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1. Voorwoord

Naar aanleiding van het door ons uitgebrachte rapport: Tussentijdsrapport

onderzoek Produktiebesturing Oda, dd. september 1974, in het kader van

het onderzoekprojekt nr. 3.9 van de vakgroep operationele Research van

de afdeling Bedrijfskunde, heeft er een diskussie in het bedrijf plaats

gevonden.

Ret resultaat hiervan was een verzoek aan ons om een onderzoek in te

stellen naar de besturende rol van de expeditie-afdeling bij de produktie

van klantenorders in het bedrijf.

Of schoon dit niet direkt aansloot bij het door ons gedachte vervolgonder

zoek, hebben wij gemeend toch aan dit verzoek te moeten voldoen in ver

band met de goede relaties die wij in het kader van ons onderzoekprojekt

met het bedrijf hebben.

nit onderzoek vond plaats in de maanden september en oktober 1974, om

vatte ongeveer 20 mandagen en geschiedde onder leiding van prof. ire

W.Monhemius. In het bedrijf werd nauw samengewerkt met de heren Hendrikse

(bedrijfsleider), Ramelijnck (chef bedrijfsburo) , de Koning (chef expe

ditie-afdeling) en van Schijndel (montage-afdeling).

Y. nijkstra, S.A. Naar

november 1974
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2. Samenvatting

In dit rapport worden de analyses en de resultaten beschreven van het

onderzoek naar de besturing van het klantenordergerichte deel van de

goederenstroom van niet-voorraadartikelen.

Achtereenvolgens worden beschouwd:

- Produktiekenmerken van de goederenstroom;

- Stuursignalen tussen de betrokken afdelingen;

- Beslissingen die een belangrijke rol vervullen;

- Kwaliteit van de genomen beslissingen.

Het onderzoek omvatte deels de verwerking van reeds bekende gegevens uit

ans vorig anderzoek en deels de uitvoering van enkele metingen in de

praktijk naar het funktioneren van het huidige systeem.

Op grond van de onderzoeksresultaten zijn een aantal konklusies getrokken

en aanbevelingen gedaan.
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3. Inleiding

In het "Tussentijdsrapport Onderzoek Produktiebesturing Oda" zijn de

resultaten weergegeven van:

- Een orientatie ten aanzien van het fabrikageproces, de goederenstroom,

de opbouw van het eindprodukt en de funkties die bij de produktiebe

sturing betrokken zijn;

- Een analyse van de informatiestruktuur van de produktiebesturing;

- Een analyse van de procedures en de beslissingen die bij de produktie-

besturing een belangrijke rol vervullen.

De inzichten die uit de analyses verkregen zijn hebben geleid tot het

ontwerpen van een beheersingsmodel, zie schema 1. Ret model is gebaseerd

op het systeemconcept (het cybernetisch model) en geeft een overzicht van

de bewerkings- en regelfunkties. In het model zijn drie stuurnivo's aan

gegeven, elk heeft een eigen funktie binnen de totale produktiebesturing.

Stuurnivo I (regel- en stuurorgaan I):

dit zijn de aktiviteiten die plaats vinden met als doel het bewerkstelligen

van de afstemming tussen bedrijf en klanten.

Stuurnivo II (regel- en stuurorgaan II):

dit zijn de aktiviteiten die plaats vinden met als doel het bewerkstelligen

van de afstemming tussen de produktie-afdelingen onderling, en de afstemming

met de magazijnen (voorraadpunten) in de goederenstroom.

Stuurnivo III (regel- en stuurorgaan III):

dit zijn de aktiviteiten die plaats vinden met als doel het bewerkstelligen

van de afstemming tussen de werkplekken (man-machinecombinaties) in de pro

duktie-afdelingen van de goederenstroom.

Gebleken is dat zowel de leiding van de expeditie-afdeling als die van de

montage-afdeling eigenlijk een dubbele besturende funktie vervullen, ze

opereren namelijk niet alleen op stuurnivo III, maar ook geven ze opdrachten

op stuurnivo II.
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Tevens hebben de analyses ons het inzicht opgeleverd dat de goederenstroom

qua besturing onder te verdelen is in een klantenordergericht deel en een

produktieseriegericht deel, elk deel heeft zijn specifieke besturingsken

merken. Tussen deze delen bevinden zich de magazijnen voor halffabrikaten,

halfprodukten en onderdelen van derden.

In schema 2 is een en ander weergegeven.

