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SERIEGROOTTEBEPALING 

VIER SITUATIES EN VIER METHODEN 

1 INLEIDING . 
Het bepalen van de omvang van produktieseries is onderwerp geweest van een haast 
ontelbaar aantal artikelen. Zo zijn bijvoorbeeld in dit blad reeds eerder beschouwingen over 
seriegroottebepaling verschenen van Van der Veeken (1988) en Corbey/Jansen (1991), waarin 
werd aangetoond dat het kostenbegrip een misleidende rol kan spelen bij het nemen van 
logistieke beslissingen zoals seriegroottebepaling. 

Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek van de 
seriegroottebepaling door een praktische handleiding te geven over welke methode in welke 
situatie kan worden toegepast. Het den ken in termen van geldstromen en capaciteiten is 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Er worden vier verschillende produktiesituaties besproken die ieder een eigen benadering 
vragen. In atbeelding 1 zijn de vier situaties in een matrixvorm weergegeven. De indeling 
is gebaseerd op de vraag welke geldstromen al dan niet worden belnvloed door de keuze van 
de seriegroottes. Er zijn twee factoren die bepalen hoe de geldstromen door de seriegrootte 
worden bemvloed: de beschikbare produktiecapaciteit en de produktievolumes per produkt. 
Zij worden eerst als 'vast' beschouwd en daarna als 'variabel'. Per situatie wordt beschreven 
welke de beinvloedbare geldstromen zijn en hoe de berekeningswijzen verlopen om het 
optimum te vinden. 



In de eerste situatie is het produktievolu
me per produkt een vast gegeven en is 
de beschikbare capaciteit variabel. Zo'n 
situatie ontstaat als men op een flexibele 
manier de beschikbare capaciteit kan uit
breiden, bijvoorbeeld door overwerken 
of uitbesteden. Ben dergelijke situatie 
treft men nogal eens aan in de discrete 
fabricage. 

In de tweede situatie is de beschikbare 
capaciteit vast, net als de produktie
aantallen. Er zijn geen mogelijkbeden 
om de produktie- en stelcapaciteit te 

INDELING vier situaties: 

Be8d\lkbare ~rtiment en produktieaantallen ==eit VAST VARIABEL 
I III 

VARIABEL ~ campkan l1li .............. 

VAST II IV 
~ 

NIIUwe fomIuIe IIII-CIiIIIdII* 

AFBEELDING 1 Door de beschikbare hoel'eellreid 
stelcapaciteit en de keuze van de produktievolumt!s per 
produkt zowel vast als vanabel te beschouwen ontstaan 
vier situaties. 

vergroten. Men zal zodanige seriegroottes moeten kiezen dat deze capaciteit niet wordt 
overschreden. Ben dergelijke situatie komt onder andere voor in de procesgewijze fabrikage, 
bijvoorbeeld indien men een zeer kostbare installatie heeft, die volbezet is. 

In de derde en de vierde situatie zijn de produktieaantallen geen vast gegeven meer. Zij 
maken dan ook onderdeel uit van de besluitvorming. De omzet is dan ook een geldstroom 
die beinvloed kan worden. Er treedt dan een combinatie op van een seriegrootte- en een 
assortimenstkeuzevraagstuk. 

De keuze van de nummering van de verschiHende situaties is gedaan op basis van oplopende 
moeilijkheidsgraad van de berekeningen. 

Alvorens in te kunnen gaan op de te hanteren berekeningswijzen voor de vier genoemde 
situaties, moeten in het kort twee onderwerpen worden belicht die de grondslag vormen voor 
de door ons gehanteerde benaderingswijzen. Dit zijn de veronderstellingen die ten grondslag 
liggen aan de formule van Camp en de interpretatie van enkele kostenbegrippen die daarbij 
worden gebruikt. De twee nu volgende paragrafen worden hieraan gewijd. 

In de paragrafen 4 tot en met 7 worden de genoemde vier situaties behandeld. De 
bevindingen uit dit artikel worden in paragraaf 8 samengevat. 



2 DE FORMULE V AN CAMP 
V oor het bepalen van de hoogte van een produktieserie wordt veelal gebruik gemaakt van de 
fonnule van Camp. In het vervolg van dit betoog wordt regelmatig naar deze formule 
gerefereerd. Daarom bespreken wij hier kort de belangrijkste kenmerken. 

De berekening gaat uit van een afweging tussen enerzijds de kosten van voorraad houden en 
anderzijds de kosten van omstellen. Minimalisatie van deze kosten leidt tot de formule, die 
in atbeelding 2 is weergegeven. Zoals iedere formule is deze geldig onder een aantal 
voorwaarden. Wij geven er negen, die hieronder worden opgesomd. De eerste zes zijn 
slechts voor de volledigheid opgenomen en worden niet verder besproken. In het vervolg van 
dit artikel worden vier situaties beschreven waarbij er bij elke situatie van uitgegaan wordt 
dat aan deze zes voorwaarden is voldaan. De punten 7, 8 en 9 vonnen het onderwerp van 
dit artikel. 

