagvolume over een horizon verder dan 
een week totaal oninteressant. Het inkoopproces zou dus uitstekend gebaseerd 
kunnen worden op een betrouwbare artikelvoorspelling. DRP sommeert echter de 
veel onbetrouwbaardere SKU-vraagvoorspellingen. De vraagmodule uit het bij 
Telecommunicatie gebruikte DRP-systeem biedt hiervoor een oplossing. In deze 
module is het mogelijk naast SKU-voorspellingen ook voorspellingen te maken op 
artikelniveau of op enig ander, te voren bepaald, hiërarchisch ordeningscriterium, 
bijvoorbeeld een cluster soortgelijke artikelen. 
Deze niet SKU-voorspellingen zijn gebaseerd op de directe verbruikscijfers op het 
hiërarchisch hogere niveau. De resulterende vraagvoorspellingen worden vervolgens 
gebruikt om de gemaakte SKU -voorspellingen naar rato bij te stellen, zodat de som 
van de SKU-voorspellingen gelijk wordt aan de voorspelling van het gesommeerde 
verbruik (Detscher, 1985). 

BV (SKU (i)) • 

v
sv-

n 
V (SKU (i)) x V ( 'L SKU (i)) 

1-1 
2:: V (SKU (i)) 
i-1 

VOORSPELD VERBRUIK 
BIJGESTELD VOORSPEL-D VERBRUIK 

Bij Telecommunicatie komen alle statistische SKU-voorspellingen op deze wijze tot 
stand. 

Het op deze wijze afleiden van SKU-voorspellingen uit een voorspelling van de 
gesommeerde vraag wijst eens te meer op het twijfelachtige nut van bet gebruik van 
DRP als planningstechniek. DRP vereist immers de SKU-voorspellingen, maar 
gebruikt deze om via een aggregatieproces de totale behoefte aan het begin van de 
keten vast te stellen. Deze totale behoefte zou wel eens veel kunnen lijken op de 
voorspelling van de gesommeerde vraag. De enorme hoeveelheid rekenwerk, 
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bestaande uit het atbreken van de voorspelling tot SKU-niveau, de aanbieding aan 
DRP en de aldaar volgende sommatie, alvorens de voorspelling gebruikt wordt voor 
aansturing van leveranciersleveringen, heeft uiteraard alleen zin als het fysieke dis
tributienetwerk sterk gedifferentieerd is. 

Aanpassing statistische voorspelling 
In de tweede stap wordt een statistische voorspelling aangepast op basis van 
menselijke beoordeling. Ook bier is van belang of de voor DRP benodigde 
SKU-voorspellingen het beste niveau zijn om aanpassingen in de statistische 
voorspelling aan te brengen. Er zijn tenminste twee problemen met SKU-voor
spellingen. 

Ten eerste representeren SKU's de fysieke distributiestructuur, terwijl in het 
algemeen, en ook bij Telecommunicatie, de opbouw van het fysieke distributie
netwerk niet geheel overeen komt met de opbouw van commerciële verantwoor
delijkbeidsgebieden. De commerciële verantwoordelijkheid is belegd per district. 
De meeste districten kennen meer magazijnen. Bovendien is de onafhankelijke 
vraag, die rechtstreeks beleverd wordt uit het centrale magazijn, afkomstig van alle 
districten. In een aantal gevallen ligt het ontkoppelpunt zelfs bij de leverancier en 
is van SKU-verbruik in het geheel geen sprake. Er is voor het maken van een 
commerciele vraagverwachting behoefte aan een voorspelling per commercieel 
district, ongeacht de locatie van waaruit de goederen zijn verstrekt. De voorspel
module moet dus in staat zijn statistische voorspellingen aan te bieden, gebaseerd 
op geheel andere indelingen dan de betrokken SKU's. Na aanpassing van de 
voorspelling moet het resultaat weer omgezet worden tot verwachte SKU-behoe
fte. 

Ten tweede is het verbruik van verschillende artikelen in het geheel niet onaf
hankelijk. De artikelen van Telecommunicatie worden gebruikt in een installatie
proces. De gebouwde installaties zijn varianten van versebillende basistypen. Het 
ligt bier voor de hand te werken met voorspellingen van aantallen basistypen en met 
verwachtingen van de gemiddelde opbouw van installaties, vastgelegd in planstuk
lijsten. Een ingebrachte aanpassing van een voorspelling wordt dan automatisch 
vertaald naar aanpassing van de schattingen van afzonderlijke artikelen. 

Het voorspelsysteem van het GBS is voor het gebruik van planstuklijsten en 
commerciële districtsschattingen gewijzigd. Kleinere wijzigingen in de registratieve 
modules waren nodig om de historische informatie over het verbruik van goederen 
uit te breiden met de gegevens die in de voorspelmethode gebruikt worden voor de 
bierarcbische ordening van het verbruik. 

De beoordeling van de logistieke en commerciële planners die met het uitgebrei
de voorspelsysteem werken, is dat het GBS sterk bijdraagt aan het maken van 
betrouwbare verwachtingen van het totale vraagvolume. Uiteraard is dit nuttig voor 
de logistieke prestaties. Bij beoordeling van DRP als planningstechniek gaat het 
echter om de toegevoegde waarde van DRP, ná het maken van een verwacht 
vraagprogramma. Voor Telecommunicatie is die waarde gering. 
Wel is de constatering relevant dat het nut van gecombineerde statistische en 
menselijke vraagvoorspelling in het project Logistieke Besturing niet in de eerste 
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versies van het basisontwerp van het informatiesysteem is onderkend. In die zin is 
het wel het DRP-11-systeem geweest dat Telecommunicatie gedwongen heeft een 
consistente vraagvoorspellingsprocedme en ondersteuning daarvan te introduceren. 

8.3.7 Nut van DRP als planningstechniek 

DRP is ontwikkeld naar analogie met MRP. Toch zijn er opmerkelijke verschillen 
in de karakteristieken van produktie en fysieke distributie. Het voor de beoordeling 
van DRP belangrijkste verschil betreft het divergente, respectievelijk convergente 
karakter van fysieke distributie, respectievelijk produktie. In afbeelding 8.1 is het 
gebruik van MRP voor een convergent produktieproces getekend. 
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Afbeelding 8.1 Gebruik van MRP voor overwegend convergente produktie. 

Fysieke distributie is van natme divergent. Produktie kan beide kenmerken hebben. 
Een gedeelte van de theoretische zwakheid van DRP hangt nauw samen met het 
divergente karakter. Deze problemen zijn dan ook gedeeltelijk al veel eerder 
ontdekt als MRP-problemen in produktiesystemen met een sterk divergent karakter. 
Ook daar is het mogelijk aantal eindprodokten te groot voor een betrouwbare 
vraagvoorspelling. Bovendien is de naar eindprodukt verbijzonderde voorspelling 
niet relevant voor de bestmingvan het produktieproces hoger in het traject en voor 
het inkoopproces. In dergelijke produktiesituaties wordt gezocht naar een 
'insnoeringsniveau' in de produktiestuklijst Dat stadium in de produktie waar de 
variëteit aan artikelen relatief gering is. De vraagvoorspelling en het hoofd
produktieplan kan dan worden gemaakt voor artikelen op het insnoeringsniveau. 
Alleen de produktieprocessen tot het insnoeringsniveau worden MRP-bestumd, 
afgeleid van het hoofdproduktieplan. Het proces na het insnoeringsniveau zou liefst 
klantorderbestuurd (fmal assembly scheduling) moeten verlopen, om eindvoorraad 
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te voorkomen en de door divergentie aanwezige flexibiliteit te benutten.1 In 
afbeelding 8.2 is het gebruik van MRP voor gedeeltelijk divergente produktie 
weergegeven. 

AANTAL 
INKOOP

DELEN 

@ 
' 1-PP LIEFST 

KLANTORDER • 

AANTAL 
EINDf'ROI)U(TEN 

~>---------~---~---~-E_s ______ __,) 

Albeelding 8.2 Gebruik van MRP voor gedeeltelijk divergente produktie. 

Fysieke distributieprocessen vertonen een zekere analogie met het divergente 
produktieproces. Waar bij dergelijke produktie goederen specifiek gemaakt worden 
door transformatie, gebeurt dit in fysieke distributie door verplaatsing. In afbeelding 
8.3 is bet fysieke distributieproces van Telecommunicatie schematisch weergegeven. 

Net als bij produktie heeft time phased orderpoint (MRP of DRP), voor het 
divergente traject weinig zin. De vraagvoorspelling dient op het insnoeringsniveau 
(inkoopdelen) te liggen. Net als bij divergente produktie is klantorderbesturing voor 
fysieke distributie ideaal. Lukt dit niet, dan moeten toch in ieder geval grote series 
en lange doorlooptijden bestreden worden, anders is zeer veel decentrale voorraad 
nodig om een bepaalde klantservicegraad te bereiken. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het nut van DRP als planningstechniek 
gering is. Voor Telecommunicatie geldt dat sturing van fysieke distributie op 
economische voorraad (bestelmomenttecbniek) en sturing van inkoop rechtstreeks 
op vraagprogramma en economische voorraad, vanuit besturingsoptlek ook mogelijk 

1) Indien de beschikbare klantlevertijd ten opzichte van de produktiedoorlooptijd klantorderbesturing 
(gedeeltelijk) onmogelijk maakt, kunnen toch hardere afspraken, in de vorm van aanwilende 
detaillering op een lager aggregatieniveau, maar over een beperkte horizon, nodig zijn. Een 
dergelijke differentiatie van de mate van detail in het produktieplan, voor de verschillende 
tijdvakken, komt overeen met het principe van perspedivisch plannen. 
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Afbeelding 8.3 Divergente distributie Telecommunicatie-randapparatuur. 

is. Met andere woorden, het voor DRP-planning karakteristieke simuleren van het 
toekomstig verloop van het fysieke distributieproces heeft geen toegevoegde waarde. 
De conclusie is geldig voor vrijwel alle fysieke distributiesituaties omdat zij 
divergent zijn. Een uitzondering vormen wellicht zeer gecompliceerde, langgerekte 
en sterk gedifferentieerde fysieke distributiestructuren. 
De diskwalificatie van DRP als planningstechniek roept een aantal vragen op. 
- Betekent dit dat DRP-systemen waardeloos zijn? 
- Kan DRP als planningstechniek kwaad? 
- Is er een voor de hand liggend beter alternatiefvoor de DRP-planningstechniek? 

Waarde van DRP-systemen 
DRP-systemen zijn op de eerste plaats open integrale systemen voor fysieke 
distributiebeheer. In die zin zijn zij gelukkig bijzonder waardevol. In paragraaf 8.4 
wordt dit nader uitgewerkt. 

Gevaar van de DRP-techniek 
Hoewel DRP niet veel toevoegt kan het in de meeste gevallen ook geen kwaad, 
mits de vraagvoorspellingsprocedure en de ondersteuning daarvan het mogelijk 
maakt op de juiste niveaus een vraagverwachting op te stellen. Doordat de 
DRP-berekening stroomopwaarts verloopt in het divergente proces, komt men, 
convergerend, toch wel weer uit bij de juiste totaalcijfers, bijvoorbeeld voor 
aansturing van inkoop. Het rekenen kan dus weinig kwaad. 
De situatie is vergelijkbaar met een produktieomgeving waar een bepaald 
inkoopdeel in alle eindprodokten voorkomt, ongeacht type of uitvoering. Ook hier 
kan MRP als planningstechniek gebruikt worden. Niet nodig, maar ook niet 
gevaarlijk. 
Het gevaar van gebruik van DRP wordt groter, als in het fysieke distributienetwerk 
grote seriegroottes aanwezig zijn. De geplande behoefte op inkoopniveau of op 
hoofdproduktieplanniveau is dan werkelijk onbetrouwbaar. Het is vooral dit aspect 
van DRP-planning, wat noopt tot alternatieven voor de DRP-planning, overigens 
binnen een totaal 'DRP'-11-informatiesysteem. 
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Bij Telecommunicatie doet zich het probleem van de seriegroottes niet voor. 

Bij Telecommunicatie doet zich echter wel een praktisch probleem voor dat gebruik 
van de DRP-module voor aansturing van de fysieke distributie wel degelijk 
schadelijk maakt. De DRP-berekening verloopt wekelijks, terwijl de fysieke 
distributie om de twee dagen plaatsvindt. Het bestelpeilmechanisme, dat in het GBS 
als alternatieve vorm van fysieke distributiebesturing aanwezig is, is precies op de 
distributiefrequentie afgestemd. DRP heeft ten opzichte van de bestelmoment
techniek dus als nadee~ dat opgetreden afwijkingen tussen verwachting en 
daadwerkelijk verbruik soms niet in de eerstvolgende zending worden gecorrigeerd. 
DRP verlengt de reactietijd van de fysieke distributie. Voor Telecommunicatie is 
deze wijze van het gebruik van DRP voor fysieke distributie dus gewoon slecht. Een 
ontwerpfout in de samenhangtussen fysieke distributiestructuur en besturingsmodel. 
Fysieke distributie kan beter op basis van bestelmomenttechniek worden bestuurd; 
inkoopaansturing kan eventueel met behulp van DRP. 
Deze situatie doet zich in het algemeen voor als de distributiefrequentie hoger is 
dan de DRP-frequentie. 

Alternatieven voor DRP 
Voordat een aanzet tot een alternatief voor de DRP-planning wordt gesuggereerd, 
moet op de gevolgen van een keuze voor een alternatief voor DRP-planning in een 
praktijkgeval worden gewezen. Hoewel DRP als planningstechniek niet bijzonder 
waardevol is, is het in commercieel verkrijgbare DRP-systemen wel de verbindende 
schakel tussen vraagverwachting, de reeds bekende behoefte voor klantenorders, de 
voorraad en voorraadnormen en de inkoopplanning. Een andere koppeling eist 
andere programmatuur. Of een andere directe koppeling dus realistisch is, hangt 
af van de wijze waarop fysieke distributiebesturingssystemen ter beschikking komen. 
Als de programmatuur zelf gebouwd wordt, is een andere koppeling realistisch. Is 
er een DRP-pakket beschikbaar met een DRP-module, dan ligt gebruik daarvan 
voor de hand, tenzij noodzakelijk aanwezige seriegroottes bij gebruik van DRP een 
gevaar voor de stabiliteit van de inkoopplanning of de produktieplanning vormen. 
Als alternatief voor DRP-planning geldt op de eerste plaats de klassieke orderpoint 
besturing. Per SKU dient vastgesteld te worden of de toestroom naar die SKU 
planmatig moet worden bestuurd of niet. De belangrijkste factoren bij de beslissing 
zijn de levertijd naar het voorraadpunt en de voorspelbare vraagfluctuaties. Hoe 
korter de levertijd en hoe geringer de voorspelbare vraagfluctuaties, hoe minder zin 
een planmatige besturing heeft. Een niet planmatig bestuurde SKU wordt met de 
gewone bestelmomenttechniek bestuurd. 
Wordt wel gekozen voor een planmatig bestuurde toestroom dan lijkt de 
onderstaand beschreven techniek aanbeveling te verdienen. 

De eerste stap wordt gevormd door de opstelling van een vraagprogramma voor 
de betrokken SKU. Anders dan bij DRP bevat deze opstelling voor SKU's met 
zowel afhankelijke als onafhankelijke vraag, géén simulatie van een fysieke 
distributieproces. De berekening verloopt voor elke SKU afzonderlijk, en er is geen 
overdracht van output van eenSKUnaar input voor een andere SKU. Voor SKU's 
met uitsluitend onafhankelijke vraag is er overigens geen verschil tussen deze 
opstelling en de normale input voor een DRP-berekening. 
De opstelling verloopt als volgt. De afname wordt voorspeld op basis van de 
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onafhankelijke vraag, die uiteindelijk door de betrokken SKU wordt bediend. De 
opstelling kan, in een goede vraagvoorspellingsmodule, uitgevoerd worden door de 
betrokken gerealiseerde onafhankelijke vraag te markeren en te gebruiken als input 
voor de vraagvoorspelling. Eventueel worden de verschillende voorspellingen van 
de onafhankelijke vraagpatronen van de SKU's via welke de vraag bij de betrokken 
SKU tot stand komt afzonderlijk voorspeld, over (verschillende) tijdvakken 
verschoven, en vervolgens gesommeerd. Menselijke ingreep in de vraagvoorspelling 
kan op dezelfde wijze als beschreven in paragraaf 3.6.4 plaatsvinden. 