Ret klantenordergerichte deel van de goederenstroom omvat de afdelingen:

finish-niet-standaardkleuren, montage/assemblage en expeditie. Ten aanzien

van dit klantenordergerichte deel kan nog onderscheid gemaakt worden tussen

voorraadartikelen en niet-voorraadartikelen. Voorraadartikelen zijn die

meubels die op voorraad gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld: universal

buro's. Bij de produktiebesturing dienen beide kategorieen als een geheel

beschouwd te worden (integraal). In onze analyse zullen wij ons voorlopig

beperken tot de groep van de niet-voorraadartikelen omdat deze kategorie

ongeveer 80% van de produktiekapaciteit in beslag neemt en ongeveer 70%

van de orozet omvat.
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3.2 SCHEMA 2: MODEL VAN DE GOEDERENSTROOM
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4. Aanpak van het onderzoek

nit hoofdstuk bestaat uit een overzicht van de uitgangspunten die we

hebben gesteld bij het onderzoek en tevens een beknopte opsomming van

de belangrijke stappen.

Uitgangspunten:

a. Integrale aanpak, d.w.z. alle betrokken afdelingen en alle stuurnivo's

worden indien mogelijk in beschouwing genomen.

b. Black-box idee op verschillende aggregatienivo's. d.w.z. de mate van

detaillering zodanig kiezen, dat het vereiste inzicht wordt verkregen

zonder naar alle details te kijken.

c. Schematische weergave van situaties en ideeen naast een omschrijving

ervan.

Stappen:

a. Inventarisatie van produktiekenmerken die van belang zijn bij de pro

duktiebesturing, d.w.z. de relevante aspekten en restrikties waarmede

rekening moet worden gehouden in het besturingssysteem.

b. Opstellen van een besturingsmodel van de huidige situatie op basis van

de reeds verzamelde gegevens uit het tussentijdsrapport.

c. Inventarisatie van de beslissingen die genomen worden m.b.t. het klanten

ordergerichte deel van de goederenstroom.

d. Verrichten van metingen naar het funktioneren van het huidige besturings

systeem.



- 9 -

5. Uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens behandeld:

- produktiekenmerken van de goederenstroom

- stuursignalen

- beslissingen

- funktioneren van het huidige besturingssysteem

- effect van de beslissingen in de praktijk (metingen)

5.1 Produktiekenmerken van de goederenstroom

Alvorens in te gaan op het besturingssysteem willen we eerst inzicht

hebben in de relevante aspekten en restrikties (produktiekenmerken),

die gelden in de produktie-afdelingen van het beschouwde deel van de

goederenstroom.

Een overzicht van de bedoelde produktiekenmerken is gegeven op de volgen

de bladzijde.

Op de eerste plaats willen wij nagaan ~n hoeverre bij de besturing rekening

wordt gehouden met deze kenmerken. Op de tweede plaats willen wij nagaan

~n hoeverre de gehanteerde waarden van deze kenmerken overeenstemmen met

de werkelijkheid. We hebben ons in verband met de beschikbare tijd moeten

beperken tot het eerstgenoemde punt.
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Produktiekenmerken van de goederenstroom

Relevante aspekten en restrikties waarmede rekening moet worden gehouden

bij de produktiebesturing.

1. Magazijnen

1.1 de voorraadhoogte per artikel

1.2 de afnamesnelheid per artikel

2. Finish-afdeling

2.1 produktielijnen

2.2 omstelverliezen

2.3 kapaciteitsbeperkingen

2.4 doorlooptijden

2.5 produktiesnelheden

2.6 organisational stocks

3. Assemblage-afdeling

3.t produktielijnen

3.2 uitwisselbaarheid van het personeel

3.3 opslagruimte gereed produkt

3.4 omstelverliezen

3.5 doorlooptijden

3.6 produktiesnelheden

3.7 organisational stocks

4. Expeditie-afdeling

4.1 kapaciteitsbeperkingen 1.v.m. wagenpark

4.2 bezorgingsbeperkingen i.v.m. klantenspreiding

4.3 organisational stocks

opmerking:

zie voor toelichting van de bovengenoemde punten bijlage 1
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5.2 Stuursignalen

Aan de hand van de gegevens uit het tussentijdsrapport hebben wij de be

sturing van de totale goederenstroom in beeld gebracht, zie schema 3: het

besturingsmodel van de huidige situatie.

In dit schema worden de stuursignalen die van belang zijn oij de produk

tiebesturing weergegeven. Onderstaand volgt een beschrijving van de huidige

besturing.