VOORW AARDEN FORMULE VAN CAMP: 

1 - Er is een gelijkmatige en goed voorspelbare 
vraag, en deze is onafhankelijk van de seriegrootte. 
2 - Er is slechts sprake van een relevante capaci
teitsgroep, hetzij omdat andere capaciteitsgroepen 
geen steltijden hebben of voldoende overcapaciteit, 
hetzij omdat er geen andere capaciteitsgroepen 
zijn. 
3 - Er is sprake van omstelkosten of -tijden en 
deze zijn volgorde-onafbankeJijk. 
4 - De bewerkingstijd is recht-evenredig met de te 
produceren hoeveelheid, en er treden geen verIie
zen op als gevolg van het tijdelijk stoppen van de 
produktie buiten de werktijden (zoals bijvoorbeeld 
bij afkoelen/opwarmen in de chemische industrie), 
5 - Grondstoffen kunnen op iedere willekeurig 
tijdstip in iedere willekeurige hoeveelheid worden 
ingekocht. wnder dat daarbij prijsverschillen 
optreden, en zijn niet aan bederf onderhevig. 
6 - De hoogte van het onder handen werk en de 
veiligheidsvoorraad is onafbankelijk van de serie
grootte. 

ONDERWERP VAN Drr ARTIKEL: 
7 - De kosten van voorraad houden zijn rechteven
redig met de voorraadhoogte en eenduidig te bepa
len. Het volume van het magazijn vormt geen 
belemmering. 
g - De kasten van omstellen zijn definieerbaar en 
af te wegen tegen de kosten van voorraad houden. 
9 - De te produceren hoeveelheid is een vast gege
ven. 

FORMULE VAN CAMP 

KOSTEN 

t 

Waarin: 

.... 
SERIEGROOTIE 

\~ 
Qopt -V----v-

Qopt Is de optlmale serIegrootte 

o Is de vrsag near dIt produkt per period. 

o is de hoogte van de omsteIkosten per omsteIIing 

V II de hoogt& van de kOSlen om IWn pradukt gedurend6 
68n periode op voorraad Ie houden 

AFBEELDING 2 De /onrude van Camp maakt een 
ajweging tussen de voorraadicosten en de stelkosten. ~ 
optimale seriegrootte 'Qopt' wordt gevonden bij de laagste 
totale kosten. 

\ 



3 BEINvLOEDBARE KOSTEN 
De formule van Camp maa.k:t gebruik van twee kostenbegrippen: de kosten van voorraad 
houden en de kosten van omstellen. Ben in de praktijk veel gemaakte vergissing is dat bij de 
berekening wordt uitgegaan van een kostenbegrip dat ongeschikt is voor het bepalen van 
seriegroottes. Bijvoorbeeld: de standaard kostprijs maal een rentepercentage of het machine
uurtarief maal de steltijd. De overbekende uitspraak 'different costs for different purposes' 
blijft actueel. Wanneer men zich bijvoorbeeld bezighoudt met de waardebepaling van een 
ondememing ten behoeve van de exteme verslaglegging, dan zal men een kostenbegrip willen 
hanteren waarin de toerekenbaarheid van kosten centraal staat. Wanneer men echter een 
beslissing moet nemen en dus vooruit in de tijd kijkt, dan is niet zozeer de toerekenbaarheid, 
maar de bernvloedbaarheid van kosten van belang. Ben handig hulpmiddel om op 
ondememingsniveau het economische effect te bepalen van verschillende beslissingen is de 
geldsttoombenadering. Deze benadering gaat uit van het idee dat iedere beslissing in 
bedrijfseconomisch opzicht tot doel moet hebben het bereiken van een zo groot mogelijk 
positief verschil tussen toekomstige in- en uitgaande geldstromen die optteden tussen de 
ondememing en zijn omgeving. Seriegroottebepaling is zo'n beslissing. In dit artikel wordt 
aangegeven in welke situaties welke factoren een rol spelen, en hoe deze factoren gekoppeld 
kunnen worden aan reele geldstromen. De drie belangrijkste categorieen van geldstromen die 
beinvloed kunnen worden door de keuze van de seriegroottes worden hieronder toegelicht. 

De te betalen rente over de grondstofwaarde van de voorraden. 
Ben industriele ondememing koopt grondstoffen in om deze te transformeren en te verkopen. 
De tijd tussen het betalen van de grondstof en het ontvangen van de betaling van de klant 
moet fmancieel overbrugd worden. Daarmee gaan renteuitgaven of gemiste renteinkomsten 
gepaard. Hoe korter de tijd fussen in- en verkopen, hoe lager het voorraadniveau en hoe 
lager de renteuitgaven. Van der Veeken heeft reeds aangetoond dat voor het bepalen van het 
economische effect van voorraad houden geen gebruik moet worden gemaakt van de integrale 
kostprijs. Slechts de materiaalwaarde is van belang. 

In de vorige paragraaf is als voorwaarde voor toepassing van de formule van Camp genoemd 
dat de kosten van voorraad houden rechtevenredig zijn met de voorraadhoogte (voorwaarde 
7). De renteuitgaven zullen inderdaad rechtevenredig toenemen met de voorraadhoogte, milS 
deze wordt uitgedrukt in grondstofwaarde, er geen prijsverschillen optreden en er geen 
veranderingen optteden in de hoogte van de uitgaven die voor gebruik van de opslagruimte 
worden gedaan. 