In een tweede stap wordt de verwachte afname omgezet in een gewenste toestroom. 
Het op bovenstaande wijze verkregen, verwachte vraagprogramma voor de 
betrokken SKU, is niet aangepast aan seriegewijze uitstroom uit de SKU, of aan 
afwijkingen van de voorraad ten opzichte van de gewenste voorraad, stroomafwaarts 
in de keten. Een essentieel uitgangspunt voor de alternatleve plannlngsteebnlek is 
de stelling, dat bet precieze afnamemoment van een serie nooit nauwkeurig 
voorspeld kan worden, en dus géén rol mag spelen in de berekening van voorraad
aanvullingen. Ook bet verplaatsen van voorraad van een SKU stroomafwaarts op 
zich, mag in de beoordeling van de noodzaak tot aanvulling van die SKU géén 
versebil maken. Het betreft immers een interne fysieke distributiebandeling tussen 
twee voorraadpunten. Er is géén sprake van klanten vraag. V oor een voorraadpunt 
hoger in de keten is dit verder niet interessant. De oplossing voor het probleem van 
de seriegewijze afname wordt bereikt door het hanteren van een norm voor bet 
gewenste niveau voor de voorraad in de keten vanaf, en met inbegrip van, een 
voorraadpunt stroomafwaarts: de zogenaamde integrale voorraad of SKU
ketenvoorraad. Dit voorraadniveau is door anderen aangeduid als de 'base stock' 
(Magee, 1985) of de 'echelon stock' (Clark en Scarf, 1959). Clark et al. hebben 
aangetoond dat, in lineaire systemen (niet divergent of convergent), een optimale 
toestroom voor een SKU gebaseerd dient te zijn op de aanwezige echelon stock. 
De aanpassing van de MRP-planningstechniek op het gebruik van de integrale 
voorraad in plaats van de lokale voorraad, heeft geleid tot de presentatie van het 
Line Requirements Planning ofLRP-concept (Van Donselaar, Jenniskens, Timmer, 
1987). De berekening van de geplande voorraadaanvullingen geschiedt in LRP 
volgens het time phased orderpoint-principe, gebaseerd op het opgestelde 
vraagprogramma en met gebruik van de (norm voor de) integrale voorraad in plaats 
van de (norm voor de) lokale voorraad. 
Een belangrijk vraagstuk in systemen sturend op integrale voorraad, is de hoogte 
van de norm voor de integrale voorraad. Timmer et al. (Timmer, Monhemius, 
Bertrand, 1984) geven hiertoe een aanzet. Eppenet al. (Eppen en Schrage, 1981} 
geven een analytische afleiding voor integrale voorraadnormen voor divergente 
systemen. 
Het lijkt aanbeveling te verdienen bij bepaling van de norm voor de SKU
ketenvoorraad rekening te houden met de volgende vier componenten: 
- de som van de normen voor deSKU-voorraad van de vanuit de betrokken SKU 

beleverde SKU's; 
- de verwachte vraag over de levertijd naar de betrokken SKU; 
- voorraad ten behoeve van de onvoorspelbaarheid van de verwachte uiteindelijk 

te bedienen onafhankelijke vraag, berekend, door uit te gaan van serviceniveau, 
lengte van het onzekere tijdvak en mate van onvoorspelbaarheid; 

- voorraad om seriegewijze afname mogelijk te maken. 
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De Iaatse component is sterk afhankelijk van de vorm van het netwerk. 
De instelling kan voorraadnormen kan in praktische situaties waarschijnlijk het best 
door empirisch bepaald worden. 

Een gevolg van de hantering van SKU-ketenvoorraadnormen is dat onbalans in 
voorraad (een beleverde SKU te weinig voorraad, een andere te veel) géén reden 
is tot aanvulling van de beleverende SKU zelf; onbalans is uiteraard wel reden tot 
aanvulling van de SKU met een te lage voorraad, indien de beleverende SKU 
daartoe in staat is. De mate van onbalans is volgens Van Donsetaar (Van 
Donselaar, 1989) vrijwel uitsluitend afhankelijk van de seriegrootte. Onbalans kan, 
indien de seriegrootte groot is ten opzichte van het verbruik van de beleverde 
SKU's, leiden tot plaatsgebonden schaarste. Zoals betoogd in paragraaf 3.5.3 zijn 
seriegroottes gekoppeld aan de individuele distributiefrequentie per artikel, die op 
zich begrensd wordt door de transportfrequentie in het netwerk tussen de 
betrokken magazijnen. Onbalans zal nauwelijks optreden in fysieke distributie
systemen met frequente onderlinge transporten en relatief kleine onderlinge 
seriegroottes. Mocht onbalans in uitzonderingsgevallen problemen geven, dan is 
mogelijkerwijs herdistributie (transshipment of terugsturen vanuit de beleverde 
SKU) een oplossing. In fysieke distributiesystemen met relatief grote series, of een 
lage transportfrequentie kan onbalans aanleiding zijn de lokale voorraadsituatie van 
beleverde SKU's te willen betrekken bij de planning van toeleveringen naar de 
beleverende SKU. Zipkin (Zipkin, 1984) presenteert hiervoor een methode. 

Het is interessant te constateren dat in fysieke distributiesystemen de frequentie van 
aanvoer naar het eerste magazijn stroomopwaarts, vanaf leverancier of vanuit 
produktie, vaak veel geringer is dan de onderlinge transportfrequenties in het 
netwerk. De eerstgenoemde frequentie is het gevolg van vaste kosten van de 
aanvoer vanaf leverancier of vanuit produktie. Het verschil in frequentie vormt 
feitelijk de rechtvaardiging van het houden van een voorraad in het magazijn 
stroomopwaarts. Zou er geen verschil in aanvoer- en onderlinge frequenties zijn, 
dan volstaat het doorEppenet al. (Eppen en Schrage, 1981) onderzochte central 
ordering systeem, waarbij alle ontvangsten op het hoogste niveau, na allocatie, 
direct naar lagere magazijnen worden gedistribueerd. Een centrale voorraad in een 
centraal magazijn is dan overbodig. Het centrale 'magazijn' krijgt dan een 
overslagfunctie, in plaats van een magazijnfunctie. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de bovenstaand beschreven planningstechniek 
zich op twee punten van normale DRP-planning onderscheidt: 
- de input, het verwachte vraagprogramma, wordt per SKU onafhankelijk 

opgesteld; 
- er wordt niet gewerkt met voorraadnormen, maar met ketenvoorraadnormen. 
Deze voorgestelde aanpassingen zijn, voornamelijk gebaseerd op beschouwing van 
produktiesystemen, eerder gepresenteerd door Van Donselaaren anderen. Van 
Donselaar geeft hiervan een overzicht in zijn proefschrift (Van Donselaar, 1989) en 
beschrijft hierin bovendien een nieuw alternatief. FiRST, dat hier verder 
onbesproken blijft. 
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8.4 DRP als open systeem voor integraal fysieke distributiebeheer 

In paragraaf 4.6.4 is de opbouw van DRP-totaalsystemen uiteengezet. In dergelijke 
systemen zijn veel meer functies aanwezig dan de DRP-planuingstechniek, 
ondergebracht in de DRP-module. Niet alle functies waren voor Telecommunicatie 
nieuw. In de volgende paragrafen volgen per functie de belangrijkste conclusies. In 
paragraaf 9.4.8. volgt een samenvatting. 

8.4.1 Inkoop 

Toevoeging van de inkoopfunctie aan het integrale systeem is nieuw voor 
Telecommunicatie. De koppeling wordt als zeer nuttig ervaren. Vanuit het oogpunt 
van fysieke distributie is het interessant dat ook interne afnemers (districten) 
on-line inzicht hebben in de uitstaande inkooporders en daardoor in de toekom
stige levermogelijkhdeden. 
Raam- en afroepcontracten hebben veel bijgedragen aan verkorting van de 
levertijden. GBS-leverschema's worden op kleine schaal gebruikt. In een aantal 
gevallen is de afroepverantwoordelijkheid gedelegeerd aan lokale planners. 
Ontvangsten vinden soms direct in districten plaats. Factuurregistratie en validatie 
van fakturen tegen bestelling en ontvangst zijn centrale functies. Zonder een 
integraal systeem is een dergelijke geografische spreiding van gerelateerde 
activiteiten onbeheersbaar. Het GBS heeft dus enerzijds de mogelijkheden tot 
diversfficatie in het gebruik van de fysieke distributiestructuur, en anderzijds de 
administratieve en planningstechnische beheersing ervan, vergroot. 
Een tweetal functies uit het inkoopsubsysteem is vooralsnog van beperkt nut 
gebleken. Het betreft leveranciersbeoordeling en het offerte-ondersteuningssysteem. 
Oorzaken zijn nog niet onderzocht. 

8.4-l Distributievrijgave 

Gebruik van de distributievrijgavemodule, die goederen verdeelt bij dreigende 
schaarste, heeft een aantal beperkingen getoond. Distributievrijgave is gelimiteerd 
tot DRP-bestuurde artikelen, terwijl de toepassing voor andere artikelen even zinvol 
is. Dit lijkt een eigen(on)aardigheid van het gebruikte programmatuurpakket. 
Modfficatie is wellicht nuttig. 
Een andere beperking is dat het mechanisme te laat in werking treedt. Zo lang 
centraal voldoende voorraad aanwezig is om fysieke distributie-opdrachten uit te 
voeren, gebeurt er niets. Pas wanneer de fysieke distributie-opdrachten voor de 
komende dagen (1 week) niet meer uitgevoerd kunnen worden, start het 
vrijgavemechanisme. Op dat moment valt er echter nauwelijks meer voorraad te 
verdelen. Het ligt voor de hand de werkingshorizon van het mechanisme uit te 
breiden. 
Het probleem duidt echter ook op een fundamentele kwestie. Herallocatie van 
voorraad aan fysieke distributie-opdrachten is alleen mogelijk als de fysieke 
distributieopdrachten voor een aanzienlijk deel van hun omvang nog niet direct voor 
backorders of bekende klantorders nodig zijn. Met andere woorden, als seriegroot
tes en veiligheidsvoorraden bij de fysieke distributie een aanzienlijke rol spelen. In 
dat geval kan de kennelijk gewoonlijk in het fysieke distributiesysteem aanwezige 
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buffer ingezet worden om lokale schaarste te voorkomen. Bij Telecommunicatie is 
vrijwel alle buffer uit het fysieke distributiesysteem weggesneden. De veiligheids
voorraad is grotendeels opgeslagen in het centrale magazijn. Lokale schaarste komt 
dan ook weinig meer voor. Als de centrale buffer is uitgeput, heerst uiteraard 
vrijwel overal schaarste. Het schaarsteprobleem zal dan echter opgelost moeten 
worden waar het daadwerkelijk ligt: bij inkoop en niet binnen de fysieke distributie. 
Herallocatie van aanwezige voorraad biedt in ieder geval geen oplossing. 

De distributievrijgavemodule is dus, terecht, voor Telecommunicatie en voor ieder 
ander bedrijf dat er in slaagt de fysieke distributie soepel af te stemmen op het 
werkelijk verbruik, van weinig waarde. De distributievrijgavefunctie moet vooral 
gezien worden als een discutabele oplossing van het in paragraaf 9.2.2 genoemde 
ruisversterkende effect van DRP. Zodra immers de, door aanvulling van veilig
heidsvoorraden en door seriegroottes ontstane, te distribueren aantallen, plotseling 
niet voorhanden zijn, grijpt de distributievrijgavemodule in en wordt zomogelijk nog 
datgene gedistribueerd wat werkelijk gevraagd is. 

8.4.3 Klantorderbesturing 

Gebrekkig in het GBS is de ondersteuning van de fysieke distributie van goederen 
voor bekende, reeds geplaatste klantorders. De gebrekkige ondersteuning is voor 
Telecommunicatie van belang, omdat het aantal artikelen met ontkoppelpunt bij 
leverancier of in het centrale magazijn sinds 1985 sterk gestegen is. De gebrekkige 
ondersteuning was reeds in het gebruikte programmatuurpakket aanwezig. Toch 
heeft dit niet tot aanpassing van de programmatuur geleid; klantorderbesturing is 
in het basisontwerp nauwelijks beschreven. Hiervoor zijn een aantal oorzaken:-
- het basisontwerp van de programmatuur is gebaseerd op de fysieke distribu

tiestructuur bestaande uit twee niveaus; 
- in 1985 kwam het projectmatig leveren vanuit ontkoppelpunten in het centrale 

magazijn of bij leveranciers, nauwelijks voor; 
- de ondersteuning van levering aan klanten vanuit districtsmagazijnen is 

toegewezen aan de lokale produktiebesturingssystemen in de districten en niet 
aan het GBS. 

Interessant is de vraag of hier sprake is van een ontwerpfout. In zekere zin wel. Op 
zijn minst had het basisontwerp expliciet moeten stellen, dat ontkoppelpunten hoger 
in de keten slechts gedeeltelijk worden ondersteund. 

Vanuit het oogpunt van generalisatie is echter vooral van belang hoe klantorder
besturing in het gebruikte programmatuurpakket is opgenomen? 
Het DRP-systeem ondersteunt de levering van goederen aan een gebruikend proces 
als een uitgifte uit een magazijn. Het is mogelijk de goederenbehoefte voor een 
gebruikend proces kenbaar te maken en per artikel te differentiëren naar tijd en 
plaats. Het systeem zal per leverend magazijn de uitlevering op tijd verzorgen. 
Fysieke distributietrajecten na uitlevering uit een magazijn, worden niet onder
steund. Een behoorlijke ondersteuning van fysieke distributie op klantorder zou 
echter ten minste de volgende functies moeten omvatten:-
- reservering van goederen op klantorder; 
• ondersteuning van orderverzamellokatie, dat wil zeggen de verzameling van 
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goederen bestemd voor een klantorder op een te kiezen plaats in het netwerk; 
- ondersteuning van overslagpunten (transito), dat wil zeggen de routering van 

goederen door het netwerk, zonder dat de goederen in voorraadpunten worden 
opgenomen; 

- ondersteuning van ordercompleetheidseisen, dat wil zeggen het eventuele 
tegenhouden van uitlevering als de overige goederen voor een klantorder nog 
niet aanwezig zijn; 

- ondersteuning van eindbestemming, dat wil zeggen de besturing van verder 
transport naar de klant, van goederen die uit de voorraad naar een order zijn 
geboekt; 

- integratie van klantorderdistributie naast D RP- of bestelpeil-bestuurde distributie 
in de magazijn- en transportaansturing; 

- informatievoorziening over de voortgang op artikelniveau binnen de klantorder. 

De genoemde functies zijn logistieke functies. Het betreft niet de commerciële 
aspecten van de klantlevering, zoals kredietbewaking, facturering enzovoort. De 
kernvraag is of de programmatuur ondersteunt bij: 
- de beantwoording van de vraag naar toekomstige, beschikbaarheid van goederen 

voor de order (reservering); 
- de coördinatie van de goederenstroom van verschillende magazijnen en 

leveranciers, al dan niet via overslag en orderverzameling, naar de uiteindelijk 
klant. 

Het gaat hier niet om specifieke wensen van Telecommunicatie, maar om functies 
die even algemeen van aard zijn als DRP zelf. Gegeven de constatering in paragraaf 
8.2.7 dat klantorderbesturing in het, divergente, fysieke distributieproces gewenst 
is, ligt hier een duidelijke taak voor leveranciers van programmatuur. DRP als plan
ningstechniek mag dan specifiek gericht zijn op programmabesturing, ondersteuning 
van het totale fysieke distributietraject dient in veel gevallen ook gericht te zijn op 
klantorder besturing. 