Uitgangspunt voor alle akties is de klantenorder, die bij de afdeling order

planning binnenkomt. Deze afdeling bepaalt de leverdatum van elke order.

De werkelijke verkopen en de verwachte verkopen van een meubel leiden all

niet tot een aanvraag van een produktieserie van dat meubel bij het be

drijfsburo. Als een produktieserie is aangevraagd bij het bedrijfsburo

wordt door middel van een explosieprogramma bepaald welke halffabrikaten,

halfprodukten en onderdelen.van derden daarvoor nodig zijn. Op basis hier

van worden de opdrachten voor de aanmaak/bestelling van deze komponenten

van het meubel vastgesteld. Deze komponenten dienen in de magazijnen te

worden opgeslagen.

De binnengekomen klantenorder wordt nadat er een leverweek aan is toegekend

doorgegeven, via een kopie, aan de expeditie-afdeling. Deze afdeling maakt

periodiek (wekelijks) op basis van aIle binnengekomen klantenorders een

expeditieplanning. Een kopie van deze planning gaat naar de montage-afdeling

(assemblage-afdeling) en dient als assemblage-opdracht. De montage-afdeling

leidt daaruit de finish-opdrachten voor niet-standaard kleuren af en deze

worden aan de finishafdeling gegeven. De benodigde komponenten van een

meubel worden uit de magazijnen betrokken.

Op grand van het bovenstaande is het mogelijk om het klantenordergerichte

deel als een apart systeem (subsysteem) te beschouwen. In het verder onder

zoek gaan wij nader in op dit subsysteem, zie schema 4 en de toelichting

daarop.
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Toelichting op schema 4

In dit schema is te z~en dat de leiding van de expeditie-afdeling en die

van de montage-afdeling zowel binnen de eigen afdeling als daar buiten

een besturende rol vervullen.

a. Besturende rol van de expeditie-afdeling:

De expeditie ontvangt een stuursignaal (SO) van de afdeling orderplanning,

te weten een kopieklantenorder. Op grond hiervan stelt de expeditie vast

wanneer de betreffende klantenorder verzonden zal worden d.m.v. een

expeditieplanning (52)' Uit deze expeditieplanning resulteren de vracht

lijsten die naar de montage-afdeling verzonden worden en als assemblage

opdracht fungeren (SI)'

b. Besturende rol van de montage-afdeling:

Op grond van de ontvangen vrachtlijsten bepaalt de montage-afdeling op

welke dag een bepaalde "meubelgroep" van een klantenorder geassembleerd

zal worden. Hieruit volgt een behoefte aan komponenten, o.a. aan ge

spoten halfprodukten van artikelen in niet-standaardkleuren; deze wor

den besteld bij de finishafdeling d.m.v. een aanvullende spuitopdracht

(S 4) •

Voor de uitvoering van de vrachtlijsten heeft de montage-a~deling bruto ca.

7 dagen beschikbaar. Hierin is de tijd van de finishafdeling (ca. 3 dagen)

ingekalkuleerd.

c. In het schema zijn verder nog aangegeven de informatiestromen

- van en naar de expeditie-afdeling

- van en naar de montage-afdeling en

- van en naar de finishafdeling.

Het betreft hier de kommunikatie die aanwezig is tussen de werkmeesters

en bazen van de genoemde afdelingen betreffende de uitvoering van de

opdrachten. Schriftelijke informatie-overdracht komt niet voor.
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d. Tevens geeft het schema aan dat er normen zijn die respektievelijk

de leiding van expeditie-, montage- en finishafdeling zullen hanteren

bij de uitvoering van hun besturende funkties.

5.3 Beslissingen

De beslissingen die genomen worden m.b.t. de besturing van het klanten

ordergerichte deel van de goederenstroom zijn als volgt samen te vatten:

afdeling

Orderplanning

Expeditie

Montage

Finish

beslissingen

- leverweek voor klantenorder vaststellen

- welke klantenorders in behandeling nemen

- klantenorders indelen naar sub-rayons

- verzenddag van klantenorder bepalen

- welke deelorders per assemblagegroep kunnen

in behandeling genomen worden

- welke komponenten moeten nog gefinished worden

(niet-standaard kleuren)

- assemblagedata bepalen van deelorders (postnrs.)

- welke halfprodukten kunnen in behandeling ge-

nomen worden

- finishdata bepalen van die halfprodukten

Zie voor nadere informatie m.b.t. input/output en voorschriften van de

bovenstaande beslissingen, de paragraven 3.2 en 3.3 van het tussentijds

rapport.