De uitgaven voor de aanwending van extra capaciteit .. 
Veelal bestaat de mogelijkheid om de produktiecapaciteit op een flexibele Manier tijdelijk te 
vergroten door middel van overwerk, uitbesteding, tijdelijke arbeidskrachten of een extra 
ploeg. Corbey gebruikt hiervoor de term 'operationele capaciteitsverruimende maatregelen'. 
Wij kiezen hier voor de wat eenvoudigere uitdrukking 'extra capaciteit'. De aanwending van 
de extra capaciteit heeft direkt een extra uitgaande geldstroom tot gevolg. Deze geldsttoom 
is op korte termijn beinvloedbaar met de beslissing om deze capaciteit al of niet in te zetten. 
Wanneer een ondememing van deze mogelijkbeid gebruik maakt, kan de hoogte van dit 
bedrag ook beinvloed worden door de keuze van de seriegrootte. Immers, als de vaste 
capaciteit volledig wordt benut, betekent ren uur meer omstellen een uitgave om de capaciteit 
met een uur te verruimen. Deze uitgave had vermeden kunnen worden door het extra uur 
omstellen achterwege te laten. 



Voor toepassing van de formule van Camp is het noodzakelijk dat de kosten van omstellen 
op een relevante wijze gedefinieerd kunnen worden (voorwaarde 8). Met 'relevant' wordt 
bedoeld: beinvloedbaar met de te nemen beslissing. Hieraan is voldaan als er van extra 
capaciteit gebruik gemaakt wordt. 

Gemiste inkomsten door nee-verkoop 
Een derde geldstroom die beinvloed kan worden door de keuze van de seriegroottes is de 
omzet. Dit is het geval wanneer de hoogte van de beschikbare produktiecapaciteit 
onvoldoende is om aan de volledige marktvraag te voldoen en bovendien het uitvoeren van 
een omstelling ten koste gaat van de produktiecapaciteit. In dat geval moet men een afweging 
maken tussen voorraadniveau en afzet. Immers: als men in kleinere series gaat produceren 
zal de seriegroottevoorraad weliswaar afnemen t maar is tevens meer omstelcapaciteit nodig. 
Bij een beperkte capaciteit kan men daardoor minder produceren en dus minder voldoen aan 
de klantenvraag. Het effect op de geldstromen als gevolg van niet voldoen aan de klantvraag 
bestaat uit twee delen: missen van omzet. en achter wege laten van een uitgave voor 
vervangende grondstof. Voor het gemak wordt in het vervolg gebruik gemaakt van de 
'toegevoegde waarde' van de omzet. Hiermee bedoelen wij de verkoopprijs minus de 
inkoopprijs van de grondstoffen. Het seriegroottevraagstuk bestaat dan uit de afweging tussen 
de rente over de materiaalwaarde van de seriegroottevoorraden en de per periode te 
genereren toegevoegde waarde. Dit onderwerp wordt besproken in paragraaf 6 en 7. Eerst 
worden twee situaties besproken waarbij de te produceren hoeveelheid van ieder produkt een 
vast gegeven is. . 



4 SITUATIE 1: VARIABELE CAPACITEIT, VAST ASSORTIMENT: CAMP KAN 
Situatie 1 wordt gekenmerkt door variabele capaciteit (dat is: capaciteit die in variabele 
aantallen verworven kan worden) bij een gegeven assortiment. De formule van Camp kan 
gebruikt worden in zo'n situatie. Immers, het begrip 'omstelkosten' kan dan gekoppeld 
worden aan een geldstroom die beinvloed wordt door de seriegrootte: een kleinere 
seriegrootte betekent namelijk meer omstellen en dus extra capaciteit, die ingekocht moet 
worden. Dit betekent dat voldaan is aan de hiervoor genoemde zevende voorwaarde: met de 
beslissing om al of niet een omstelling uit te voeren wordt direkt een geldstroom beinvloed. 

Bij toepassing van de formule moet het volgende in acht worden genomen: de hoogte van de 
voorraadkosten wordt bepaald door de materiaalwaarde per produkt, maal het rentepercen
tage. Dit percentage is het rentepercentage dat geldt voor de bankrekening die direkt varieert 
in hoogte met de betaling aan de leveranciers. De hoogte van de omstelkosten wordt bepaald 
door het bedrag dat wordt uitgegeven aan extra capaciteit per tijdseenheid, maal de duur van 
een omstelling. Eventueel kan dit bedrag worden verhoogd voor bijvoorbeeld materiaalverlie
zen per omstelling of andere uitgaven die direkt varieren met een omstelling. 

Aanname bij het aldus berekenen van de omstelkosten is dat de capaciteit volledig variabel 
is. Als dat niet zo is, dus als de beschikbare capaciteit deels vast is en deels variabel, dan 
moet na het toepassen van bovenstaande logica getoetst worden of de oplossing inderdaad 
leidt tot een totale capaciteitsbehoefte die hoger is dan de vaste capaciteit. Als dit het geval 
is, dan is inderdaad de optimale oplossing gevonden. Zo niet, dan geeft het gevonden 
resultaat alleen aan, dat het onverstandig is om extra capaciteit in te kopen. Om in dat geval 
toch goede seriegroottes te bepalen hebben we een model nodig, dat seriegroottes berekent 
bij een vaste capaciteit. Zo'n model wordt in de volgende paragraaf gegeven. 

Een voorbeeld van een praktijksituatie waarin de Camp-methode werd toegepast is een 
metaalverwerkende industrie die een pers heeft met aanzienlijke steltijden. Op de pen wordt 
structureel overgewerkt, gemiddeld zo'n 10 uur per week. Door een verandering van de 
seriegrootte werd dit aantal teruggebracht tot 5 uur per week. De be sparing die dit meebracht 
bleek op te wegen tegen de geringe verhoging van het voorraadniveau. 