8.4.4 Voorraadplanning: plaats en hoogte van veiligheidsvoorraden in DRP 

De voorraadplanningsmodule maakt het mogelijk veiligheidsvoorraadhoogten en 
seriegroottes te baseren op de karakteristieken van het patroon van de onafhan
kelijke vraag. In het bijzonder de bepaling van de veilgheidsvoorraad is van belang. 
Het standaard pakket berekent de veiligheidsvoorraad in een voorraadpunt 
desgewenst op basis van: 
- de in de vraagvoorspellingsmodule berekende voorspelbaarheid van de 

onafhankelijke vraag in dat voorraadpunt (forecast error); 
- de ingestelde gewenste servicegraad in het voorraadpunt; 
- de termijn waarover de vraagonzekerheid relevant is: de aanvultijd naar het 

voorraad punt. 
Deze werkwijze impliceert dat veiligheidsvoorraad uitsluitend in de periferie van het 
netwerk, voor de aldaar optredende onafhankelijke vraag wordt gesitueerd. Deze 
werkwijze stemt overeen met de plaatsbepaling van veiligheidsvoorraden in 
produktie-omgevingen bij gebruik van MRP. De veiligheidsvoorraad, bedoeld als 
voorziening voor onvoorspelbare vraagfluctuaties, wordt ook daar aan het einde van 
het produktieproces op hoofdproduktieplanniveau gelegd. Stroomopwaarts in het 



159 

proces bestaat dan geen vraagonzekerheid meer en valt die oorzaak voor 
veiligheidsvoorraad weg. In een fysieke distributie-omgeving is het uitsluitend 
positioneren van veiligheidsvoorraad, bedoeld voor vraagonzeker beid, in de periferie 
van het netwerk onzinnig. Zoals reeds in paragraaf 3.5.2 is betoogd, wordt in zo'n 
geval geen gebruik gemaakt van de alternatieve aanwendbaarheid van voorraad 
stroomopwaarts ten opzichte van voorraad stroomafwaarts. De totale benodigde 
hoeveelheid voorraad neemt, bij gelijke aanvultijd, wortelvormig toe bij verdeling 
over verschillende geografiSch gescheiden locaties. Het is dus juist het divergente 
karakter van fysieke distributie dat vraagt om een genuanceerdere voorraadpolitiek. 
In een SKU met onafhankelijke vraag is alleen voorraad nodig om de locale 
vraagonzekerheid te dekken over de distributie-aanvultijd naar die SKU. 
Bij Telecommunicatie is dat een korte tijd (3 dagen). De voorraad nodig om de 
landelijke vraagonzekerheid over de inkooptermijn (3-6 maanden) te dekken, kan 
beter centraal gehouden worden. 
Ook bier gaat DRP voorbij aan het verschil tussen produktie en fysieke distributie. 

8.4.5 De reserveringsfunctie in DRP 

In paragraaf 33 is een reservering omschreven als een beslag van een order op 
toekomstige leveringsmogelijkheden, die aangebracht zijn op grond van een 
vraagverwachting. Het proces dat de leveringsmogelijkheden creëert, is ontkoppeld 
van de orderstroom. 
De bij DRP nodige reserveringsfunctie stelt om twee redenen meer voor dan een 
eenvoudige afboeking tegen een afgesproken beschikbaarheid:-
- omdat er geen hard hoofddistributieplan is; 
- omdat in het systeem informatie aanwezig is over de actuele status van de 

logistieke toeleveringsprocessen, die op basis van de masterplanafspraken in gang 
zijn gezet. 

De eerste reden geeft aan dat bij orderacceptatie en levertijdafgifte geen check op 
de order tegen de geaccordeerde vraagverwachting hoeft te geschieden. Ook al is 
de order niet voorzien, toch moet acceptatie plaatsvinden als realisatie mogelijk is. 
De realisatiemogelijkheden moeten dan wel onderzocht worden. 
De tweede reden geeft aan dat ook al zou de order binnen het masterplan passen, 
realisatie uiteraard alleen mogelijk is als het logistieke proces verlopen is zoals zou 
moeten. In het systeem aanwezige informatie kan bier uitsluitsel over geven en kan 
dus bij de orderacceptatie gebruikt worden. 

Het geval is vergelijkbaar met een treinreiziger op het perron. Wat doet de reiziger 
als er volgens dienstregeling pas over een half uur een trein vertrekt maar er wel 
een trein in de goede richting op het punt van vertrek staat te wachten? Weigert 
hij in te stappen? En wat doet de reiziger als volgens plan zijn trein gereed zou 
moeten staan maar het perron is leeg? Springt hij blindelings van het perron? 
Een goede orderacceptatie, ondersteund door een reserveringsmechanisme, geeft 
aan dat de mogelijkheden tot levering onderzocht worden aan de hand van de 
actuele stand van zaken. Het is met andere woorden de situatie op het perron die 
de reismogelijkheden bepaalt en niet de dienstregeling. 

Binnen DRP-systemen vindt de orderacceptatie plaats aan de hand van het 
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geprojecteerde voorraadverloop bij het magazijn van waaruit de goederen aan de 
order moeten worden geleverd. Het geprojecteerde voorraadverloop ( available to 
promise) bestaat uit de huidige voorraad minus de tijdgefaseerde reserveringen en 
plus de tijdgefaseerde geplande ontvangsten. Het acceptatiemechanisme controleert 
of de behoefte past binnen het geprojecteerde voorraadverloop. Als dat zo is wordt 
de order geaccepteerd en de beschikbaarheid verminderd door de goederen voor 
de order te reserveren. Een dergelijke functie is ook in het basisontwerp voor het 
GBS opgenomen. Daar is de functie overigens niet gerealiseerd, maar wel in de met 
het GBS gekoppelde produktiebesturingssystemen in de districten. 
De beschreven werkwijze is echter niet zonder problemen. De geplande ontvang
sten, waarop de geprojecteerde voorraad is gebaseerd, bestaan echter maar 
gedeeltelijk uit niet meer te heinvloeden toekomstige zendingen. De meeste 
zendingen kunnen echter wellicht in een volgende DRP-berekening verhoogd 
worden, eventueel ten koste van zendingen naar andere magazijnen. Deze 
mogelijkheid wordt niet bij de orderacceptatie onderzocht. Het geprojecteerde 
voorraadverloop heeft voor de acceptatie daarom alleen waarde voor zover de order 
valt binnen de horizon, waarbinnen de geplande instroom niet te beïnvloeden is. Bij 
Telecommunicatie is die termijn voor de regiomagazijnen nog slechts een paar 
dagen. Onderzoek naar de mogelijke materiaalbeschikbaarheid buiten die termijn 
wordt niet ondersteund. Voor orders met een levertijd tussen de reactietijd van 
het centrale magazijn en de leverancierslevertijd, is dus naast het geprojecteerde 
lokale voorraadverloop, de beschikbaarheid van goederen in het centrale magazijn 
van belang. Voor de klantorders met iets langere levertijd zou acceptatie en 
reservering dus plaats moeten vinden tegen het voorraadverloop in het centrale 
magazijn. Een dergelijke mogelijkheid is echter niet in standaard DRP-pakketten 
aanwezig. 

Ook hier ligt de oorzaak van het probleem in de divergentie van fysieke distributie. 
Er wordt ook bij orderacceptatie geen gebruik gemaakt van de alternatieve aan
wendbaarheid van de goederen stroomopwaarts in de goederenstroom. Als de 
orderacceptatie gebaseerd wordt op het geprojecteerde lokale voorraadverloop over 
de gehele leverancierslevertijd, worden orders bij de acceptatie structureel 
volkomen onterecht geweigerd. 

Deze wijze van orderacceptatie hangt samen met de bepaling van de plaats en de 
hoogte van veiligheidsvoorraden in het fysieke distributienetwerk. Hierbij wordt, in 
de conventionele DRP-ftlosofie, zoals beschreven in paragraaf 8.4.4, uitsluitend 
veiligheidsvoorraad geprojecteerd in voorraadpunten met onafhankelijke vraag en 
wel afgestemd op de karakteristieken van die onafhankelijke vraag. In die conceptie 
past geen reservering op beschikbare levermogelijkheden stroomopwaarts in de 
keten, omdat die mogelijkheden al verdeeld zijn naar de afnemers stroomafwaarts. 
Per afnemer zijn de toebedeelde levermogelijkheden, als 'available to promise', in 
het lokale reserveringsmechanisme aanwezig. 

Het is verleidelijk om gegeven het ontbreken van goede reserveringsmechanismen 
in DRP terug te keren tot besturingsuitgangspunten die ook bij MRP worden 
gehanteerd zoals:-
- een vast hoofddistributieplan; 
- het concentreren van veiligheidsvoorraden op hoofddistributieplan niveau, dat wil 
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zeggen: in de periferie van het fysieke distributienetwerk. 
Een dergelijke uitweg vereenvoudigt verregaand de besturingscomple:xiteit. Gegeven 
het divergente karakter van fysieke distribntie betekent het echter ook, dat omwille 
van de besturingseenvoud aanzienlijke inefficiënties worden geaccepteerd. Het be
sturingsprobleem wordt als het ware ontkend. Een dergelijk gebruik van DRP is 
dan ook als een zwaktebod te beschouwen. 

8.4.6 Vraagvoorspelling en masterplanning 

Uit het gebruik van de vraagvoorspellingmodule zijn de volgende conclusies te 
trekken. 

Complexiteit 
Vraagvoorspelling is een ingewikkelde bezigheid, zelfs bij het gebruikte stan
daardpakket, waar de nadruk niet ligt op statistische of modelmatige verfijning. Het 
blijkt in de praktijk moeilijk om aan te geven welk soort verbruik als basis gekozen 
moet worden voor de voorspelling. Hoe zit het met incidentele uitgiften voor eigen 
gebruik in plaats van voor klanten? Wat doen we met retouren, extra vraag voor 
reparaties, correctieboekingen in latere tijdvakken, exceptioneel (onwaarschijnlijk) 
hoge cijfers enzovoort. 
Deze problemen, samen met de grote hoeveelheid opties en parameters, zorgt 
ervoor dat bij Telecommunicatie het gebruik van vraagvoorspelling altijd 
specialistische ondersteuning zal vergen. 

Nuttig is de ontkoppeling in het pakket, van enerzijds het gebruik van vraagvoor
spelling en anderzijds het gebruik van DRP-planning voor een artikel. Dit betekent 
dat, desgewenst, de totale vraagvoorspellingskwaliteit beschikbaar is voor artikelen 
die met de bestelmomenttechniek worden bestuurd. De vraagvoorspelling wordt dan 
gebruikt om veiligheidsvoorraden, seriegroottes en bestelpeilen te berekenen. De 
kwaliteit van de bestelmomenttechniek stijgt hierdoor sterk. Dynamische parame
ters worden overigeus nog maar beperkt gebruikt. Verwachte vraag over de 
aanvultijd is wèl, maar de onbetrouwbaarheid van de vraagvoorspelling is 
bijvoorbeeld nog niet, als invloedsfactor geïntroduceerd. De mogelijkheden zijn 
echter wel vrijgegeven voor planners. Hier liggen ongetwijfeld nog belangrijke 
mogelijkheden tot verdere voorraadverlaging. 

Masterplanning als globaal afstemniveau tussen commercie en logistiek, blijkt in de 
praktijk goed te functioneren. Het overleg tussen logistieke en commerciële product 
managers, dat per kwartaal wordt gevoerd, fungeert als formele aansturing van de 
inkoopactiviteiten op contractniveau. Het overleg wordt vanuit het DRP-systeem 
ondersteund door het aanbieden van een vraagvoorspelling op het gewenste 
aggregatieniveau en het terugvoeren naar DRP-module en voorraadplanning van 
de overeengekomen nominale kwartaalvolumen. 

Opmerkelijk is wel dat de gehanteerde werkwijze rond masterplanning snel in de 
praktijk evolueert en wordt gedifferentieerd naar de karakteristieken van de 
betrokken produkt/markt-combinatie. De verschillende masterplanprocedures en 
-methoden verschillen bijvoorbeeld ten aanzien van de betrokkenheid van districten, 
frequentie en het gebruik van flexibiliteit. De conclusie is dat vooraf geen al te 
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gedetailleerde blauwdruk voor masterplanning moet worden opgesteld. Het lijkt 
beter in een vroeg stadiom met alleen enige basisprincipes, pilots-gewijs, van start 
te gaan en al doende een effectieve vorm van masterplanning uit te werken, zowel 
qua methode als procedure. 

8.4.7 Materiaalaanvraagmodule 

De benodigde goederen voor een klantorder kunnen worden opgegeven in de 
materiaalaanvraagmodule. Hoe meer goederenbehoefte vooraf wordt aangemeld, 
hoe hoger de leverbetrouwbaarheid wordt en hoe lager de (decentrale) voorraad 
kan zijn. 
De module biedt overigens geen reserveringsfunctie of enige andere functie voor 
ondersteuning van klantorderbesturing, zoals genoemd in paragraaf 8.4.3. 

Voor Telecommunicatie is de module nieuw. Vanaf januari 1986 is in de districten 
een proces op gang gekomen om, voorafgaand aan de uitvoering, gestructureerd 
gegevens over de goederenbehoefte per klantorder te krijgen van de verkoopafdelin
gen of van de werkvoorbereiding. In een gemiddeld district lukte dit 2 jaar later 
voor 22% van de posten, goed voor 55% van de financiële waarde. 

Het gebruik van de materiaalaanvraagmodule wordt tegengewerkt door een 
waargenomen geringe gebruikersvriendelijkheid van de module. Modificatie lijkt 
geboden. Het gebruik van de module zal zeker verder kunnen stijgen. Stijging is 
ook nodig om verdere logistieke verbeteringen te kunnen bereiken. Zie hiervoor 
verder paragraaf 9.8.3. 

8.4.8 Nut van DRP als een open systeem voor integraal fysieke distributiebe
heer 

Het nut van het DRP-systeem voor Telecommunicatie is groot. Uiteraard is niet na 
te gaan in hoeverre de totale prestatieverbetering en kostenverlaging in de logistiek 
is toe te schrijven aan het gebruik van het DRP-systeem. Systeem, besturings
methode, organisatie en fysieke distributiestructuur zijn immers vrijwel gelijktijdig 
ingrijpend gewijzigd. 
De belangrijkste verbeteringen in de informatievoorziening ten opzichte van de 
situatie in 1984 zijn de volgende:-
- inkoopbesturing gekoppeld aan (verwachting over) vraagproces; 
- on-line actuele status-informatie over voorraden, behoeften, bestellingen en 

transporten in het gehele netwerk; 
- consistentie in afhandeling bestellingen, gerelateerde ontvangsten en gerelateerde 

fakturen. 
Het DRP-systeem kan in de informatiebehoefte voorzien omdat de gehele 
goederenstroom van bestelling tot uitlevering aan installatieproces, winkel of 
werkvoorraad in het systeem wordt geregistreerd. De informatie is bovendien 
toegankelijk, voor centrale planners maar ook voor distributiefunctionarissen, op 
veel plaatsen en vanuit één monitor. DRP-systemen zijn daardoor 'open' systemen. 
Zij verschaffen kennis over het verloop van het gehele fysieke distributieproces op 
plaatsen waar voorheen slechts zicht aanwezig was op een kleiner gedeelte van de 
goederenstroom. Deze eigenschap is zeker waardevol en staat los van de vraag naar 
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het nut van DRP als planningstechniek en zelfs grotendeels los van het eventuele 
gebruik van de DRP~module. 