Uit het bovenstaande blijkt dat in eerste instantie de afdeling order

planning vaststelt wanneer een bepaalde klantenorder zal worden afgeleverd.

Bij een nadere beschouwing blijkt dat de expeditie een beslissende rol

speelt. zij bepaalt namelijk op welke dag een bepaalde klantenorder zal

worden afgeleverd (verzenddag), waarbij zij bij de klantenorders van een

bepaalde week ook die klantenorders voegt met een leverdatum die + week

afwijken.

Bij het vaststellen van deze afleverdag houdt de expeditie uitsluitend

rekening met expeditie-aspekten (route, rayon, belading enz.). Dus niet
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met aspekten die voor de montage-afdeling en/of de finishafdeling van

belang kunnen zijn. Dit houdt in dat de verzenddatum volgens de expeditie

slechts een planning is, waarvan de realisatie nog afhankelijk is van de

montage-afdeling, de finishafdeling en de toeleveringsmagazijnen.

Viteindelijk zal de afleverdatum bepaald worden door de gerealiseerde

assemblagedatum in de montage-afdeling.

5.4 Funktioneren van het huidige produktiebesturingssysteem

In het voorgaande hebben wij ons een beeld gevormd van de formele opzet

van het produktiebesturingssysteem voor het klantenordergerichte deel van

de goederenstroom.

Alvorens tot konklusies betreffende het gehanteerde systeem te kamen, is

het nodig na te gaan hoe het huidige besturingssysteem in de praktijk werkt.

De volgende aspekten kunnen daartoe onderzocht worden:

I. De kwaliteit van de beslissingen die genomen worden in het kader van

de produktiebesturing, m.a.w. hoe vallen de beslissingen in de praktijk

uit.

2. Het effekt op de produktie, hoe worden de klantenorders in de produktie

afdelingen gerealiseerd, waarbij wordt gedacht aan o.a.:

a. omstellen van machines, afbreken van series;

b. seriegrootten;

c. bezettingsgraad;

d. tijdelijke uitbreiding van produktiekapaciteit bv. overwerk,

kapaciteit lenen van andere afdelingen;

e. wijzigingen aan de produktieplanning.

3. Het effekt op de organisatie, w.o. arbeidsverdeling en arbeidsklimaat.

4. Het effekt op de kosten, w.o. voorraadhoogten in de magazijnen.

In het hiernavolgende zullen wij ons voorlopig beperken tot het eerstge

noemde aspekt.

Vit schema 2 en 3 is gebleken dat er v~er afdelingen een direkte rol spelen

bij de realisering van de klantenorders, te weten: de expeditie, de montage,

,de finish en de toeleveringsmagazijnen.
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In schema 4 Z1en we W1e een direkte invloed hebben op de leverdata van

klantenorders, te weten: orderplanning, leiding expeditie, leiding

montage en leiding finish. De rol van elk vindt vindt zijn oorsprong

in de beslissingen die daar genomen worden m.b.t. de klantenorders.

5.5 Kwaliteit van de beslissingen

Om een idee te krijgen van het funktioneren van het gehanteerde besturings

systeem zijn er metingen uitgevoerd die de effekten van de beslissingen die

in de drie genoemde afdelingen worden genomen, meten. In schema 5 zijn

deze metingen aangegeven met de cijfers I, 2 en 3. Elke meting leidt tot

een inzicht in de kwaliteit van een kategorie van gelijksoortige beslissingen,

bijvoorbeeld: meting 2 geeft inzicht in de kwaliteit van de beslissingen om

trent de afgegeven leverdata die door de afdeling orderplanning in een be

paalde periode genomen zijn. "Kwaliteit" is daarbij te omschrijven als de

mate waarin een bepaald resultaat voldoet aan de gestelde normen.

De volgende metingen zijn uitgevoerd:

I. De kwaliteit van de expeditieplanning (zie overzichten IA en 1B)

2. De kwaliteit van de orderplanning (zie overzichten 2A, 2B en 2C)

3. De kwaliteit van de assemblageplanning (zie overzichten 3 en 4)

ad 1

Bij de kwaliteit van de expeditieplanning is de norm de afgegeven lever

datum, het resultaat is de geplande verzenddatum.

ad 2

Bij de kwaliteit van de orderplanning is de norm de afgegeven leverdatum,

het resultaat is de gerealiseerde leverdatum c.q. de werkelijke verzend

datum.