Samengevat: In een situatie waarbij aan de voorwaarden van de formule van Camp is 
voldaan, en tevens gebruik gemaakt wordt van extra capaciteit, is de formule van Camp te 
gebruiken, mits men de begrippen 'omstelkosten' en 'voorraadkosten' aan reele geldstromen 
weet te relateren. 



5 SITUATIE 2: VASTE CAPACITEIT, VAST ASSORTIMENT: NIEUWE FORMULE 
In veel situaties is de beschikbare capaciteit min of meer begrensd. Men heeft niet of 
nauwelijks de mogelijkheid om de capaciteit te vergroten. Wanneer men in zo'n situatie de 
formule van Camp toepast om de seriegroottes te bepalen, dan kan dit onbedoeld leiden tot 
overcapaciteit of tot omzetverlies. In afbeelding 3 is dit schematisch weergegeven. 

INZET PRODUKTIECAPACITEIT 

1 OPTIMALE SmJATIE 2 TE GROTE SERIES 3 TE KLEINE SERIES 

TEKORT ~ 

- VElUGHEID -_ VElUGHEID 

~ 8TEl. 
CAPACITBT 

u:msTAHO -
~ 0USTELlEN 

0USTELlEN 

1 

I CAPACITBT 
BEHODIGO 
VOOR 
IIEWEfIKINGEN 

- l-
I 

BEWERKINGEN 

---
, I 

IIEWEAKlNGEN 

i 
1 r 

AFBEELDING 3 De bescht/ware stelcapadteit wordt als een vast gegeven beschouwd. In de optimaJe 
situatie wordJ dezejuist benut. Deformule van Camp kan leiden tot leegstand of tot capadteitstekon. 

De hoogte van staafjes geeft de totaal beschikbare capaciteit weer in een bepaalde periode. 
In de ideale situatie wordt deze verdeeld in produktietijd, steltijd en veiligheid. Wanneer de 
seriegroottes te hoog worden gekozen, dan wordt er geen optimaal gebruik gemaakt van de 
beschikbare stelcapaciteit. De seriegroottevoorraad is o~nodig hoog. De leegstand kan 
worden aangewend om meer omstellingen te verrichten. Kleinere series hebben lagere 
voorraden tot gevolg. Wanneer de seriegroottes te klein worden gekozen, gaat te veel tijd 
verloren met omstellen, waardoor de bezettingsgraad te hoog oploopt of zelfs capaciteitsge
brek optreedt. Dit kan leiden tot onnodige extra uitgaven, levertijdverlenging en omzetver
lies. Er wordt door de Camp-benadering geen enkele relatie gelegd met de mate waarin 
stelcapaciteit beschikbaar is. Er is in een situatie van vaste stelcapaciteit geen eenduidige 
definitie te vinden van het begrip omstelkosten. In geval van overcapaciteit zou een nultarief 
moeten gelden. Een dergelijk tarief is in het geval van capaciteitsgebrek zeker geen goede 
keuze. Daarom is in deze situatie de formule van Camp niet meer zonder meer toepasbaar. 

In atbeelding 4 is weergegeven welke vorm het seriegroottevraagstuk krijgt in deze situatie. 
In de grafiek is horizontaal de gemiddelde seriegrootte over een groot aantal produkten weer
gegeven. Verticaal is zowel de materiaalwaarde van de seriegroottevoorraden als de stelcapa
citeit uitgezet. Bij toenemende seriegrootte neemt de seriegroottevoorraad rechtevenredig toe, 
terwijl de benodigde stelcapaciteit hyperbolisch daalt. Het optimum wordt gevonden bij het 



snijpunt van de benodigde en de 
beschikbare stelcapaciteit. Links 
van dit snijpunt liggen oplossingen 
die niet toegestaan zijn, omdat de 
series w klein zijn dat de beschik
bare stelcapaciteit overschreden 
wordt. Rechts van dit snijpunt 
liggen weliswaar toegestane oplos
singen, doch de materiaalwaarde 
van de seriegroottevoorraad is 
altijd hoger dan in het snijpunt. 

t 

In de rest van deze paragraaf AFBEELDING 4 Het effect van de gemiddelde seriegrootte op de 
wordt een formule besproken benodigde stelcapaciteit en de voorraadhoogre. 

waarmee de seriegrootte in deze situatie bepaald kan worden. 

Het vraagstuk van de seriegroottebepaling bij een vaste hoogte van de beschikbare 
stelcapaciteit kan als voigt verwoord worden: 

Minimaliseer 
de geldstromen verbonden aan het aanhouden van de seriegroottevoorraden. 
Onder voorwaarde dat 
de benodigde stelcapaciteit niet groter is dan de beschikbare stelcapaciteit. 