8.5 Toepasbaarheid DRP 

8.5.1 Inleiding 

In de vorige paragrafen is de waarde van DRP uiteen gezet, enerzijds als plan~ 
ningstechniek, anderzijds als integraal systeem voor fysieke distributiebeheer. In 
deze paragraaf zal de toepasbaarheid van zo'n integraal DRP-systeem worden 
beoordeeld. Het is daarbij niet van belang of en in hoeverre DRP als planning
stechniek wordt gebruikt. Overwegingen voor keuzen op dit gebied zijn vermeld in 
paragraaf 8.2. In het onderstaande worden een aantal toepasbaarheidsfactoren voor 
DRP-systemen genoemd. 

8.5.2 Fysieke distributienetwerk 

Algemeen gesteld moet het fysieke distributienetwerk ten minste twee niveaus 
hebben. Bestaat er slechts één niveau met meer magazijnen, dan is DRP voor 
aansturing van het inkoopproces nog wel denkbaar. Het gaat dan om directe 
splitsing van ingekochte en gereedgemelde aantallen bij de leverancier en besturing 
van het transport naar de eigen magazijnen. Het betreft hier een vorm van central 
ordering, zonder een fysiek transport naar één magazijn. Het logistieke voordeel zit 
in het verschil in doorlooptijd van de produktie bij de leverancier, en de doorloop
tijd van de fysieke distnöutie vanaf de leverancier naar de eigen magazijnen. 
Is er slechts één magazijn, zoals in sommige handelsbedrijven, dan kan DRP nog 
toepassing vinden om zijn voorspel- en inkoopmodule. Een dergelijke situatie valt 
echter niet meer onder de probleemstelling van de integrale goederenstroom~ 
beheersing. 
In het algemeen geldt, dat hoe ingewikkelder de fysieke distributiestructuur, meer 
echelons, veel magazijnen, diverse onderlinge beleveringsmogelijkheden, grote 
series, differentiatie in levertijden, eventueel zelfs samenvoegen van goederen 
(kitting), hoe meer redenen er zijn voor DRP~systemen. 

8.5.3 Organisatie en verantwoordelijkheden 

Met een DRP~systeem wordt gepoogd de goederenstroom tussen de verschillende 
schakels af te stemmen op het vraagpatroon van uiteindelijke klanten. Hiervoor is 
een zekere vorm van centrale coördinatie nodig. De vraag rijst of dit tegenstrijdig 
is met een zekere vorm van autonomie in commercie en logistiek die in veel 
bedrijven aan decentrale eenheden op landelijk of regionaal niveau is toegekend. 
Deze organisaties zijn zelfstandig, verantwoordelijk voor verlies of winst en dus 
ook voor logistieke prestaties en logistieke kosten. 

Ten dele betreft het een werkelijk organisatorisch probleem. DRP als plannings
techniek heeft nu eenmaal een centralistisch karakter. De DRP~planningsruns 
draaien in één, vanuit één plaats beheerd informatiesysteem. Het stelt grote eisen 
aan de produktbeheerders en de centraal opgestelde planners van fysieke 
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distributie, centrale voorraden en inkoop om de benodigde centrale coördinatie niét 
te laten afglijden tot dirigisme ten opzichte van decentrale planners. 

Ten dele gaat het echter ook om een schijnprobleem. DRP-systemen zijn immers 
uitstekend toegerust geografiSche differentiatie aan te brengen in logistieke 
prestaties. Vraagvoorspelling kan volkomen gemodelleerd worden naar de 
opsplitsing van de commerciële verantwoordelijkheden. Alle parameters die verband 
houden met logistieke prestaties zijn op SKU-niveau vastgelegd. Willen landen of 
regio's onderling verschillende prestatieniveaus voor klanten tegen verschillende 
kosten, DRP verzet zich daar niet tegen, integendeel. Aldus ontstaan bijvoorbeeld 
verschillende voorraadhoogten in verschillende soortgelijke magazijnen van 
verschillende decentrale eenheden. 

Concrete problemen kunnen op twee terreinen ontstaan. Ten eerste als decentrale 
eenheden de instroom volledig naar eigen believen willen bepalen en fixeren in 
leverafspraken met een hoger niveau in de keten. Ten tweede omtrent de verdeling 
van centrale logistieke kosten. Hierbij staan voornamelijk voorraadkosten en 
incourant ter discussie. De probleemgebieden worden onderstaand besproken. 

Fysieke distributie van centraal naar decentraal 
Decentraal bepalen en fixeren van instroom leidt tot sub-optimalisatie. Het 
verkleint de flexibiliteit van de aanwending van de aanwezige voorraden door ze 
voortijdig speciftek te maken. Het werkt kostenverhogend en is tegen de natuur van 
de integrale goederenstroombeheersing. In een dergelijke situatie is invoering van 
DRP kansloos en, mocht het toch lukken, zinloos. Interessant is te zien dat in die 
gevallen de decentrale eenheden de centrale eenheid wensen zien alsof het een 
externe leverancier is. En dat terwijl juist tussen leveranciers en afnemers een 
toenemend begrip voor de voordelen van wederzijdse afstemming van behoefte en 
leveringsmogelijkheden wordt ingezien. 

Bij Telecommunicatie zijn voor sommige leveranciers de eindvoorraden inmiddels 
in het GBS gebracht. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van het bij de betrokken 
prodokten aanwezige doorlooptijdverschil tussen de fysieke distributie van 
leverancier naar PTT en de produktie-doorlooptijd ( = afroeptijd van de inkoop
opdracht). De fysieke distributie wordt op een veellater moment vastgelegd dan de 
afroep. Deze vorm van gebruik van DRP is zinvol als de produktkarakteristieken 
vragen om directe transporten van produktieplaats naar installatieplaats (zoals bij 
grote kabelhaspels). DRP strekt zich hier over de bedrijfsgrenzen uit, tot wederzijds 
voordeel. 

Centrale voorraad en incourantkosten 
Goed gebruik van DRP kan leiden tot aanwezigheid van voorraad op meer plaatsen 
(zowel centraal als decentraal) in het netwerk, zoals gesteld in paragraaf 8.4.4. De 
centrale voorraad dient de logistieke prestaties voor de onafhankelijke vraag, ook 
als die in het centrale voorraadpunt in het geheel niet optreedt. De centrale 
voorraadomvang wordt dan ook bepaald door de karakteristieken van het 
vraagpatroon en de gewenste logistieke service aan klanten. De kosten van deze 
voorraden moeten dan ook, zoals uiteindelijk alle kosten, aan de betrokken 
commercieel verantwoordelijken in rekening worden gebracht. Het prettige van met 
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DRP~systemen bepaalde voorraadhoogten is dat de kosten wel lager zijn dan 
wanneer dezelfde prestaties met uitsluitend decentrale voorraad geleverd hadden 
moeten worden. In sommige bedrijven wordt decentraal uitsluitend waarde gehecht 
aan een eigen voorraad. Centrale voorraad wordt dan beschouwd als een vorm van 
voorraad die kennelijk nodig is voor centrale besturingsproblemen. Ook in deze 
gevallen heeft invoering van DRP nog weinig zin. 
Uit het oogpunt van beheersbaarheid van de onderneming kan overigens bewust 
worden gekozen voor strikte scheiding van besturingsverantwoordelijkheden. Het 
gezamenlijk gebruik van middelen, zoals buffervoorraad, introduceert ook een 
zekere complexiteit in de onderlinge relaties, die op zich kosten introduceert. Beter 
sub~optimalisatie dan helemaal geen optimalisatie kan dan het devies zijn. Ten 
slotte is ons gehele economische stelsel gebaseerd op het inzicht dat samen~ 
werkende, maar wel onafhankelijke, eenheden voordelen bieden boven centraal 
bestuurde afhankelijke eenheden. 

Samengevat: DRP is zinvol als de verantwoordelijken in de commercieel-logisti
eke keten bereid zijn trade-olTs te herkennen over de gehele keten. DRP-systemen 
verdragen zich bierio technisch goed met zowel centrale als decentrale bevoegd
heden. In de praktijk worden wel hoge communicatieve vaardigheden vereist van 
aanwezige centrale artikelbeheerders en planners. 

Het is desalniettemin interessant op te merken, dat het voldoen aan de or~ 
ganisatorische voorwaarden in het project Logistieke Besturing moeilijk is geweest. 
Uit de paragrafen 4.43 en 5.3.4, over de begrenzing van het project blijkt, dat het 
project conflicten heeft gekend, die werden veroorzaakt door de vermeende 
strijdigheid van het project, met het besturingsmodel van het bedrijf, waarin een 
sterke districtsautonomie is vastgelegd. Het is kennelijk al moeilijk om integrale 
goederenstroombesturing door te voeren, binnen de grenzen van één grote 
juridische en economische eenheid. De vraag rijst, of onderling zelfstandige 
bedrijven in een produktie~ fysieke distributie~ netwerk aan de in deze paragraaf 
genoemde voorwaarde van centrale coördinatie, willen voldoen, bij een invoering 
van integrale goederenbesturing over bedrijfsgrenzen heen. Zie verder paragraaf 
8.6.3. 

8.5.4 Randvoorwaarden ten aanzien van de informatiesysteem-infrastructuur 

DRP~systemen bevatten gegevens afkomstig van verschillende geografiSChe lokaties. 
In een Europees fysieke distributienetwerk moeten gegevens over de status in 
magazijnen in verschillende landen uiteindelijk door één DRP-module verwerkt 
worden. De integratie beperkt zich niet tot de DRP~run. Zoals gezegd is het juist 
het open integrale karakter dat DRP-systemen waardevol maakt. Ook via 
beeldschermen moeten gegevens van verschillende lokaties worden gepresenteerd. 
DRP eist dus niet alleen dataverwerking, maar ook datacommunicatie. 
Als uitersten zijn er twee mogelijkheden voor de globale technische architectuur van 
het informatiesysteem: 
- alle gegevensopslag en verwerking centraal; on line communicatie over grote 

afstand; 
- lokale goederenstroom-registratiesystemen; centrale planningssystemen; batch 

interfaces onderling; eventueel overlap van gegevens; on line communicatie 
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zoveel mogelijk over korte afstand. 

In de praktijk is de keuze voor de technische structuur een zeer belangrijke. 
Hoewel zeker niet onder alle omstandigheden houdbaar, is vanuit de DRP
invoering bij Telecommunicatie een voorkeur voor het eerste model gegroeid. 
Hieraan liggen de volgende vier argumenten ten grondslag:-
- Standaard commercieel verkrijgbare programmatuur is, als een totaal-systeem 

wordt beoogd, gebaseerd op het eerste model. Iedere afwijking leidt tot 
specifieke, ingrijpende wijzigingen of interfaces. 

- Iedere afwijking van het eerste model betekent een concessie ten aanzien van de 
prompte beschikbaarheid van actuele gegevens over het gehele logistieke traject 
en verlaagt de functionele mogelijkheden. 

- Afwijkingen van het eerste model verhogen de technische complexiteit. 
- Datacommunicatie-problemen, die mogelijkerwijs aan het eerste model zijn 

verbonden, zijn oplosbaar. 
Daartegenover staat het argument dat lokale goederenstroom-registratiesystemen 
meer ruimte bieden voor het realiseren van een zekere autonomie in de beheersing 
van de lokale goederenstroom. 
Welke technische architectuur in een bepaald geval ook gewenst is, er zullen altijd 
automatiserings-techuische randvoorwaarden, in de zin van aanwezige hardware of 
kennis van en ervaring met specifieke database of datacommunicatie program
matuur, in het bedrijf aanwezig zijn. Die randvoorwaarden moeten in een zeer 
vroeg stadium onderzocht worden en kunnen een serieuze belemmering vormen 
voor de toepasbaarheid van DRP. 

8.5.5 Kostenfbaten 

De invoeringskasten van DRP-systemen zijn niet gering. Zeker niet wanneer zoals 
bij Telecommunicatie een vrijwel volledig systeem wordt ingevoerd (van vraag
voorspelling tot inkoop). De totale investering stelt eisen aan de fmanciële omvang 
van de goederenstroom. Het zijn uiteindelijk toch grotendeels de besparingen in de 
beheerskosten van die stroom (bij een gewenst prestatieniveau) die een DRP
project rechtvaardigen. Voor grote bedrijven, zoals Telecommunicatie (met een 
goederenstroom van circa 1 miljard gulden per jaar in randapparatuur) zijn de 
besparingsmogelijkheden altijd groot genoeg. Vooral in middelgrote bedrijven kan 
de te bereiken besparing aanleiding zijn tot invoering van de essenties van DRP op 
aanzienlijk eenvoudigere en goedkopere manier. 

8.6 Koppeling DRP-MRP, totaalsystemen 

8.6.1 Inleiding 

Traditioneel is het logistieke vak onderverdeeld in materials management en 
physical distribution managemente. Ieder vakgebied behandelde een duidelijk 
afgebakend proces: materlafs management de produktie, physical distribution 
management de fysieke distributie. MRP werd de belichaming van een poging het 
produktieproces integraal te besturen. Het hoofdproduktieplan fungeert als 
'voordeur' van produktie en als scheidslijn met de commerciële- en fysieke 
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distributie-activiteiten. Sinds André Martin het MRP-algoritme toepaste op fysieke 
distributie, en omdoopte in DRP wordt ook fysieke distributie 'integraal' bestuurd. 
De vraag rijst of het over de gehele keten, produktie en fysieke distributie, nog 
'integraler' kan door de integrale DRP- en MRP-besturingen te koppelen. In deze 
paragraaf wordt hier op twee niveaus naar gekeken. Eerst, in paragraaf 8.62, komt 
de mogelijkbeid van koppeling van MRP aan DRP aan de orde, voor het geval een 
produktieproces gevolgd wordt door een fysieke distributieproces. Voor veel 
bedrijven is dit de normale situatie. Daarna in paragraaf 8.6.3 worden produktie en 
fysieke distributie opgevat als schakels of activiteiten die op willekeurige manier in 
een netwerk kunnen zijn ondergebracht. In paragraaf 8.6.4 worden de mogelijk
heden tot 'integratie van integraties' samengevat. 

8.6.2 Koppeling van produktie en fysieke distributie 

Het te besturen proces bestaat in dit geval uit: 
- een verwervingsproces (inkoop); 
- een produktieproces, als fictie hoofdzakelijk convergent, eventueel met een 

laatste divergent traject; 
- een divergent fysieke distributieproces. 
V oor de hand liggend is het fysieke distributieproces te beschouwen als een 
verlenging van een eventueel aanwezig divergent laatste produktietraject. Het 
hoofdproduktiepplan is dan idealiter gedefmieerd op het insnoeringsniveau. 
Veiligheidsvoorraad voór vraagonzekerheid stroomopwaarts in de keten ten 
opzichte van het insnoeringsniveau, biedt bij convergente produktie geen hogere 
flexibiliteit omdat er geen alternatieve aanwendbaarheid is. Tenzij de toegevoegde 
waarde een reden vormt tot voorraadvorming van de goedkopere componenten, kan 
de voorraad dus op hoofdproduktieplanniveau gehouden worden. Het hoofdproduk
tieplan zelf is dan hard, dat wil zeggen: orders, waarvan de resulterende goederen
behoefte afwijkt van het hoofdproduktieplan, worden geweigerd. 
Het hoofdproduktieplan moet gevoed worden vanuit een confrontatie van de 
wensen van verkoop met de mogelijkheden van inkoop, produktie en fysieke 
distributie. Het beste middel hiervoor blijft een vorm van masterplanning waarin 
de gevolgen van leveringsvolumen voor het gehele logistieke traject op hoofdpunten 
(fmancieel, globale capaciteitstoets, kritieke delen) worden bepaald. Masterplanning 
kan gevoed worden met vraagverwachtingen vanuit de commerciële functie. Een 
goede vraagvoorspellingsmodule kan de opstelling van de vraagverwachting 
voldoende ondersteunen. Het hoofdproduktieplan kan aldus zijn gebaseerd op:-
- statistische directe voorspellingen of gesommeerde SKU-voorspellingen, zowel 

op hoofdproduktieplan- als op planstuklijstniveau; 
- bijstellingen van commercieel management op willekeurige niveaus; 
- confrontatie metbasis-inflexibiliteitenten aanzien van: 

- inkoopvolumen; 
- produktiecapaciteitsbeperkingen; 
- eventuele fysieke distributiebeperkingen; 
- financiële grenzen; 

- eventueel afgebroken via planstuklijsten tot hoofdproduktieplanniveau. 