ad 3

Bij de kwaliteit van de assemblageplanning is de norm de geplande verzend

datum, het resultaat 15 de gerealiseerde verzenddatum.
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5.5.1 SCHEMA 5: SCHEMATISCH OVERZICHT UITGEVOERDE METINGEN
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5.6 Kwaliteit expeditieplanning

Meetvoorschrift

De kwaliteit van de expeditieplanning is bepaald door de afwijking te

meten tussen de afgegeven leverdatum en de geplande leverdatum waarbij

de eerstgenoemde als norm fungeert. De afgegeven leverdatum is de datum

(week) welke bij de orderacceptatie door de afdeling orderplanning aan

de klantenorder is toegekend. De geplande leverdatum is de datum (dag)

waarop de order door de expeditie ~s ingepland om te worden verstuurd.

Om een vergelijking mogelijk te maken is hierbij de verzenddag vertaald

naar de desbetreffende week.

Om deze meting uit te voeren is gebruik gemaakt van het archief dat zich

op de afdeling montage bevindt. In dit archief zijn de montage-opdrachten

(computerlijsten) opgeslagen, gerangschikt per dag (de werkdag veer de

verzenddag) en daarbinnen per assemblagegroep per klantenorder (zogenaamde

postnummers). De montage-opdrachten bevatten de voor deze meting nood

zakelijke gegevens:

a. de geplande verzenddag (namelijk 1 werkdag later dan de vermelde datum

1n de kop) en

b. de door de afdeling orderplanning afgegeven leverdatum.

De meting heeft betrekking gehad op de maanden me1, augustus en september

1974 en betreft een 100% meting. De gekozen maanden mogen volgens het

bedrijf als normale maanden beschouwd worden. Om de metingen te kunnen

weergeven is het volgende waarnemingsformulier ontworpen (zie bijlage 3

bladen I tim 5):

I. Boven aan het blad staat de geplande verzenddag

2. Links op het formulier, in vertikale richting, staan de afwijkingen

in weken. Het min-teken duidt hierbij op een te vroeg willen leveren,

het plus-teken op een te laat willen leveren.

De waarnemingen omvatten het volgende:

1. De op de montage-opdrachten in de kop vermelde datum aflezen en ver

talen naar geplande verzenddag
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2. Deze datum boven aan het waarnemingsformulier plaatsen.

3. Geplande verzenddag vertalen in geplande verzend-week.

4. Per postnummer aflezen van afgegeven leverdatum (week),

5. Deze vergelijken met geplande verzendweek.

6. Verschil als streepje (turfje) plaatsen op waarnemingsformulier.

Verwerking van de gegevens

De gegevens op de waarnemingsformulieren z1Jn per maand getotaliseerd,

1n procenten uitgedrukt en grafisch weergegeven in overzicht I.A. uit

overzicht I.A is overzicht I.B afgeleid. Opgemerkt wordt dat "op tijd

gepland" betekent; geplande verzenddatum valt in dezelfde week als de

afgegeven leverdatum. Op verzoek van de bedrijfsleiding is nog onder

scheid gemaakt tussen"l week te laat" en "meer dan week te laat"

omdat I dag te laat in de analyse kan neerkomen op week te laat

(maandag t.o.v. de voorgaande vrijdag).
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5.7 Kwaliteit orderplannin~

Meetvoorschrift

De kwaliteit van de orderplanning is bepaald door de afwijking te meten

tussen de afgegeven leverdatum en de werkelijke leverdatum, waarbij de

eerstgenoemde als norm optreedt. De afgegeven leverdatum is de datum(week)

welke bij de orderacceptatie door de afdeling orderplanning aan de order

is toegekend. De werkelijke verzenddatum is de datum(dag) waarop de order

aan de klant wordt afgeleverd door de expeditie-afdeling.Om een verge

lijking mogelijk te maken is hierbij de dag vertaald naar de desbetreffen

de week.

Om deze meting uit te voeren ~s gebruik gemaakt van het archief dat zich

op de expeditie-afdeling bevindt. In dit archief zijn de kopieen van de

uitgeleverde klantenorders opgeslagen gerangschikt per rayon (nummer op

het schutblad van de ordner) en daarbinnen per verzenddatum. Deze kopie

orders bevatten de voor deze meting noodzakelijke gegevens:

a. de door de orderplanning afgegeven leverdatum en

b. de werkelijke verzenddag.