Als de geldstromen verbonden aan het op voorraad houden van elk produkt gelijk zijn aan 
een con stante factor (bijv. een rentepercentage) maal de grondstofwaarde van die voorraad, 
dan is de doelstelling te vervangen door: minimaliseer de grondstofwaarde van de 80m van 
alle seriegroottevorraden. De voorwaarde kan worden herschreven als: 'Onder voorwaarde 
dat de beschikbare stelcapaciteit ge/ijk is aan de benodigde stelcapaciteit'. Er ontstaat een 
niet-lineair model. Na enige analyse blijkt dat het model wnder toepassing van uitgebreide 
algorithmes op te lossen is. De resulterende formule is weergegeven in atbeelding 5. Uit deze 
formule blijkt dat de beschikbare stelcapaciteit wordt verdeeld over de verschillende produk
ten volgens een verhouding die sterk lijkt op degene die voIgt uit toepassing van de formule 
van Camp. De absolute hoogte van de seriegroottes wordt bepaald door de verhouding 'RIC'. 
Hierin is 'C' de beschikbare stelcapaciteit, en 'R' een con stante die eenmalig moet worden 
bepaald en voor alle produkten gelijk is. In bijlage 1 is een rekenvoorbeeld beschreven 
waarin de resultaten van de formule worden vergeleken met de traditionele Camp-methode. 
In bijlage 2 is de afleiding van de formule gegeven. 

Bij de afleiding van de formule is geen rekening gehouden met opstartverliezen en het effect 
van gemiste inkomsten door nee-verkopen. Toevoegen van de opstartverliezen maakt het 
model iets complexer. Voor eendergelijk model wordt verwezen naar een artikel van Van 
Donselaar en Veltman (1993). Ben interessant resultaat uit dat artikel is dat als per produkt 
de opstartverliezen een constante factor maal de insteltijd zijn, de hierboven afgeleide 
formule (zie atbeelding 5) ook dan geldt. Het toevoegen van nee-verkopen is achterwege 
gelaten omdat wij in deze situatie nog veronderstellen dat de produktievolumes per produkt 



vaste gegevens zijn. In paragraaf 7 
komen we hier op terug. 

De oplossing die de formule levert is 
overigens ook op een andere manier te 
verkrijgen. Men kan de formule van 
Camp toepassen, waarbij de kostenbe
grippen worden geinterpreteerd zoaIs in 
de vorige paragraaf is beschreven. Het 
resultaat van deze berekeningen levert 
een verzameling seriegroottes die in de 
optimaIe verhoudingen tot elkaar staan. 
Vervolgens corrigeert men zodanig dat 
de beschikbare stelcapaciteit precies 
wordt opgemaakt. Deze correctie bestaat 
uit een eenvoudige lineaire verkleining 
of vergroting van aIle series in gelijke 
mate. 

In het voorgaande is er vanuit gegaan 
dat de beschikbare stelcapaciteit 'C' per 
periode een gegeven is. Vaak za1 het 
vaststellen van de hoogte hiervan enige 
aandacht vragen. Meer st~lcapaciteit 
vermindert de beschikbare veiligheidsca
paciteit. Ais de waarde voor de beschik
bare stelcapaciteit te groot wordt geko
zen, dan za1 de bezettingsgraad van de 

FORMULE SERIEGROOTTEBEPAUNG 
OP BASIS VAN CAPACITEIT EN GRONDSTOFWAARDE 

VAN DE SERIEGROOITEVOORRADEN 

-
STELCAPACITEfT 'C' 

-

'4 Is de optlmale serlegrootte voor produkt J 
R is een constante voor aile produkten 

C is de totaal yoor instellen beschikbare capacltelt 

Dj is de vraag near produkt J per perlode 

C Is de benod/gde capacitelt om de machine 
I 48n keer om te stellen near produkt J 

VI Is de geldstroom voor het op voorraad houden 
van 9tin produkt j per perlode. 

AFBEELDING 5 Eenfonmlle voor seriegroottebepaJing 
bij een vasre stelcapaciteit. Er wordt een zo laag mogelijke 
moteriaalwaarde van de seriegroottevoorraden bereikt. 

machine te hoog worden, en kunnen er lange en onbetrouwbare doorlooptijden ontstaan. Dit 
kan resulteren in onbetrouwbaar afleveringsgedrag en mogelijk omzetverlies. Wanneer de 
waarde te klein wordt gekozen ontstaan er onnodig hoge seriegroottevoorraden. Inhet aIge
meen za1 het verstandig zijn een gedeelte van de beschikbare capaciteit onbenut te laten, 
zodat de bezettingsgraad van de machine niet te hoog wordt. 



6 SITUATIE 3: VARIABEL ASSORTIMENT EN VARIABELE CAPACITEIT 
Wanneer de te produceren hoeveelheden per produkt niet vast staan, dan is een belangrijke 
extra geldstroom onderdeel van de besluitvorming: de hoogte van de inkomsten door 
verkopen. De beslissing over welke produkten in welke hoeveelheden in het assortiment 
worden opgenomen noemen wij het assortimentskeuzevraagstuk. Dit vraagstuk is van een 
geheel andere orde dan de keuze van de seriegroottes. Wij bespreken het hier omdat de 
seriegrootte· in bepaalde gevallen een belangrijke invloed heeft op de economische 
aantrekkelijkheid van produkten. In deze en de volgende paragraaf wordt besproken hoe de 
berekeningen kunnen worden uitgevoerd om te kunnen bepalen in welke mate produkten 
bijdragen aan het economisch welzijn van de onderneming. Daarbij worden de seriegrootte
effecten meegenomen. Het doel van deze informatie is ondersteuning van het verkoopma
nagement bij de beslissing welk deel van de vraag weI of niet geleverd wordt. In de eerste 
plaats moet zo'n beslissing gebaseerd zijn op marketingtechnische overwegingen, die een 
lange-termijn perspectief vragen. Ben korte- of middellange termijn beslissing als 
seriegroottebepaling kan hierbij slechts een ondersteunende rol spelen. 