De goederenstroom door het divergente traject zou, indien mogelijk op grond van 
levertijden en produktiedoorlooptijden, klantordergestuurd moeten verlopen, met 
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orderacceptatie en reservering op hoofdproduktieplanniveau. Veiligheidsvoorraad 
is dan alleen op hoofdproduktieplanniveau nodig. 

Is besturing van divergente produktie en distributie op klantorder niet mogelijk 
door levertijdrestricties, dan kunnen afhankelijk van de complexiteit van het 
distributienetwerk bestelmomenttechniek, DRP of andere mechanismen die op de 
actuele vraag en voorraad reageren, gebruikt worden. Zoals is gesteld in paragraaf 
8.3.7 kunnen verder beperkingen van het toelaatbare vraagprogramma, in de vorm 
van een detaillering van het hoofdproduktieplan op een lager aggregatieniveau, in 
dit geval nodig zijn. 

De verdeling van veiligheidsvoorraden in het divergente traject, vanaf het 
hoofdproduktieplanniveau tot in de periferie van het netwerk kan worden bepaald 
op basis van: 
- gewenste servicegraden van de onafhankelijke vraag; 
- onbetrouwbaarheden van de vraagverwachting; 
- klantlevertijden, fysieke distributiedoorlooptijden, horizon van het hoofd-

produktieplan en de structuur van het distributienetwerk; 
- kosten. 
In DRP-pakketten aanwezige modules kunnen hierbij, wellicht na enige modificatie 
zeker ondersteunen. 

Reservering bij de orderacceptatie is, afhankelijk van de klantlevertijd, nodig bij al 
die voorraadpunten vanaf het ontkoppelpunt stroomopwaarts, die gegeven de 
distributiedoorlooptijden en de klantlevertijd, nog in aanmerking komen om 
goederen aan de klantorder te leveren. 

Het bovenstaande is gebaseerd op de veronderstelling dat de divergente produktie 
en distributie flexibel genoeg is om klantorderbesturing mogelijk te maken 
(seriegroottes, doorlooptijden, produktievolgorden). Is dat niet het geval, dan is 
sturing van deze processen op klantenvraag, die bij acceptatie alleen gecontroleerd 
is op aanwezigheid van voorraad, niet mogelijk. De inflexibele divergente gedeelten 
van de processen zullen dan onder een vast hoofdproduktieplan of zelfs hoofd
distributieplan gebracht moeten worden. Het hoofdplanniveau verschuift 
stroomafwaarts. Dit vereenvoudigt de besturing, maar representeert uiteraard een 
geringere leveringsflexibiliteit of hogere kosten, wanneer de gewenste flexibiliteit 
door voorraadvorming geboden moet worden. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat koppeling van de besturingen van produktie 
en fysieke distributie in het 'normale' (fysieke distributieproces voorafgegaan door 
een produktieproces) geval zinvol lijkt. Het is in dat geval wel nodig dat het 
hoofdproduktieplanniveau in het systeem vrij gekozen kan worden, en niet 
noodzakelijkerwijs de grens tussen produktie en fysieke distributie representeerd. 

8.6.3 Koppeling produktie en fysieke distributie: logistieke netwerken 

In de vorige paragraaf is uitgegaan van convergente produktie gevolgd door 
eventuele divergente produktie en door fysieke distributie. In veel gevallen is de 
scheiding tussen produktie en distributie en tussen convergentie en divergentie niet 
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zo scherp, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden. 

In multinationale bedrijven is het produktieproces vaak verdeeld over meer 
produktiebedrijven. Produktieprocessen worden afgewisseld met fysieke distribu
tieprocessen. 

Bij sommige bedrijfscategorieën zoals bij installatiebedrijven, waaronder ook 
Telecommunicatie, treedt als regel eerst distributie op, en pas daarna produktie 
(installatie). 

Divergentie, de meervoudige aanwendbaarheid van goederen, wordt veelal 
aangetroffen op meer plaatsen in het produktieproces. Uit relatief weinig 
grondstoffen worden bijvoorbeeld veel uniek bruikbare onderdelen vervaardigd, die 
in relatief weinig unieke componenten verdwijnen, waaruit een enorme variatie van 
eindprodokten wordt vervaardigd. Bij grondstoffen als granulaten, staal, hout 
enzovoorts treedt divergentie op. 

Ook in fysieke distributieprocessen kan een vorm van convergentie optreden, 
bijvoorbeeld bij het formeren van pakketten componenten (kitting). 

De vraag die zich naar aanleiding van deze voorbeelden aandient, is of het 
principiële onderscheid tussen produktie en fysieke distributie in de bestu
ringssystemen volledig zou moeten vervallen. De vraagstelling zal in het onder
staande vanuit twee invalshoeken worden belicht. Eerst komt aan de orde of 
besturingssystemen geschikt gemaakt zouden kunnen worden voor een gemengde 
produktie- fysieke distributie- omgeving, door op activiteitniveau een onderscheid 
te maken op grond van het type proces: produktie of fysieke distributie. Daarna 
wordt de reikwijdte van een mogelijke integrale besturing, over bepaalde fysieke 
distributie-, produktie- en verwervingsprocessen heen, besproken. 

Deelprocestype 
Het laten vervallen van de beperking tot produktie of tot fysieke distributie in de 
besturingssystemen is een integratie die goed mogelijk lijkt. In principe zijn zulke 
geüniformeerde informatiesystemen in staat om SKU-gerichte administraties en 
stuklijsten te voeren. Ten aanzien van de time phased requirements plannings
techniek is er dan geen verschil tussen produktie en fysieke distributiehandelingen. 
Op lagere besturingsniveaus zijn in het pakket verschillende modules aanwezig voor 
magazijn-, transport- en produktiebeheer. Het gevolg is dat er geen onderscheid 
meer bestaat tussen produktiebesturings-MRP-pakketten en fysieke distributiebestu
rings-DRP-pakketten. Dit komt uiteraard de integratie in de gegevensopslag en de 
informatie-uitwisseling tussen logistieke afdelingen ten goede. 
In principe kan dan ook een produktieproces over verschillende produktiebedrij
ven, of een fysieke distributieproces gevolgd door installatie, in één registratie
systeem en met één planningssysteem beheerd worden. De vraag is natuurlijk of dat 
verstandig is, met andere woorden wat de optimale reikwijdte van de integrale 
planning is. 

Reikwijdte integrale planning 
Een produktie- of fysieke distributieproces kan door een logistieke afdeling alleen 
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gepland en bestuurd worden als alle opdrachten aan het proces door de logistieke 
afdeling worden beheersd. Het proces, bestaande uit een of meer capaciteits
groepen, wordt door de logistieke besturing beschouwd als een systeem dat 
bepaalde input nodig heeft om een bepaalde output te leveren. Integratie van de 
besturing van processen is dus alleen zinvol als de output en de input van die 
processen elkaar grotendeels overlappen. In de praktijk betekent dit dat, buiten bet 
eigen verticaal geïntegreerde proces in een bedrijf, alleen in uitzonderingsgevallen 
van volledige besturingsintegratie met toeleveranciers of afnemers voordeel is te 
verwachten. De potentie van geïntegreerde produktie en fysieke distributieplanning, 
al dan niet gebaseerd op MRP of DRP, zal dus niet dramatisch zijn. Naast de 
genoemde voordelen van koppeling van fysieke distributie- en produktieprocessen 
in het eigen bedrijfsproces lijkt vooral de besturing van de fysieke aanvoer (physical 
supply) van leveranciers naar het eigen bedrijf interessant. 

De begrenzing van de reikwijdte van een werkelijk integrale besturing doet 
overigens geen afbreuk aan de waarde van informatie-uitwisseling tussen in serie 
geschakelde, maar afzonderlijk bestuurde processen. Een leverancier kan uiteraard 
voordeel hebben van een vroegtijdige doorgave van (veranderingen in) de verwachte 
behoefte van afnemers, ook als die afnemers maar een gering percentage van het 
totale volume afnemen. De aanwezigheid van integrale logistieke systemen in de 
afnemende bedrijven verschaft die informatie. 

8.7 Waarde van DRP 

Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat in de waardering van DRP een duidelijk 
onderscheid gemaakt moet worden tussen DRP als planningsstechniek en als 
concept van besturing enerzijds en DRP als open integraal informatiesysteem voor 
integraal fysieke distributiebeheer. 
Als concept en techniek is DRP geen logistieke aanwinst. Het concept is te snel van 
MRP overgenomen, kennelijk omdat het algoritme overdraagbaar was van artikelen 
op SKU's. DRP is niet ontworpen vanuit een analyse van het fysieke distributie
besturingsprobleem. De overdracht van het concept van MRP naar DRP vond 
bovendien plaats in een tijdvak waarin een aantal problemen van MRP, met name 
voor divergente produktieprocessen duidelijk werden. 
Met DRP zijn echter ook twee wezenlijk goede elementen vanuit produktie
omgevingen in fysieke distributie-omgevingen geïntroduceerd. Ten eerste het 
concept van de integrale goederenstroombesturing. Het bij elkaar brengen van de 
verschillende schakels in een fysieke distributienetwerk en het zichtbaar maken van 
de onderlinge afhankelijkheden van de goederenstromen tussen die schakels en het 
vraagproces, is waardevol gebleken. Ten tweede heeft DRP de systeemintegratie en 
de informatiedoorkoppeling in fysieke distributie-omgevingen gebracht. Het DRP
systeem verschaft hierdoor het basiscommunicatiemiddel in de fysieke distributie
organisatie. 

De totale balans van de waardering van DRP zal in de meeste gevallen een positief 
beeld opleveren. Het is te hopen dat vanuit besturingstheorie nieuwe en betere 
alternatieven voor de planningsalgoritmen voor fysieke distributie worden 
uitgewerkt. In paragraaf8.3.7 is hiertoe een aanzet gegeven. Die technieken kunnen 
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waarschijnlijk als alternatief naast DRP-planning, in fysieke distributiebestnrings
DRP-pakketten worden opgenomen. 

8.8 Evaluatie fysieke distributiestructuur 

8.8.1 Inleidlog 

Het gebruik van DRP als besturingstechniek, kan niet los worden gezien van de 
structuur van het te besturen fysieke distributienetwerk. Van alle veranderingen die 
het project Logistieke Besturing heeft aangebracht, zijn de wijzigingen in de fysieke 
distributie het duidelijkst waarneembaar. Het aantal magazijnniveaus is terug
gebracht tot twee. Meer dan 80 magazijnen zijn opgeheven. De fysieke dis
tributiedoorlooptijd is met 9 dagen ingekort en de fysieke distributiefrequentie is 
vervijfvoudigd sinds 1984. De eerste vraag is nu of de nieuwe fysieke distribu
tiestructuur bijdraagt aan de gewenste logistieke prestatieverbetering. Daarnaast is 
interessant in hoeverre de fysieke distributie is afgestemd op de overige elementen 
van de logistieke structuur, met name besturingsmodel en informatiesystemen. 

8.8.2 Prestatieverbetering 

Een goed functionerend fysieke distributie-apparaat heeft direct invloed op twee 
logistieke prestatie-indicatoren: 
- leverbetrouwbaarheid; 
- decentrale voorraadkosten. 

Leverbetrouwbaarbeid 
Uiteraard is de leverbetrouwbaarheid primair afhankelijk v~ de voorspelbaarheid 
van de markt en van de kwaliteit van de logistieke planning en niet van de fysieke 
distributiestructuur. De fysieke distributie heeft vooral invloed op de korte termijn 
schaarste en op onbalans in de regionale voorraadverdeling en daardoor op 
plaatsgebonden schaarste. Korte termijn en plaatsgebonden schaarste worden bij 
Telecommunicatie niet specifiek gemeten. Wel is bekend dat sinds juni 1986 
gemelde klachten van districten ten aanzien van de leverbaarheid van artikelen, in 
alle gevallen waren veroorzaakt door beperkte leveringsmogelijkheden van 
leveranciers (ongeacht de schuldvraag). Fysieke distributie als autonome oorzaak 
van schaarste lijkt weggenomen. 

Decentrale voorraadhoogte 
De decentrale voorraadhoogte is afhankelijk van: 
- de planbaarbeid van het verbruik; 
- het aantal magazijnen; 
- de snelheid van levering van het CMZ. 
De eerstgenoemde factor is door het project slechts gedeeltelijk beïnvloed. De twee 
laatstgenoemden zijn drastisch gewijzigd. 
De totale landelijke districtsvoorraad is van 1984 tot 1988 afgenomen van 26 weken 
tot 4 weken verbruik. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de nieuwe distributiestructuur bijdraagt aan 
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het logistiek prestatieniveau. 

8.8.3 Fysieke distributie, besturingsmodel en informatievoorziening 

Het besturingsmodel is geënt op de twee-niveau distributiestructuur. DRP als 
besturingsmetbode en het GBS zijn weer gebaseerd op het besturingsmodel. Zoals 
beschreven in paragraaf 5.4.4, is de twee-niveau structuur door het project als 
compromis aanvaard. Sinds de invoering van het GBS is echter het aantal artikelen, 
waarvan het ontkoppelpunt in het centrale magazijn (of bij de leverancier) ligt, 
sterk gestegen (tot 45% van de financiële waarde). De keuze van het ontkoppel
punt, in paragraaf 3.3.2 als tactische keuze omschreven, gebeurt door logistiek 
product managers. Van de twee aanwezige magazijnniveaus wordt dus in 
toenemende mate geen gebruik gemaakt. 
Bij een goede werkvoorbereiding in de districten (opgave van materiaal voor 
werkorders) is, gegeven de distributiesnelheid van het centrale magazijn, decentraal 
in het geheel geen vrije voorraad nodig. 

In paragraaf 8.4.3 is reeds beschreven dat het informatiesysteem GBS onvoldoende 
ondersteuning verleent voor klantorderbestuurde distributie. Een andere vraag is 
of de ontwikkeling naar ontkoppelpunten stroomopwaarts, logistiek gezien juist is. 
In paragraaf 3.5.2 is gesteld dat het klantorderbestuurde traject zo groot mogelijk 
moet zijn binnen de beperkingen van klantlevertijd, interne logistieke doorlooptijd 
en leverancierslevertijd. 
Vertaald naar de materiaalvoorziening van Telecommunicatie is de keuze van het 
ontkoppelpunt afhankelijk van de volgende vragen: 
- hoeveel tijd voor installatie (of overdracht aan klant) worden de benodigde 

goederengeDleld? 
- wat is de reactietijd van de centrale fysieke distributie? 
- wat is de reactietijd van het inkoop/afroeptraject? 

De laatste twee zijn sterk gereduceerd ten opzichte van 1984. Gezien de beschik
bare klantlevertijden voor apparatuur lijkt klantorderbestuurde fysieke distributie 
vanuit CMZ of leverancier zeer goed mogelijk. In de praktijk blijkt echter dat het 
zeer moeilijk is de kwaliteit van de werkvoorbereiding zodanig op te voeren, dat de 
melding van de benodigde goederen daadwerkelijk geschiedt en bovendien 
betrouwbaar is. Dit traject in districten valt buiten het project logistieke besturing. 
In maart 1988 is in een gemiddeld district slechts 22% van de materiaalposten, goed 
voor 55% van de financiële waarde, van te voren gemeld (P'IT, 1988). In veel 
gevallen is dus gewoon levering uit voorraad nodig. Wordt in die gevallen een 
ontkoppelpunt stroomopwaarts geforceerd en een levertijd, hoe kort ook, ingevoerd, 
dan leidt dit tot een verhoging van het onderhanden werk en stagnatie in de 
installatie. 