De meting heeft betrekking gehad op de maanden mei, augustus en september

1974 en betreft een steekproef uit de rayons 3, 5, 7 en 11. Zowel de

maanden als de rayons zijn in overleg met het bedrijf gekozen en mogen

als representatief gezien worden. Er is naar gestreefd per week ongeveer

50 waarnemingen te verkrijgen. In totaal bestaat de steekproef uit 610

waarnemingen (klantenorders). Het totaal aantal klantenorders van deze

maanden bedraagt ongeveer 6000 (populatie).

Om de metingen te kunnen weergeven is het volgende waarnemingsformulier

ontworpen (zie bijlage 3 bladen 6 tim 9):

- Boven aan het blad staan de maanden en daaronder de betreffende weken.

De waarnemingen omvatten het volgende:

1. Van de kopie-order vaststellen of deze ~n de betreffende periode valt,

zoja

2. Aflezen van de afgegeven leverdatum (week) en deze d.m.v. een kruisje

in de betreffende week weergeven op het waarnemingsformulier.
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3. Aflezen van de verzenddag

4. Verzenddag vertalen naar verzendweek

5. Verzendweek d.m.v. een cirkeltje in de betreffende week weergeven

op het waarnemingsformulier.

Verwerking van de gegevens

De gegevens op de waarnemingsformulieren z~Jn per maand getotaliseerd,

1n procenten uitgedrukt en grafisch weergegeven, in overzicht 2.A.

Uit overzicht 2.A is overzicht 2.B afgeleid. Opgemerkt wordt dat"op

tijd afgeleverd" betekent: de gerealiseerde leverdatum valt in dezelfde

week als de afgegeven leverdatum.

Op verzoek van de bedrijfsleiding 1S nog onderscheid gemaakt tussen

"1 week te laat" en "meer dan 1 week te laat", omdat 1 dag te laat in

de analyse kan neerkomen op 1 week te laat (maandag t.o.v. de voorgaande

vrijdag) •

In overzicht 2.C Z1Jn de deelleveringen, d.w.z. die klantenorders die

"versnipperd" zijn afgeleverd, buiten beschouwing gelaten.
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5.8 Kwaliteit assemblageplanning

Meetvoorschrift

De kwaliteit van de assemblageplanning is bepaald uit de vergelijking

van de geplande verzenddatum met de werkelijke verzenddatum waarbij als

norm geldt de geplande verzenddatum (van de expeditieplanning).

De gegevens zijn afkomstig uit de overzichten IB en 2B, waarbij de

percentages uit overzicht 2.B zijn herleid op 100% i.v.m. het weglaten

van de restgroep deelleveringen.

De percentages uit genoemde overzichten zijn weergegeven 1n overzicht 3.

Overzicht 4 geeft hetzelfde weer als overzicht 3 met dien verstande dat

de kategorie "op tijd" is uitgebreid met een tolerantie van + 1 week.
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6. Bevindingen

In dit hoofdstuk zullen we de bevindingen die uit het onderzoek naar

voren kwamen weergeven.

Eerst komen de bevindingen ten aanzien van het besturingssysteem aan

de orde, daarna de bevindingen uit de verrichtte metingen.

6.1 Bevindingen t.a.v. het besturingssysteem

I. Een besturingssysteem voor het klantenordergerichte deel als geheel

~s niet aangetroffen.

2. De expeditie-afdeling en de montage-afdeling oefenen een besturende

funktie uit buiten de e~gen afdeling, te weten:

- de expeditieleiding in de montage-afdeling (zie pijl SI in schema 4);

- de montageleiding in de finishafdeling (zie pijl S4 in schema 4).

3. De kommunikatie tussen de betrokken afdelingen vindt voor wat betreft

de stuursignalen schriftelijk plaats, voor wat betreft de informatie

stromen bestaan er geen vastgelegde procedures (zie schema 4).

4. Een systematische afstemming tussen de produktie-afdelingen is niet ge

bleken.

5. De expeditieplanning wordt opgesteld op basis van gegevens van de order

planning (afgegeven levertijd), die niet op een produktieplanning be-

rusten.

6. Bij het streven naar een optimale belading van de wagens worden orders

gekombineerd binnen een interval van 3 weken. Hierdoor worden sommige

orders te vroeg en andere te laat afgeleverd.

7. Bij het opstellen van de expeditieplanning wordt geen rekening ge

houden met produktie-aspekten van de montage, de finish en met de

magazijnvoorraden.

8. Een gevolg van de bovengenoemde punten ~s, dat op het laatste moment

blijkt dat bepaalde orders niet kunnen worden uitgeleverd, waardoor

de expeditieplanning weer moet worden aangepast.
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6.2 Bevindingen uit de metingen

Zie overzicht 5 op de volgende bladzijde.