De berekeningswijzen geven een antwoord op de vraag in hoeverre een produkt bijdraagt aan 
de winstgevendheid van de onderneming, zonder verwaarlozing van het seriegrootteeffect. 
Meenemen van de seriegrootte-effecten is alleen zinvol als de economische performance van 
een produkt sterk door de seriegrootte wordt beinvloed. Dit is het geval als er sprake is van 
relatief lange steltijden of als de omstellingen ten koste gaan van het produktievolume. Het 
resultaat van de berekeningen is een lijst waarop per produkt een economische beoordeling 
is weergegeven. De lijst met deze waarden is het voorlopige eindpunt van de berekeningen. 
De vaststelling van de seriegroottes waarin de produkten daadwerkelijk worden geproduceerd 
vindt in een later stadium plaits, wanneer is vastgesteld wat de te produceren hoeveelheden 
zijn. Oaarbij kan dan weer gebruik gemaakt worden van de rekenwijzen uit de voorgaande 
paragrafen. De te produceren hoeveelheid is dan immers niet meer variabel. 

Het assornmentskeuzevraagstuk wordt in twee delen behandeld. In deze paragraaf wordt de 
situatie besproken waarbij de beschikbare produktiecapaciteit volledig variabel is. Er kan 
onbeperkt gebruik gemaakt worden van extra capaciteit, zij het dat daar natuurlijk uitgaven 
tegenover staan. De situatie waarbij de produktiecapaciteit vast is wordt in paragraaf 7 
behandeld. 

Als de beschikbare capaciteit variabel is, dan is het al of niet uitvoeren van een omstelling 
wederom te relateren aan een beinvloedbare geldstroom. De optimale seriegrootte kan weer 
gewoon met behulp van de formule van Camp worden bepaald. Het produktievolume kan 
onbeperkt worden uitgebreid, zodat het probleem zich niet voordoet dat produkten beslag op 
de capaciteit leggen ten koste van andere produkten zich niet voor. Bij de beoordeling van 
een bepaald produkt hoeft zodoende geen rekening gehouden te worden met de eventueel 
gemiste inkomsten van een ander produkt. Er doet zich slechts de vraag voor of de 
produktiecapaciteit die aan een produkt za1 worden besteed weI een zinvolle aanschaf za1 zijn. 
Als het produkt immers niet of in een kleinere hoeveelheid wordt geproduceerd, dan za1 
bespaard worden op de uitgaven voor de extra capaciteit. 

Ieder produkt kan in dit geval individueel worden bekeken. De economische beoordeling van 
het produkt kan als voIgt uitgevoerd worden: Berst worden de seriegroottes per produkt 
bepaald volgens de methode voor Situatie 1 (zie paragraaf 4). Vervolgens kan worden 
berekend hoe hoog het geldstroomeffect is als gevolg van de keuze voor dit produkt bij de 



gekozen seriegrootte. Dit effect op de geldstromen is gelijk aan de verkoopprijs min de 
grondstofprijs min de rente over de materiaalwaarde van de seriegroottevoorraad min de 
uitgaven voor de capaciteit. Deze laatste post is gelijk aan het aantal benodigde uren 
capaciteit per produkt (voor bewerken en omstellen) maal de prijs per uur extra capaciteit. 
Het totale effect op de geidstroom moet voor elk produkt positief zijn. Als dit niet zo is, dan 
is het economisch aantrekkelijk om het betreffende produkt uit het assortiment te schrappen, 
waardoor minder capaciteit hoeft te worden ingekocht. Het resultaat van dit rekenwerk 
noemen wij P let, de totale economische performance van het produkt. 

Al deze rekenstappen zijn ook in een 
formule te vertalen. In atbeelding 6 is 
deze fonnule weergegeven. De afieiding 
van de fonnule is opgenomen in bijlage 
3. 

Het is mogelijk dat het economisch aan
trekkelijk is om een bepaald produkt 
volledig uit het assortiment te schrap
pen, doch dat dit marketingtechnisch 
niet acceptabel is. In zo'n geval is het 
zinvol om de marginale performance 
van een produkt te kennen. Als het toch 
moet worden geproduceerd, kan het 
mogelijk zijn dat vergroting van dit 
produktievolume een positief econo
misch effect heeft. Ook deze formule is 
in afbeelding 6 weergegeven. De margi
nale waardering P mug die voIgt uit deze 
berekening kan geinterpreteerd worden 
als het economische effect van de beslis
sing om tD' stuks te produceren en te 
verkopen in plaats van 'D-l' stuks. 