Een andere beperking van verplaatsing van het ontkoppelpunt stroomopwaarts 
ontstaat door het verschil in leverbetrouwbaarheid. Zo lang de leverbetrouw
baarheid van hogere echelons in een fysieke distributienetwerk niet goed is, zo lang 
zal op een lager niveau de wens tot voorraadvorming bestaan. In dit verband is ook 
de beschikking over een reserveringsfunctie stroomopwaarts essentieel. Zoals in 
paragraaf 8.3.4 is uiteengezet, ontbreekt die functie in het GBS. 
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Samenvattend kan gesteld worden, dat de ontworpen fysieke distributiestructuur van 
twee niveaus, met mogelijke ontkoppelpunten op regionaal, centraal en leveran
ciersniveau, voorlopig optimaal lijkt. Voordat op grote schaal op centraal of 
leveranciersniveau ontkoppeld wordt moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: 
- goede werkvoorbereiding; 
- goede leverbetrouwbaarheid; 
- goede ondersteuning in het informatiesysteem van klantorderbestuurde fysieke 

distributie, waaronder reservering. 

8.9 Samenvatting 

DRP is een vorm van integrale goederenstroombesturing in fysieke distributie. Ten 
opzichte van niet geïntegreerde, onafhankelijke besturingen van afzonderlijke 
schakels in fysieke distributienetwerken is dat een wezenlijke verbetering. DRP 
vereist het opstellen van een verwachting van de marktbehoefte, daarnaast leidt het 
de behoefte stroomopwaarts in het fysieke distributienetwerk af van die markt
behoefte. Beide besturingselementen zijn waardevol voor het beslissingsproces 
waarin de toekomstige leveringsmogelijkheden worden vastgelegd. DRP-systemen 
die de integrale besturing ondersteunen, bevatten op de eerste plaats een volledige 
registratie van de betrokken goederenstroom. Het DRP-systeem wordt daardoor 
een belangrijk communicatiemiddel in de fysieke distributie-organisatie. 

De planningstechniek, die het hart van DRP vormt, is van mindere kwaliteit. De 
divergente goederenstroom, die karakteristiek is voor distributie, verergert de 
kwalen die time-phased order point als besturingstechniek voor produktie al had. 
De belangrijkste punten waar programmatuur voor integrale fysieke distributie
besturing verbetering behoeft zijn: 
- het planningsalgoritme (DRP) zelf, dat ook in geval van grote seriegroottes, een 

dempend in plaats van een versterkend karakter moet hebben, en dat beter op 
integrale of SKU-ketenvoorraadbesturing gebaseerd kan zijn, dan op lokale 
voorraadbesturing; 

- veiligheidsvoorraadbepaling; 
- ondersteuning van overslag, waarbij allocatie en fysieke distributie van goederen 

plaats vindt, naar aanleiding van, en direct na, een ontvangst; 
- reserveringsmechanisme. 



174 

HOOFDSTUK 9 BEDRQFSADVISERING, MOGELUKHEDEN 
EN BEPERKINGEN 

9.1 Inleidlog 

In het project Logistieke Besturing is de logistieke structuur van een groot Neder
lands bedrijf gewijzigd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste karakteristieken 
van het project en de belangrijkste conclusies die de projectervaringen heeft 
opgeleverd, samengevat. 

In paragraaf 9.2 komen conclusies en generalisaties op het gebied van de bedrijfs
advisering aan de orde. 
Paragraaf 93 gaat in op de waarde van het project voor het bedrijf Telecommuni
catie. Hierbij wordt vooral ingegaan op de gehanteerde projectbegrenzingen. In 
paragraaf 9.4 komen de generaliseerbare logistieke ervaringen en conclusies aan de 
orde. Hiermee wordt het project samengevat en het boek afgesloten. 

9.2 Bedrijfsadvisering 

9.2.1 Inleiding 

De Nederlandse bedrijfsadviesmarkt is de laatste 10 jaar sterk gegroeid. Over de 
oorzaken lopen de meningen uiteen. Sceptici zullen beweren dat de bedrijfsad
viesbureaus een kunstmatige schaarste op de arbeidsmarkt van hoger personeel 
kweken door hogere salarissen te bieden. De in de bedrijven ontstane tekorten 
worden dan door diezelfde adviesbureaus ingevuld tegen nog hogere tarieven. Daar 
tegenover staat de opvatting dat verdergaande arbeidsverdeling en specialisatie 
wellicht een kenmerk is van de ontwikkeling van iedere moderne samenleving. De 
opkomst en sterke groei van de professionele dienstverlening is hiervan alleen maar 
een voorbeeld. 

In de volgende paragrafen zal een overzicht worden gegeven van mogelijkheden 
en beperkingen van het gebruik van externe ondersteuning. 
In paragraaf 9.2.2 komt de verkenning van de vraagzijde van de adviesmarkt aan 
de orde. Waarom en waarvoor kiest een bedrijf een adviseur? 
Paragraaf 9.2.3 gaat in op de aanbodzijde. Op welke wijze kan het aanbod van 
advieswerk worden gekenmerkt? 
Paragraaf 9.2.4 geeft een beeld van het selectieproces van een adviesbureau voor 
een adviesopdracht, de afstemming van vraag en aanbod. 

Paragraaf 9.2.5 geeft ervaringen uit het project Logistieke Besturing over de 
effectiviteit van de verschillende daar gehanteerde adviseringsvormen. 
Paragraaf 9.2.6 sluit af met een evaluatie van de gehanteerde adviesstijl in het 
project. 
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9.2.2 De vraag naar bedrijfsadviseriog 

Startpunt voor de vraag naar bedrijfsadvisering is een opdrachtgever met een 
vraagstelling, ook we~ in wat minder nauwkeurig spraakgebruik, 'probleem' 
genoemd. Ruwweg is de vraagstelling in een drietal categorieën te verdelen: 
- onzekerheid ten aanzien van doelstelling of professionaliteit; 
- onzekerheid ten aanzien van de aanpak van veranderingen; 
- gebrek aan invoeringscapaciteit. 

Onzekerbeid ten aanzien van doelstelling of professionaliteit 
In dit geval verkeert de opdrachtgever in onzekerheid over de vraag of de huidige 
situatie op een bepaald gebied gehanteerd kan blijven. De karakteristieke vraag 
luidt: 'Doen wij dit goed?' De vraag kan betrekking hebben op de uitvoering van 
de taak ten opzichte van de huidige markteisen of ten opzichte van toekomstige 
markteisen. In het eerste geval bestaat onzekerheid over de professionaliteit van de 
huidige taakuitvoering. In het tweede geval over de nodige strategische ontwik
kelingsrichting van de organisatie. De vraagstelling kan voorts breed zijn en de 
totale bedrijfspositie omvatten, of gericht zijn op specifieke bedrijfsfuncties zoals 
logistiek. 
In de meeste gevallen bestaat bij de bedrijfsleiding al het idee dat de huidige positie 
niet gehandhaafd kan blijven. Soms zijn ook al ideeën over de benodigde 
veranderingen aanwezig. 
Van de bedrijfsadviseur wordt in de eerste plaats verwacht dat hij in staat is: 
- de huidige situatie te analyseren of af te zetten tegen veranderende markteisen; 
- de huidige situatie te vergelijken met concurrerende of soortgelijke bedrijven; 
- met creativiteit en realisme veranderingsmogelijkheden aan te geven. 

Onzekerheld ten aanzien van de aanpak 
Ook al staan de ideeën bij de opdrachtgever over de benodigde veranderingen in 
hoofdlijnen vast, dan nog kan de opdrachtgever onzeker zijn ten aanzien van de 
uitwerking, de consequenties en de wijze van realisatie van de gewenste verande
ring. Er bestaat hier geen scherpe grens tussen wàt er moet gebeuren en hóe dat 
moet gebeuren. Het gaat om de conceptuele uitwerking van de (logistieke) 
structuur, de toesnijding op de specifieke bedrijfssituatie en de vormgeving van 
een veranderingsproces of -project. 
De bedrijfsadviseur wordt in de eerste plaats gezocht om zijn functionele, vakin
houdelijke kennis en ervaring. Daarnaast is het projectmanagementaspect van 
belang. De adviseur dient te beschikken over ervaring op het gebied van het 
doorvoeren van veranderingen en het begeleiden van veranderingsprocessen. 

Invoeringscapaciteit 
In dit geval bestaat er niet zozeer onzekerheid over de te volgen weg of de uit te 
voeren taken, maar is er eenvoudigweg niet voldoende capaciteit in huis om de 
veranderingswerkzaamheden uit te voeren. De gezochte capaciteit kan absoluut 
schaars zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de invoering van nieuwe technieken 
(bijvoorbeeld CIM). In de meeste gevallen wordt echter een beroep gedaan op 
externe ondersteuning omdat het bedrijf zelf, om wat voor reden dan ook, geen 
permanente capaciteitsgroep wil onderhouden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
meeste ondersteuning die van software huizen wordt betrokken. 
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De gegeven indeling van advieswerk in drie categorieën kan gezien worden als 
advisering op respectievelijk strategisch, tactisch en operationeel niveau. De grenzen 
hiertussen zijn niet strikt te bepalen. 

9.2.3 Het aanbod van bedriJfsadvisering 

Op de aanbodmarkt voor bedrijfsadvisering zijn tenminste de volgende partijen 
actief: 
• organisatie-adviesbureaus; 
- programmatuurleveranciers en software huizen; 
- leveranciers van logistieke hardware; 
- universiteiten en research instituten. 

De belangrijkste onderscheidende kenmerken aan de aanbodzijde zijn de volgende: 
- oplossingsgericht versus probleemanalyse gericht; 
- positionering van activiteiten op de as: strategie-concept-realisatie; 
- positionering van activiteiten binnen of over de elementen van de logistieke 

structuur; 
- betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid. 

Oplossing· of probleemgericht 
Oplossingsgericht zijn die partijen die zwaar geïnvesteerd hebben in een bepaald 
produkt of vakgebied. Hoe smaller het vakgebied, hoe groter bet belang van de 
aanbieder, de probleemanalyse over te slaan, of te negeren, en vanuit de leverbare 
produkten of vakkennis aan het werk te gaan. Een dergelijke opstelling is uiteraard 
te vinden bij programmatuurleveranciers en leveranciers van logistieke hardware. 
Tot op zekere hoogte vertonen echter ook de andere partijen oplossingsgericht 
gedrag. omdat bijvoorbeeld hun analysemethode noodzakelijkerwijs gericht is op 
een klasse van problemen of omdat nu eenmaal iedereen meer ervaring heeft met 
bepaalde oplossingen dan met andere. 
De oplossingsgerichtheid van aanbieders is overigens helemaal geen bezwaar. Het 
maakt echter duidelijk dat in de voorfase van een adviestraject ervoor moet worden 
gezorgd, dat vrager (probleemgericht) en aanbieder (oplossingsgericht) bij elkaar 
passen. 

Strategie • concept • realisatie 
Aanbieders verschillen ten aanzien van hun gewenste betrokkenheid bij verande
ringsprocessen over de verschillende fasen. Er zijn adviesbureaus die uitsluitend 
aan de voorzijde (strategie, hoofdlijnen van een concept) betrokken willen zijn. Zij 
leveren advies en vertrekken. Er zijn ook adviesbureaus die gedurende het gehele 
traject ondersteuning leveren. Ook programmatuurleveranciers verschillen op deze 
dimensie. Sommige zijn absoluut niet geïnteresseerd in implementatie-onderste
uning en nazorg. andere wel. Er zijn ook partijen, zoals software huizen, die 
voornamelijk in de realisatiefase actief zijn. 

Elementen van de logistieke structuur 
Het gaat hierbij om de breedte van het vakgebied. Sommigen leveren uitsluitend 
diensten op één element van de logistieke structuur bijvoorbeeld de logistieke 
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programmatuur. Anderen, system integrators, koppelen logistieke hardware met 
behulp van procescomputers en programmatuur. Sommige adviesbureaus zijn sterk 
in de organisatie-ontwikkeling, andere bureaus benaderen logistieke engineerings
projecten soms volledig als automatiseringsproject. 
Grote adviesbureaus beschikken vaak niet alleen over kennis over logistieke 
vraagstukken, maar dekken meer bedrijfsfuncties bijvoorbeeld ook marketing of 
financieel bedrijfsbeheer. 

Betrokkenheid, medeverantwoordelijkbeid 
Als laatste kenmerk geldt de betrokkenheid die de adviesaanbieder wenst met de 
bedrijfsproblemen van de adviesvrager. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt 
worden tussen de Individuele betrokkenheid van adviseurs als personen en de 
collectieve betrokkenheid van de adviesaanbieder als organisatie. Juist daar waar 
de individuele betrokkenheid groot is (interim-management, inhuurkrachten), kan 
de collectieve betrokkenheid klein zijn (body shopping). In die gevallen is de 
aanbieder uitsluitend verantwoordelijk voor het vakmanschap van zijn personee], 
maar niet voor de inhoudelijke aspecten van wat zij doen. Aan de andere kant van 
de dimensie kan een adviesbureau sterk medeverantwoordelijk zijn voor bijvoor
beeld een geadviseerde en geaccepteerde logistiek concept, zonder sterke individu
ele betrokkenheid van adviseurs. De opdrachtgever is in de kwaliteit van het 
eindresultaat geïnteresseerd en niet in de personen die daar achter zitten. In 
afbeelding 9.1 zijn een aantal vormen van advisering weergegeven in een grid van 
collectieve en individuele sterke en zwakke betrokkenheid. 

- KORT8lONOIGE DIAGNOSTIIICI-E - L.AHGI:lUOOE ADVIIIEAIG TUlEN8 
STERK ADVISERING DIAGNOSE EN IMPI..aEH'IÄTE 

COLLECTIEVE -~ 
BETROKKENHEID 
'#.N DE 
ADVES- - LEVERANCERS -~ 
ORGANISATIE ZWAK - VIIJili..IJVENl AI)III8EJIII-IQ -~ 

- PRQCESiiEQEI.fllt;Q - 'BODY SHOPPINO' 

ZWAK STERK 

NJIVIlli:LE BETROKKENEID WlN DE ADVISEUR 

Afbeelding 9.1 Betrokkenheld van adviesaanbieders. 

9.2.4 Het selectieproces: afstemming vraag en aanbod 

Het selectieproces van een bedrijfsadviseur vindt plaats tijdens de projectvoorbe
reidingsfase (zie ook paragraaf 4.2). Van doorslaggevend belang bij de selectie is 
de mate waarin het bedrijf zelf in staat is een logistieke herstructurering te 
initiëren, vorm te geven en uit te voeren. Door de toenemende professionalisering 
van kennisgebieden zijn echter ook de allergrootste bedrijven gebaat bij advisering 
op specifieke terreinen of tijdens specifieke fasen van een logistieke verandering. 
Grote bedrijven zullen vooral tijdens de strategiefase gebruik willen maken van 
probleemgerichte advisering, als aanvulling en toets van eigen ideeën, om te komen 
tot creatieve maar tevens realistische nieuwe richtingen. Tijdens de conceptuele fase 
leiden zij zelf het ontwerpproces, gebruiken één probleemgerichte adviseur als 
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partner, en schakelen oplossingsgerichte adviseurs en leveranciers in, onder strakke 
eigen regie. 
Middelgrote bedrijven willen zoveel mogelijk adviestaken concentreren bij één 
probleem- èn oplossingsgerichte adviseur/hoofdaannemer. De conceptuele fase 
wordt grotendeels uitgevoerd door de adviseur. Soms verricht de adviseur het 
projectmanagement gedurende de conceptuele- en realisatiefase. De Vaan (De 
Vaan, 1986) pleit ervoor, dat naarmate de invoering nadert, het project steeds meer 
door eigen mensen wordt gedragen. De inschakeling van oplossingsgerichte 
adviseurs en leveranciers vindt plaats op deelterreinen. 
Kleine bedrijven missen vaak de financiële middelen voor de taken die adviseurs 
bij middelgrote bedrijven uitvoeren. Kleine bedrijven zoeken vaak advies van 
oplossingsgerichte aanbieders als leveranciers van apparatuur en programmatuur. 