I. Volgens de planning zou er minder "op tijd" afgeleverd worden, dan

volgens de werkelijkheid.

2. Volgens de planning zou er meer "te vroeg" afgeleverd worden, dan

volgens de werkelijkheid.

3. Ten aanzien van "te laat" blijken de percentages tussen planning en

werkelijkheid nagenoeg met elkaar overeen te komen.

4. Uitgaande van een tolerantie van + I week ten opzichte van de door

de afdeling orderplanning afgegeven leverdatum (zie ook de procedure

expeditieplanning op bijlage 2), blijkt ongeveer 75% op tijd afge

leverd te worden.
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7. Konklusies en aanbevelin~en

7.1 Konklusies

I. De afstemming tussen expeditie, montage en finish kan niet optimaal

funktioneren.

2. Door de afdeling orderplanning worden leverdata voor klantenorders

afgegeven. Via kopie-orders komen deze gegevens bij de afdeling

expeditie binnen en vormen dan het inputsignaal voor de expeditie

planning. Gebleken is dat deze leverdata daartoe erg ruim worden

geinterpreteerd. Zie de spreiding van de afwijking van de afgegeven

leverdata in de grafieken van overzicht I.A.

3. In de huidige situatie wordt de expeditieplanning rechtstreeks door

de orderplanning gestuurd d.m.v. het inputsignaal: leverdata van

klantenorders. De sturing van de produktie die daaruit volgt geschiedt

dus als het ware van achter uit. Er is nog niet gebleken dat deze

"achter-uit-sturing" optimaal ~s voor de gegeven situatie.

4. De expeditieplanning wordt in een te vroeg stadium "genomen".

7.2 Aanbevelingen

1) Er dient een produktieplanning te z~Jn voor het klantenorder-gerichte

deel van de goederenstroom als geheel m.a.w. een produktieprogramma

dat expliciet is afgestemd op:

a. enerzijds het voorraadbeheersingssysteem voor halffabrikaten, half

produkten en onderdelen van derden;

b. anderzijds de eigenschappen van de produktiekapaciteiten van finish,

assemblage (montage) en expeditie.

2) De besturende instantie (welkehet ook zal zijn) zal als uitgangspunt

bij het opstellen van een produktieplan voor het klantenorder-gerichte

deel van de goederenstroom moeten nemen de voorraden in de magazijnen.

Vervolgens zal rekening gehouden moeten worden met de eigenschappen van:

- de finish: capaciteit/omstellen/opslagruimte

- de assemblage (montage): capaciteit/omstellen/opslagruimte

- de expeditie: capaciteit/omstellen/opslagruimte
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3) De tijdsplanning moet op dagbasis geschieden in plaats van op week

basis, want de montage levert per dag af en de expeditie plant haar

transporten ook op dagbasis.

4) Het expeditieplan moet niet eerder dan een week voor expeditie wor

den opgesteld, omdat er dan pas goed zicht bestaat op wat er gereed

zal zijn voor expeditie.



- 36 -

8. Literatuur

I. Y. Dijkstra, W. Monhemius, S.A. Naar, "Tussentijdsrapport onderzoek

produktiebesturing Oda", internrapport THE sept. 1974.

2. W. Monhemius en A.C.J. de Leeuw, "Methodologie en Inletding Systeem

leer", deel I en II collegediktaten THE.

3. L.U. de Sitter, "Sociotechniek I", collegediktaat THE.

4. A.H. van der Zwaan, "Leveren en laten leveren" proefschrift THE

5. J. Kuiper en J.A.M. Theeuwes, "Bedrijfssignalering", collegediktaat

THE.

6. J.W. Forrester, "Principles of systems".



Bijlage I blad I
- 37 -

Toelichting produktiekenmerken van de goederenstroom

I. Magazijnen

1.1 het aantal stuks dat per tekeningnummer op een bepaalde dag in

het magazijn ligt (beschikbaar is)

1.2 reserveringen per tekeningnr.

2. Finishafdeling

2.1 welke produktielijnen (straten) kunnen onderscheiden worden;

welke produkten of produktfamilies kunnen op elke produktielijn

gemaakt worden

2.2 wanneer moet je omstellen

hoe groot zijn de omstelverliezen

2.3 welke capaciteit is beschikbaar

2.4 de totale tijd (bewerkingstijd + transporttijd + wachttijd +

tussenopslag) voor de uitvoering van een order; dus de tijds

duur tussen binnenkomst order en aflevering

2.5 hoeveel werk kan per periode evt. per produktielijn gerealiseerd

worden

2.6 welke opslagruimte ~s aanwezig voor tussenopslag tijdens het

totale produktieproces binnen de afdeling.