In a.tbeelding 6 is tevens een voorbeeld 

Economische beoordeling produkten 
Bq onbeperkte R\Ogelljkheden voor capacltebverrulmlng 

Prot - DT -V 20VD • DbK 

ear; - T· V OV ' - bK 
20 

Waarin: 

v 

P1iII Is de econornisc:he bqdrage van hat produkt 
P_la de m8lQlnale economlsc:he .. 
T Is de toeaevoeade waarde ~ 8tuk 
o Is de vraig In de beschouYide periode 
blade bew8rtdngstiJd per 8tuk 
K Is de prijs van een axn UI.I' ~ 
V II de rente over de grondstofcomponent pp o Is de hoogte van de omatelkosterl per keer 

'--ELD: 
6eoordebng van net prodUkt 
Het economische effect 

Produktnaam door opname in bIj margIfIIIIe 

Plaatw23 
A:shx 124 

Paneefp12 
KJlnken ky 12 
BeugeI bx 1257 

hat UIOI1Iment varhoglng afzet 

+f2O.ooo,+' 15.000.-

+f 1.270.
- f 500,
• f 1.375,-

+f750,
+'530,-

+1 78,
+f 30,
- f 16,-

opgenomen van het resultaat van de AFBEELDING (; Formules voor het bepaJen van de 
berekeningen. De lijst dient als onder- economische aantrekkelijkheid van produkten en een voor-
steuning van de afdeling marketing en beeld van her resultaat van een dergelijke analyse. 

verkoop om te bepalen welk deel van de mark~el of niet ~ wil beleveren. 
<~-

In a.tbeelding 7 zijn de grafieken getekend van de produktperformance als functie van de 
hoogte van de vraag. Verticaal zijn de waarden van zowel Plet als van P mug weergegeven. 
Horizontaal is de vraag D uitgezet. Bij een waarde Dl snijdt de marginale grafiek de nul-as. 
Bij die waarde van D heeft de grafiek van P td zijn diepste punt bereikt. Als de vraag kleiner 
is dan D 1, dan is zowel de totale als de marginale produktperformance negatief. Dat betekent 
dat het voeren van het produkt geld kost voor de onderneming en dat ieder extra produkt een 
negatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de ondememing. Het Hefst zou men het 
produkt uit het assortiment verwijderen. Als dat niet mogelijk is, terwijl er tevens alleen 
marginale verhogingen van de vraag haalbaar zijn, dan zal men de afzet zo laag mogelijk 
willen houden. In het gebied tussen D 1 en D2 moet de onderneming nog steeds op het 



produkt toeleggen, doch een marginale 
vergoting van de afzet levert dan geld 
op. Het is op zich nog wei aantrekkelijk 
om het produkt helemaal uit het assorti
ment te verwijderen, doch als het dan 
toch gevoerd moet worden, dan doet 
men dat liefst in een zo groot mogelijke 
hoeveelheid. 

Bij een afzet die hoger is dan D2 wordt 
er geld verdiend met het produkt. De 
marginale produktperformance is positief 
en continu stijgend, zodat een verdere 
verhoging van de afzet ook een verbete
ring van de winstpositie van de onderne
ming betekent. 

Verbancl tussen de hoogte van de vraag en de 
economisdle performance van een produkt 

o +---::;>o,~--~----

D2 

AFBEELDING 7 Grafiek waarin tk produktperformtmce 
tegen tk hoogte van de vraag is weergegeven. Au de 
vraag lager is dan D2 moet er op het produkt toegelegd 
worden. 

Het is onder de genoemde voorwaarden niet mogelijk dat een produkt een marginale 
performance heeft die negatief is, terwiji de totale performance positief is. Daar men te 
maken heeft met steltijden, leidt verhoging van het afzetvolume vanaf D 1 altijd tot een 
verbetering van het bedrijfsresultaat. 

De berekeningswijze teent zich uitstekend voor een eenvoudig spreadsheet-programma. Op 
die wijze kan men het verkoopmanagement een instrument geven om de keuze van het te 
voeren produktassortiment te' ondersteunen. Men krijgt dan namelijk direkt inzicht in de 
econornische effecten van alternatieve produktmixen, inclusief de seriegrootte-effecten. 

Als men te maken heeft met een capaciteit, die deels vast en deels variabel is, geldt weer 
hetzelfde als bij Situatie 1: Men kan bovenstaande procedure gebruiken mits na berekening 
van de seriegroottes blijkt dat de totale capaciteitsbehoefte inderdaad boven de vaste 
capaciteit is gelegen. Als dat niet zo is, dan moet de methode uit de volgende paragraaf 
gebruikt worden. 

Ook kan er aan de inzet van extra capaciteit een bovengrens zitten. Het is bijvoorbeeld niet 
mogelijk om medewerkers meer dan 10 uur per week over te laten werken. Wanneer het 
resultaat van de berekeningen leidt tot een dermate hoog beslag op de produktiecapaciteit dat 
deze grens wordt overschreden, dan is de in deze paragraaf beschreven methode niet meer 
geldig. Er moet ook dan worden overgestapt op de rekenwijze, die in de volgende paragraaf 
behandeld wordt. 



7 SITUATIE 4: VARIABEL ASSORTIMENT EN VASTE CAPACITEIT 
In deze paragraaf zal een heuristiek worden beschreven waarmee de economische 
performance van produkten kan worden bepaald in een situatie waarbij de beschikbare 
produktiecapaciteit begrensd is, en onvoldoende groot om aan de volledige marktvraag te 
voldoen. Het probleem is een stuk complexer dan in de situatie uit de vorige paragraaf. Daar 
kon ieder produkt individueel beschouwd worden, zodat er per produkt een afweging gemaakt 
kon worden tussen toegevoegde waarde, kosten van het aanhouden van seriegroottevoorraden 
en uitgaven voor capaciteit. 