In het onderstaande worden enige vragen geformuleerd die voor een potentiële 
opdrachtgever bij de selectie van een adviseur van belang zijn. De belangrijkste 
vragen voor de opdrachtgever liggen zowel op commercieel als inhoudelijk, dat wil 
zeggen logistiek terrein. 

Commercieel: 
• Wat is het voor bureau? 

Hoe betrouwbaar is het bureau en over hoeveel adviseurs beschikt het? 
Zijn zij geschikt voor de rol waarin ik de adviseur zie in een mogelijke 
samenwerking? 
Zij zij gewend aan de omvang van de mogelijke opdracht; hoeveel procent van 
hun capaciteit gebruik ik? 
Hoe zien tarieven en voorwaarden eruit? Wijken zij af van de concurrentie? w 
ja, waarom? 

Logistiek: 
- Hoe omvangrijk is de lokale logistieke expertise? 
• Over welke, internationale, reserve expertise beschikt het bureau? 
- Heeft het bureau ervaring met soortgelijke opdrachten; bij welke bedrijven; wat 

waren de resultaten? 
- Welke soort advisering heeft ons bedrijf nodig? 
- Welke adviseurs komen in ons bedrijf en wat is het adviseursprofiel op het 

gebied van opleiding, ervaring, kracht, stijl? 
- Begrijpt het adviesbureau mijn logistieke probleem? 
- Kan het bureau helpen het probleem op te lossen? 

Voor het adviesbureau is het verstrekken van de gevraagde informatie minder 
prettig of soms onmogelijk. Immers: 
- het kost tijd, dus geld; 
- het bureau geeft zich bloot, ook op onvermijdelijke zwakke punten; 
- sommige gegevens zijn afkomstig uit andere opdrachten en mogen niet aan 

derden verstrekt worden. 

Het belang van de vragen wordt bepaald door: 
- het belang van de opdracht voor de opdrachtgever; 
- de o~vang van de opdracht; 
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• de mate van toebedachte projectverantwoordelijkheid, met andere woorden de 
rol van het adviesbureau. 

Ook aan de zijde van het adviesbureau bestaan onzekerheden van commerciële en 
inhoudelijke, logistieke aard. 

Commercieel: 
- Wat is het voor bedrijf, wat voor cultuur heerst er? 

'Wie is wie'?; Wie beslist, wie heeft invloed? Hoe staan zij ten opzicht van het 
onderwerp logistiek en ten opzichte van een mogelijk project? 
Hoe omvangrijk is een mogelijke opdracht en in welk tijdvak wil de cliënt de 
opdracht uit laten voeren worden? 
Kan het bedrijf de opdracht fmancieel aan? 
Waaruit bestaat de concurrentie? 
Is er sprake van een belangenconflict met andere opdrachtgevers? 

Logistiek: 
- Wat is er eigenlijk aan de hand; wat is het logistieke probleem? 
- Is het probleem wellogistiek van aard? 
- Wat is de schaalgrootte van de logistieke operatie? 
- Hoe wordt het probleem door de klant gezien? 
- Hoe krachtig is de opdrachtgever zelf op logistiek gebied? 
- Waarom wil de opdrachtgever advies? Welke rol verwacht hij van de adviseur, 

specialisme, generaal advies, projectverantwoordelijkheid, body shopping? 
- Hebben wij een soortgelijk probleem eerder opgelost? 
- Welke adviseurs zouden voor uitvoering van de opdracht geschikt zijn? 
- Kunnen wij een mogelijke opdracht aan; wat voor risico's lopen wij? 
- Willen wij de opdracht wel, leren wij er van? 

Het zal duidelijk zijn dat antwoorden op veel voorgaande vragen, alleen van de 
kant van de potentiële opdrachtgever kunnen komen. Door een opdrachtgever 
wordt het geven van deze antwoorden veelal ervaren als een noodzakelijk kwaad. 
Immers: 
- het betreft vertrouwelijke bedrijfsgegevens; 
- er is nog geen contract met het adviesbureau gesloten. Wellicht gaat de voorkeur 

zelfs uit naar een ander bureau; 
- de adviseur is er toch om antwoorden te geven op onze vragen en niet 

omgekeerd. 

9.2.5 Adviesvormen in het project Logistieke Besturing 

Het adviesbureau heeft over de looptijd van het onderhavige project op verschillen
de wijzen ondersteuning geboden. Bij de beoordeling van de verschillende 
adviesvormen moet echter rekening worden gehouden met de constante elementen 
in de rol tussen Telecommunicatie en het adviesbureau ten aanzien van het project. 
Zoals beschreven in paragraaf 2.6.2 heeft Telecommunicatie een adviesbureau 
gekozen, dat bereid was een logistieke diagnose uit te voeren en tevens de realisatie 
van de nieuwe logistieke structuur te ondersteunen. Van het adviesbureau is mede
verantwoordelijkheid gevraagd. Er is, met andere woorden, naar een probleem-
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gerichte adviseur gezocht, die over kennis en ervaring beschikt over oplossings
mogelijkheden in een bepaald vakgebied. In afbeelding 9.2 zijn de verschillende 
rollen van het adviesbureau weergegeven. 

TIJDVAK ROL ADVESBUREAU PROJECTFASE 

1 NAJAAR 1984 ONAFHANKEUJK Qlii)ERZOEK VOORBEREDING 

2 JAN. "85 - FEB. '87 Qlii)ERSTEUNNG PROJECTI.EDIIIG HERORENTATE. 
- MANAGB.ENT REORGANSATIE EN 
- NIOUDEUJK INFORMATESYSTEMEN 

3 MRT. '87 - AUG. '87 INTERN PROJECTLEIDING INFORMATESYSTEMEN 

4 SEPt '87 - NO~ '87 INTERN MANAGEMENT NAZORG 
STAFAFDBJNG 

5 DEC. '88 - JUN. '88 ON>ERSTEUNNG UJNMANAGEMENT NAZORG 

Afbeelding 9.2 Rollen adviesbureau in project Logistieke Besturing. 

De tabel geeft een afwijking te zien van de gebruikelijke ontwikkeling van het 
rolpatroon. De derde en vierde rol die driekwart jaar omvatten, zijn een gevolg 
van onvoorziene omstandigheden tijdens het project. Gewoonlijk worden alleen de 
eerste, tweede en vijfde rol vervuld. 

De eerste rol is die van onathankelijk onderzoeker tijdens de diagnosefase. Deze 
onafhankelijkheid is altijd gewenst, maar noodzakelijk als van de adviseur 
medeverantwoordelijk tijdens de realisatie wordt gevraagd. Het is nu eenmaal 
moeilijk om verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van een logistieke structuur 
die door een ander ontworpen is. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan tot de 
realisatie van de structuur. 
Uitvoering van de diagnose door het adviesbureau, dat ook de realisatie onder
steunt, is op zich echter slechts één voorwaarde voor voldoende betrokkenheid 
tijdens de realisatie en roept daarnaast ook andere problemen op. 
Als het ontwerp van de nieuwe logistieke structuur van het adviesbureau komt, 
hoe wordt dan de betrokkenheid van het lijnmanagement bij het bereiken van het 
beoogde prestatieniveau bereikt? Kan het betrokken Telecommunicatie manage· 
ment verantwoordelijk worden gehouden voor logistieke prestaties en kosten. Er 
moet gegarandeerd worden dat de diagnose door de organisatie wordt geaccep
teerd. Op dit punt is de openlijke en volledige steun van het top management 
onontbeerlijk. Zowel de hoofddirecteur Telecommunicatie, als de directeur van het 
te vormen logistieke Directoraat, als de Telecommunicatie-projectleider hebben zich 
verantwoordelijk gesteld voor het behalen van de beoogde logistiek prestaties. 
Een ander potentieel probleem is de individuele verantwoordelijkheid van zowel 
adviseurs als Telecommunicatie-medewerkers die op een later tijdstip, . na de 
diagnose, in het project komen. Vooral adviseurs hebben uiteraard de neiging eerst 
eigen mini-diagnosen uit te voeren. Ook personeelswisseling in de cliëntorganisatie 
zijn echter vaak aanleiding tot veranderde inzichten ten aanzien van de te bereiken 
logistieke structuur. 
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Het probleem kan verkleind worden door: 
- in ieder geval een aantal sleutelfiguren, zowel bij de cliënt als bij het advies

bureau, voortdurend bij het project betrokken te houden; 
- veel aandacht te besteden aan de voorlichting (eventueel indoctrinatie) van 

nieuwe medewerkers en de acceptatie van de ingeslagen weg. 
Onderschat het probleem niet. Een grote klus, zoals uitgevoerd bij Telecommu
nicatie, duurt jaren. Dat betekent dat jaren dezelfde koers moet worden gevaren. 

De tweede ro], de ondersteuning van de projectleiding, zowel ten aanzien van 
projectmanagement als inhoudelijk, heeft goede resultaten gehad. De taakverde
ling tussen projectleiding en adviseur is uiteengezet in paragraaf 2.6.4. Essentieel 
hierin zijn twee elementen: 
- alle projectwerkgroepen en het projectteam worden door Telecommunicatie 

personeel geleid en ondersteund door adviseurs; 
• de adviseurs vormen intern een afgespiegelde projectorganisatie. 
Een aantal gevolgen zijn waargenomen: 
- zichtbare controle van Telecommunicatie over het project; 
- verbreding van de logistieke kennis en van projectdoelstellingen over project-

leden; 
- behoud van de essentie van de ontworpen logistieke structuur tijdens de 

conceptuele uitwerking; 
- bewaking van de interne kwaliteit van het project. 
De sterke oriëntatie van het adviesbureau op de projectorganisatie heeft zeker ook 
nadelen gehad. De verdere verbreding van de acceptatie van de nieuwe logistieke 
structuur is erdoor belemmerd. Niet het adviesbureau, maar het hele project is door 
de lijnorganisatie soms beschouwd als een te afstandelijke groep met te weinig 
directe contacten in de lijnorganisatie. 
In het project is op een aantal momenten overwogen directe ondersteuning in de 
lijnorganisatie te bieden. Dergelijke voorstellen zijn altijd gestrand op de benodigde 
mankracht, die, gezien de omvang van de lijnorganisaties, aanzienlijk was. Achteraf 
gezien lijkt een sterkere vermenging van lijn- en projectorganisatie toch aantrekke
lijk. De kwaliteit van het eindresultaat zou beter zijn geweest en de acceptatie van 
nieuwe werkwijzen eenvoudiger. Een mogelijkheid is wellicht vroeg in het traject 
'invoeringsgroepen' in lijnafdelingen op te zetten, en ook deze rechtstreeks door het 
adviesbureau en de projectgroep te laten ondersteunen. Een gedeelte van de 
conceptuele uitwerking, bijvoorbeeld het schrijven van procedures, kan al door · 
invoeringsgroepen gedaan worden. 

De derde rol van de adviseur, de leiding van bet project (na het vertrek van de 
projectleider) kent meer na- dan voordelen. Een voordeel is de vereenvoudiging van 
de besluitvorming. Er zijn echter veel belangrijkere nadelen zowel binnen het 
project als in de opstelling naar buiten. Intern valt de dubbele projectstructuur 
(projectorganisatie en afgespiegelde organisatie in het adviesteam) weg. Daardoor 
vervaagt ook het onderscheid tussen adviseurs en andere medewerkers. Hierdoor 
wordt als het ware een vangnet onder de besluitvorming in het project weggehaald. 
Enige, in deze fase in het projectteam aangenomen voorstellen, zouden in een 
dubbele structuur in een vroeger stadium gesignaleerd en heroverwogen zijn. 
Extern, in de contacten tussen project en omgeving mist een adviseur/ 
projectleider de bedrijfskennis en de bedrijfscontacten. 
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Ook de vierde rol, interim-management van de stafafdeling Functioneel Beheer 
van het informatiesysteem, is uit nood geboren. De belangrijkste conclusie uit dit 
tijdvak is dat interim-management en projectgerichte bedrijfsadvisering zodanig 
verschillende doelstellingen hebben dat zij niet tegelijkertijd (en door één persoon) 
uitgevoerd kunnen worden. De primaire verantwoordelijkheden van de (interim)
manager liggen in het bereiken van een optimale afdelingsprestatie van zijn 
medewerkers afgestemd op de afdelingsprestatie van collega's. De manager functio
neert altijd in een bepaalde structuur. Het is niet zijn eerste en zeker niet zijn enige 
taak de structuur te wijzigen. 
De adviseur is in de eerste plaats juist wel geïnteresseerd in het bereiken van een 
optimale structuur en is daarbij minder geneigd rekening te houden met de 
individuele belangen van afdelingsmedewerkers of afdelingsmanagers. 
Op zich is er niets tegen interim-management. Het is een methode om snel 
discontinuïteitsproblemen op te lossen. Interim-managers zijn dan meestal uiterst 
pragmatisch bezig, gericht op korte termijn operationele verbeteringen. Als 
interim-management wordt gecombineerd met een adviesrol ten opzichte van de 
opdrachtgever, ontstaan echter belangenconflicten waarvan met name medewer
kers last kunnen hebben. Zij missen gewoon een echte baas. 

De vijfde rol, ondersteuning van het lijnmanagement tijdens de nazorgfase, is goed 
werkbaar. Deze rol biedt ruimte om geleidelijk de inzet van de externe ondersteu
ning te verminderen. Het karakter van de advisering verandert tegelijkertijd van 
proactieve advisering om projectgebonden doelstellingen te bereiken naar reactieve 
advisering, 'counceling' ten aanzien van een steeds breder scala van onderwerpen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de derde en vierde rol een afwijking 
betekenen van de normale ontwikkeling van het rolpatroon. In plaats van een over 
het gehele project gemeten, afnemende betrokkenheid van het adviesbureau, 
ontstaat in 1987 plotseling een sterke intensivering van de betrokkenheid. In 1988 
is het normale patroon hersteld. Hoewel de rollen meestal door onvoorziene 
omstandigheden worden ingegeven, moet in de praktijk toch geprobeerd worden 
dergelijke rolpatronen te vermijden. 

9.2.6 Succesfactoren in de projectvoering 

Met het project Logistieke Besturing is het gelukt in beperkte tijd een sterke 
kwaliteitsverbetering van de logistieke bedrijfsfunctie te bereiken. Niet alle 
elementen van de logistieke structuur zijn volledig ontwikkeld langs de lijnen zoals 
ze aan het begin zijn uitgezet. Dat hoeft ook niet. Daarnaast echter, is de logistieke 
functie sterk genoeg geworden om eigen nieuwe logistieke doelstellingen te stellen, 
logistieke structuren te ontwerpen en bereiken. Een goede adviseur maakt zichzelf 
overbodig. 
De kwaliteitsverbetering is bereikt dankzij een aantal voor het project karakteris
tieke factoren: 
- top management commitment; 
- toewijzing van voldoende middelen; 
- ambitieuse maar realistische projectdoelstellingen; 
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- goed gedoceerde inbreng van een adviesbureau; 
- enthousiasme en groepsmentaliteit in het project; 
- planmatige aanpak, planning is heilig; 
- slagvaardige besluitvorming; 
- streven naar praktische oplossingen boven perfectie. 

Het bereiken van concrete veranderingen in een groot bedrijf in een relatief korte 
tijd heeft ook negatieve gevolgen. Men betaalt de prijs van succes. 
De doorgevoerde veranderingen leiden tot verschuivingen van macht en invloed 
of hebben andere consequenties voor de inhoud van taken. Dit komt voor op alle 
niveaus in de organisatie. Daarnaast zijn de veranderingen of de manier van 
invoering soms strijdig met de ideeën van mensen. Sommige creatieve produkten 
(bijvoorbeeld bestaande computerprogramma's) zijn overboord gezet. Verande
ringen scheppen dus ook vijanden. Om veranderingen door te voeren moeten 
vrienden gekozen en coalities gevormd worden. 