3. Assemblage-afdeling

3.1 welke produktielijnen kunnen onderscheiden worden

welke produkten (produktfamilies) worden op elke lijn gemaakt

3.2 is het personeel uitwisselbaar tussen de produktiecapaciteiten

3.3 hoeveel opslagruimte is aanwezig voor opslag van het gereed pro

dukt, evt. te onderscheiden in opslag voorraadartikelen en op

slag t.b.v. expeditie

3.4 wanneer moet je omstellen

hoe groot zijn de omstelverliezen

3.5 de tijdsduur tussen binnenkomst order en aflevering

3.6 hoeveel werk kan per periode evt. per produktielijn gerealiseerd

worden

3.7 welke opslagruimte ~s aanwezig voor tussenopslag tijdens het totale

produktieproces binnen de afdeling.
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4. Expeditie-afdeling

4.1 aantal wagens, de kapaciteit per wagen,

gebruik van containers

4.2 rayonindeling, bezorgingsschema, vaste wagens per rayon

4.3 welke opslagruimte is aanwezig voor tussenopslag tussen bedrijf

en klant.
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PROCEDURES EXPEDITIEAFDELING

input: - kopie-orders van comp. afd.

- C1rca een dag later ponskaarten per meubel per order

- reeds in bezit zijnde gesorteerde kopie-orders

beslissing: welke orders 1n behandeling nemen

voorschrift: geen

eigen regel: orders met levertijd < 3 weken

orders met levertijd > 3 weken opbergen in ordermap op

kommissienr.-volgorde (de eerste twee cijfers geven het
xrayon aan)

tevens ponskaarten 1n bak a doen.

beslissing: orders met levertijd < 3 weken indelen naar subrayons
X

voorschrift: rayonindeling

orders met levertijd ~ 3 weken sorteren naar subrayon en deze

per subrayon in een aparte map doen.

beslissing: welke orders op welke dag verzenden

voorschrift: geen

eigen regel: op basis van kennis over

- de leverweek

- ~et subrayon van de order

- de rayondagen

- de beladingskapaciteit van de auto

vrachten per subrayon per verzenddag samenstellen

ponskaarten per meubel per order uit bak a lichten en

sorteren naar verzenddag en auto

output: gesorteerde ponskaarten naar comp.afd. zenden

voorimaken van voorkontrolelijst
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input: - voorkontrolelijst van computer afdeling

- gesorteerde ponskaarten

verifieren van voorkontrolelijst a.h.v. kopie-orders,

eventueel korrekties aanbrengen op ponskaarten en deze

zenden naar computer afdeling voor maken van mutatielijsti

gesorteerde ponskaarten in bak b doen.

computer afdeling bellen voor akkoord voorkontrolelijst.

opm. op grond van dit signaal maakt de computer afdeling

lijst 14a voor de montage en de verzendlijst per ver

zenddag per auto.

twee dagen voor de verzenddatum worden de ponskaarten van

meubels die niet op tijd gereed zullen zijn uit bak b ge

licht en terug gedaan in bak a. Overige ponskaarten van

meubels die wel op tijd gereed zullen zijn zenden naar

computer afdeling voor het maken van de verzendadviezen.

Tevens wordt dan het orderbestand bijgewerkt.

output: ponskaarten van meubels die op tijd gereed zullen

zijn naar computer afdeling.

input: verzendadviezen van te verzenden orders resp. deel

orders van de computer afdeling

verzendadviezen verstrekken aan chauffeurs deze moe ten worden

afgetekend door de klant bij ontvangst van de meubels.

output: verzendadviezen naar chauffeurs.

* rayon = geografisch gebied b.v. zuid-limburg

subrayon = verdere opdeling van een rayon b.v., A~dam
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Voorbeelden waarnemingsformulieren

- Waarnemingsformulieren 3, 17, 28 en 31 hebben betrekking op meting

zoals aangegeven in schema 5 en omschreven in paragraaf 5.6: kwaliteit

expeditieplanning.

Waarnemingsformulieren 34, 38, 39 en 43 hebben betrekking op meting 2

zoals aangegeven in schema 5 en omschreven in paragraaf 5.7: kwaliteit

orderplanning.

x betekent: geplande week klantenorder

o betekent: gerealiseerde week klantenorder
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