Het bovenstaande geldt evenzeer voor adviseurs als voor eigen personeelsleden 
van het betrokken bedrijf. De adviseur kan proberen de besluitvorming zo 
zorgvuldig mogelijk te ondersteunen, om geen nodeloze weerstanden op te roepen. 
Wrijvingen zullen echter zeker ontstaan. In die gevallen kan de adviseur alleen 
maar hopen dat zijn integriteit, dat wil zeggen de impliciete veronderstelling dat 
de adviseur het bedrijfsbelang dient, niet in. twijfel wordt getrokken. 

9.3 Resultaten van het project voor het bedrijf Telecommunicatie 

9.3.1 Inleiding 

Het project Logistieke besturing heeft voor het bedrijf Telecommunicatie een 
aantal gevolgen gehad. In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens 
besproken: 
- in paragraaf 9.3.2: de resultaten in engere zin: een verbetering van de logistieke 

prestaties; 
- in paragraaf 9.3.3: de gevolgen van de gehanteerde projectbegrenzingen. 

9.3.2 Logistieke prestaties 

In paragraaf 7.4 is de in het voorjaar van 1988 uitgevoerde project evaluatie 
besproken. Daaruit blijkt dat de logistieke prestaties sterk zijn verbeterd. Hierbij 
moet wel bedacht worden dat het gaat om de prestaties van het fysieke distributie 
en inkoopproces. Over de logistieke prestaties van het installatieproces, dat buiten 
het project is gehouden, zijn geen totaalcijfers bekend. 

Uit de kosten/batenanalyse blijkt ook dat aan het project een aanzienlijk bedrag 
is uitgegeven. V oor al het vervangen van de informatiesystemen blijkt een uiterst 
omvangrijke en ingrijpende activiteit te zijn geweest. 

Beschouwing van de opbouw van de kosten/batenanalyse heeft bij sommigen geleid 
tot de opvatting, dat het grootste deel van de baten wellicht met een gering deel van 
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de kosten te realiseren zou lijn geweest. De daling van de voorraad, die de 
belangrijkste kwantificeerbare baten oplevert, zou voornamelijk bereikt lijn ten 
gevolge van de verscbrotting van incourante goederen. De dure vervanging van de 
informatiesystemen zou nauwelijks baten hebben opgeleverd. 

Ik geloof niet dat een dergelijke benadering juist is. De grootste winst voor het 
bedrijf Telecommunicatie rit niet in de kwantificeerbare daling van voorraad, maar 
in de minder goed financieel te maken: 
- enorme verbetering van de betrouwbaarheid van levering aan het installatiepro

ces; 
- enorme verhoging van de snelheid en flexibiliteit van levering aan het installa

tieproces; 
- enorme toename van de aanspreekbaarheid en de kwaliteit van de centrale 

logistieke afdelingen. 
Ge1ien vanuit een lange termijn perspectief is de laatstgenoemde verbetering het 
belangrijkst. Het is niet duidelijk aan te geven, welke van de projectactiviteiten nu 
het meest aan deze verbetering hebben bijgedragen. 

In essentie lijn alle grote logistieke verbeteringsprojecten 
opleidingsprojecten. 

9.3.3 Evaluatie projectbegrenzingen 

In paragraaf 1.3 zijn de projectbegrenzingen opgesomd. Het betreft: 
- de begrenzing tot randapparatuur; 
- de begrenzing tot logistiek; 
- de begrenzing tot fysieke distributie (en inkoop, physical supply); 
- de begrenzing tot de centrale directie. 

Beperking tot randapparatuur 
De begrenzing tot randapparatuur is een goede keuze geweest. De bedrijfsproces
sen op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur, die door de begrenzing 
lijn uitgesloten, hebben een geheel ander karakter dan de processen op het gebied 
van de telecommunicatie-randapparatuur. In het infrastructuurproces is de logistiek 
een afgeleid proces. Veel belangrijker is het proces van planning en besluitvorming 
over het infrastructuurnetwerk zelf. De belangrijkste prestatie-indicator van het 
logistieke proces (goederenvoorziening en installatie) is de doorlooptijd, die de 
flexibiliteit van de logistiek bepaald. Ook de logistieke besturingsvormen, die voor 
het logistieke proces van infrastructuur in aanmerking komen, verschillen van de 
voor randapparatuur geschikte. 
De beperking tot randapparatuur is gedurende het project niet voortdurend 
gehandhaafd. Vooral de oprichting van het Directoraat Logistiek Telecommuni
catie, als functioneel directoraat voor het gehele bedrijf heeft aspecten van 
infrastructuur (onder andere inkoop) in het project gebracht. 

Beperking tot logistiek 
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Ook de beperking tot logistiek is verdedigbaar. De logistieke bedrijfsfunctie had 
immers in 1984 een achterstand ten opzichte van de commerciële bedrijfsfunctie. 
Inmiddels is logistiek als bedrijfsfunctie in het gebied van de randapparatuur 
ingeburgerd. De nadruk op de logistieke besturing, die het project uiteraard heeft 
gelegd, is door de andere bedrijfsfuncties soms als bedreigend, of in ieder geval 
onjuist ervaren. Zij hebben hier ongetwijfeld het gelijk aan hun zijde. Tengevolge 
hiervan is in het project echter de relatie tussen de logistieke en bijvoorbeeld de 
commerciële bedrijfsfunctie (onder andere masterplanning en introduktie van 
nieuwe produkten) minder ontwikkeld dan de interne logistieke aspecten. 
Er zijn twee argumenten die er voor pleiten de relatie van de logistiek met de 
overige bedrijfsfuncties nu verder te ontwikkelen. 
Ten eerste heeft het bedrijf inmiddels de functionele organisatie gewijzigd in een 
business unit-organisatie. Ten tweede is ten gevolge van het project de logistieke 
functie inmiddels een volwaardige partner voor de commerciële functie. 

De oprichting van het directoraat Logistiek, is geen rechtsreeks gevolg van de 
projectbegrenzing tot logistiek. Zoals in paragraaf 4.4.3 is betoogd, past de 
oprichting van een functioneel directoraat in het patroon van de organisatie
ontwikkeling van het gehele Telecommunicatiebedrijf in het begin van de tachtiger 
jaren. De huidige organisatievorm van de logistiek kan om dezelfde reden ook niet 
als een eindstadium worden beschouwd. De interne ombouwvan het Telecommuni
catiebedrijf van een functionele structuur naar een business unit-structuur, zal op 
termijn gevolgen hebben voor de logistieke organisatie. 

Beperking tot fysieke distributie en centrale directie 
De derde en vierde beperking hangen samen. Omdat het project is gestart in de 
centrale directie, heeft het zich in eerste instantie gericht op de fysieke distributie 
en inkoop. De voorlopige uitsluiting van het installatieproces in de districten bleek 
later definitief te zijn. Het project was inmiddels te zeer een centrale directie 
project. Al tijdens het project ontstaan ten gevolge van de beperkingen spanningen 
tussen het project en districten. Met het logistiek gezien meest vooruitstrevende 
district ( het district Zwolle) ontstaan uiteraard de meeste geschillen. 

De beperkingen blijken minder gelukkige gevolgen te hebben gehad. Vanuit 
logistiek oogpunt is het niet verstandig de besturing van het installatieproces te 
zeer te scheiden van de besturing van de aanvoer van goederen. Het komt de 
integrale goederenstroombesturing niet ten goede. De beperkingen hebben er toe 
geleid dat het centrale directoraat logistiek door districten gezien wordt als 'de 
leverancier' van de door hen benodigde goederen. De partijen staan als schakels 
in een keten en een integrale besturing over de keten ontbreekt. De beperkingen 
hebben er ook voor gezorgd dat een centrale overkoepeling van het logistieke 
aspect van de installatiebesturing ontbreekt. Dit leidt tot grote verschillen tussen de 
districten onderling ten aanzien van: 
- de feitelijke besturing van de installatieprocessen; 
- de wijze van ondersteuning van die besturing met informatiesystemen; 
- de kwaliteit van de besturing. 
De grootste logistieke uitdaging voor Telecommunicatie op het gebied van de 
randapparatuur ligt in de ontwikkeling van een goede installatiebesturing en de 
integratie van de besturingen van installatie en aanvoer. Het is hierbij vanuit 
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logistieke argumentatie te overwegen in de toekomst de besluitvorming over de 
integrale besturing van wwel aanvoer als installatie (het tactische logistieke aspect) 
te scheiden van de uitvoering in centrale en decentrale afdelingen (het operationele 
aspect). 

9.4 Samenvatting, logistieke ervaringen 

Fysieke distributiestructuur 
Het is mogelijk geheleken om voor een omvangrijke goederenstroom in de 
installatiesector in Nederland te werken met een twee-niveau fysieke distn"butie
netwerk. Er zijn sterke aanwijzingen dat bij een uitstekende werkvoorbereiding 
(foutloze opgave van benodigde goederen) volstaan kan worden met één magazijn
niveau. Er bestaat een tendens tot verschuiving van het ontkoppelpunt, binnen de 
structuur, stroomopwaarts. 
De fysieke distributiefrequentie naar de lokale magazijnen is vervijfvoudigd. Ook 
hier bestaan aanwijzingen dat een dagelijkse distributie in Nederland voor 
omvangrijke goederenstromen haalbaar is. 
Een gevolg van een dergelijke eenvoudige en flexibele fysieke distributie is dat in 
Nederland de besturingsaandacht verschuift van lokale verdelingsproblemen naar 
landelijke beschikbaarheid. Niet de fysieke distributie, maar de inkoop- of 
produktiebeperkingen vormen op Nederlandseschaal het logistieke hoofdprobleem. 

Logistieke besturing 
DRP is in een grootschalige Nederlandse omgeving ingevoerd. Het geïntegreerde 
DRP-TI-pakket heeft als basis registratie- en communicatiemiddel grote waarde. 
De goederenstroom wordt waarneembaar en daardoor grijpbaar. De besturing 
vindt plaats op betrouwbare uitgangsinformatie over voorraden, orders en verwachte 
klantenvraag. De vanuit besturingsoptiek belangrijkste verbetering betreft de 
commerciële aansturing van het logistieke traject. De met de operationele besturing 
geïntegreerde masterplanning slaat de brug tussen marktverwachting en inkoopbe
perkingen. 
De DRP-planningstechniek in engere zin is niet bijronder waardevol. Time phased 
orderpoint voor divergente processen lijkt niet optimaal. Er zijn ook theoretisch 
bezwaren tegen in te brengen. In de praktijk is vooral het ontbreken van een goed 
orderacceptatie- en reserveringsmechanisme hinderlijk. 
Klantorderbesturing van fysieke distributie wordt bovendien mager ondersteund. 

DRP als besturingstechniek legt de nadruk op de scheduling van onderlinge 
magazijntransporten. Gegeven de bovenstaande opmerkingen over de fysieke 
distributiestructuur, ligt in een Nederlandse omgeving daar het probleem niet. 

Logistieke organisatie 
Als organisatievorm voor de logistieke functie is een sterke centrale afdeling 
gekozen en gerealiseerd. In deze afdeling zijn wwel de logistieke besturingstaken 
(in lijnafdeliogen) als de fysieke distributie taken en de logistieke staftaken (onder 
andere informatiesysteembeheer) ondergebracht. De centrale aanpak heeft gewrgd 
voor kritische massa en het ontstaan van logistieke professionaliteit. In de toekomst 
is een verdere integratie van de logistieke besturingstaak met de commerciële 
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functie, binnen een business unit, te overwegen. 

Logistieke informatiesystemen 
Voor het nieuwe logistieke informatiesysteem is een commercieel verkrijgbaar 
DRP-pakket als uitgangspunt genomen. Hierdoor is een voor een compleet pakket 
relatief korte invoeringstijd van twee jaar bereikt. Door het grote aantal (meer dan 
200) aangebrachte wijzigingen, is voor een aantal modules een zelfde onderhoudsin
spanning nodig, als in geval van eigen ontwikkeling. 
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SUMMARY 

WGISTIC CONTROL OF PHYSICAL DISTRIBUTION 

Fr om 1984 to 1988, the logistic structure of Dutch PTT-Telecommunicatie bas been 
completely revised. As part of the revision DRP (Distribution Resources Planning) 
was implemented.From the implementation it can be concluded that an integrated 
DRP system shows great benefits. The value of the DRP scheduling technique 
however, is limited. 

Dutch PIT-Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 hiliion company with a $ 500 
million profit With a productivity of 240 telephone lines per employee, it ranks 
highest in the world. DRP was implemented in the goods flow of Customer 
Premises Equipment (CPE), with an annual purchasing value of$ 450 million. 
Four major changes in the oompany's Iogistic structure were introduced: 

a simplification of the physical distribution structure, from 132 warehouses 
in 3 levels to 53 warehouses in 2 levels; 
a reorganisation of centrallogistic departments, brioging together 400 people 
from many different departments into one logistic management organisation; 
a revision of the goods flow control and planning structure, formerly based 
on the annual budget cycle and now driven by demand forecasting, 
masterplanning atid DRP; 
a reptacement of virtually all existing logistic information systems, by 12 
modules of a commercial software package, covering the flow of material 
from purchasing through warehousing and distribution up to the issue of 
matcrials to elient installation. 

The logistic changes were succesfut and resulted in both an impravement of logistic 
performance and a reduction of logistic costs. From the large scale implementation 
of a complete DRP system it can be concluded that, overall, DRP systems are very 
beneficia!. They provide an on line common souree of logistic information and 
allow for coordinated action, throughout a geographically dispersed distribution 
organisation. 
The DRP scheduling technique embedded in the DRP module however, is of less 
value. The DRP weakenesses are to some extent related to the divergent nature of 
physical distribution processes. Apparently, when DRP was created as a physical 
distribution equivalent of manufacturing's MRP, the differences between production 
and distribution, in particular the divergent nature of distribution, have not been 
taken into account. 



STELLINGEN 

1. Bij management-informatie gaat het om het management; niet om de 
informatie. 

2. De onderlinge geografische plaatsing van afdelingen is voor het functioneren 
van afdelingen even belangrijk, als de operationele, hiërarchische en 
functionele ophanging. 

3. In de ontwikkeling van organisaties kunnen ontwikkelingsstadia wèl sneller 
worden doorlopen, maar niet worden overgeslagen. 

4. De planningen van operationele overheidsorganisaties zijn nauwkeuriger dan 
betrouwbaar. 

5. Er bestaat een opvallende gelijkenis tussen de 'top down-benadering' en 'de 
kop in het zand steken'. 

6. De DRP-planningstechniek is voor fysieke distributie van beperkte waarde. 

7. Beter suboptimalisatie dan helemaal geen optimalisatie. 

8. Logistieke bedrijfsadviesprocessen zijn in essentie opleidingsprocessen; 
advisering zonder overdracht is inhoudsloos. 

9. Interim-management en management-advisering zijn strijdig, dat wil zeggen 
kunnen niet tegelijkertijd door één persoon worden uitgevoerd. 

10. Mensen hebben de neiging datgene wat zij niet begrijpen, verwarrend te 
noemen. 

11. Het gebruik van commercieel verkrijgbare toepassingsprogrammatuur, bij de 
invoering van logistieke informatiesystemen levert wel een enorme tijdwinst 
op, maar vermindert de toekomstige beheer- en onderhoudsinspanning 
nauwelijks. 

12. Privatisering is noch een vervanging, noch een garantie voor 
prestatieverbetering van overheidsbedrijven; het ware beter als de overheid 
zelf het voortouw nam voor noodzakelijke modemisering van de bedrijfs
voering. 

13. Wijziging van informatiesystemen mogen dan slechts één aspect zijn van 
logistieke verbeteringsprojecten, het is wel het aspect wat vèruit de meeste 
inspanning vergt. 

14. Integrale goederenstroombesturing 'van zand tot klant' bestaat niet. 

15. Logistieke besturing a1s vakgebied is niet alleen toepasbaar op 'logistieke' 
processen, maar evengoed op commerciële of administratieve processen. 

Ste1lingen behorende bij het proefschrift: 
'Logistieke besturing van fysieke distributie', van E.M. van der Weegen. 