Wanneer de capaciteit niet te vergroten is, kunnen de produkten niet meer onatbankelijk van 
elkaar beschouwd worden. Het toewijzen van een deel van de capaciteit aan het ene produkt 
kan bijvoorbeeld betekenen dat een ander produkt niet geproduceerd kan worden, maar het 
kan ook tot gevolg hebben dat de seriegroottes verhoogd moeten worden. Het bepalen van 
het geldstroomeffect dat optreedt door het uitvoeren van een omstelling is niet eenvoudig. 
In de vorige situatie was de uitgave voor de capaciteit een extern gegeven. In deze situatie 
is dat niet het geval. 

Daarom maken we gebruik van een functie die het verband weergeeft tussen een fictieve prijs 
voor fen uur capaciteit en de totaal benodigde hoeveelheid capaciteit. Bij een lage uurprijs 
zuHen alle produkten in het assortiment worden opgenomen, en zullen de seriegroottes 
relatief laag zijn. Het gevolg is dat dan de totaal benodigde hoeveelheid capaciteit (te) groot 
is. Wanneer de fictieve uurprijs toeneemt dan nemen ook de seriegroottes toe. Bij een 
bepaalde waarde van de prijs zal blijken dat het niet meer economisch aantrekkelijk is om 
een bepaald produkt in het ~sortiment te houden. Het produkt wordt uit het assortiment 
verwijderd en de benodigde capaciteit daalt sprongsgewijs. In atbeelding 8 is dit weergege
yen. 

Bij een bepaalde waarde 'K' van de 
fictieve uurprijs blijkt de benodigde 
capaciteit gelijk aan de beschikbare 
capaciteit. Dit is de prijs die wij zoch-
ten. Er is dan een toegestane oplossing 
gevonden die gunstiger is dan alle ande-
re toegestane oplossingen. Er bestaat dan 
een oplossing die tot gevolg heeft dat 
ieder uur capaciteit dat wordt ingezet 
een positief geldstroomeffect van mini-
maal 'K' heeft. Met het geldstroomeffect 
wordt hier bedoeld de toegevoegde 
waarde van de produkten die in het 
assortiment zitten min de rente over de 
grondstofwaarde van de seriegroottevoorraad. 

Het verband tussen de fictieve uurprijs 
en de hoogte van de benodlgde capacltell 

=t --BesdlIkbaar - ---------~-----. r--I_ 
I -
I 

! 
K 

AFBEELDING 8 Naannate de waarde van de jictieve 
uurprijs hoger wordt, daalt de benodigde capaciteit. Bij 
'K'is de benodigde capadteit gelijk aan de beschikbare 
capadteit. 

Ben keuze van de seriegroottes en de samenstelling van het assortiment die gebaseerd is op 
een uurprijs die kleiner is dan 'K', leidt tot een niet toegestane oplossing omdat de 
beschikbare capaciteit wordt overschreden. Iedere assortimentskeuze en seriegrootte die 
gebaseerd is op een hogere uurprijs dan 'K' leidt tot leegstand. Deze ongebruikte capaciteit 
had ingezet kunnen worden, hetzij voor het uitvoeren van extra omstellingen, hetzij voor het 
maken van produkten die uit het assortiment waren verdwenen. 



Indien men in een specifieke bedrijfssituatie atbeelding 8 wil bepalen, kan men als voIgt te 
werk gaan: 
a) Men start met 1) een lage uurprijs en 2) het totale assortiment aan produkten dat 

potentieel af te zetten is in de markt als men niet beperkt zou worden door eindige 
produktiecapaciteit. De hier beschreven situatie komt overeen met Situatie 3: de 
capaciteit is variabel verondersteld tegen een bekende uurprijs. De vraag is nu welke 
produkten uit het assortiment in produktie genomen moeten worden. Deze vraag is 
als voIgt te beantwoorden: met behulp van de formule uit atbeelding 6 wordt bepaald 
of de economische bijdrage groter is dan nul. Als dit zo is dan wordt het produkt 
opgenomen in het voorlopig assortiment. 

b) Omdat we met procedure a) hierboven bepaald hebben wat het assortiment bij deze 
uurprijs is, en omdat de capaciteit variabel is verondersteld, zijn we na procedure a) 
in Situatie 1 beland en mogen we met behulp van de formule van Camp de 
seriegrootte bepalen. Als dit voor alle produkten gebeurd is, kan worden berekend 
hoeveel capaciteit dit assortiment vraagt voor produktie en omstellen. Daaruit voIgt 
de benodigde capaciteit bij een bepaalde waarde van de uurprijs. 

c) Bovenstaande procedures a) en b) herhaalt men voor diverse waarden van de uurprijs 
totdat uiteindelijk de benodigde capaciteit kleiner is dan de beschikbare. Als men nu 
alle resuitaten in een grafiek uitzet ontstaat atbeelding 8. 

Bovenstaande procedure is een heuristiek en levert dus niet gegarandeerd de optimale 
oplossing. Een beJangrijke factor, die de kwaliteit van de heuristiek bepaalt, lijkt het produkt 
te zijn, dat het laatste wegvalt uit het assortiment; dus het produkt waarbij in procedure b) 
de lotale capaciteitsbehoefte onder het vaste capaciteitsnivo komt. Het ziet er naar uit dat de 
performance van de heuristiek: toeneemt naarmate het gat tussen het vaste capaciteitsnivo en 
de in procedure b) berekende lotale capaciteitsbehoefte relatief kleiner wordt. Dit impliceert 
dat de heuristiek niet toegepast moet worden in situaties met een zeer beperkt aantal 
produkten en dat de heuristiek beter wordt naarmate er meer produkten in het assortiment 
zitten. 



8 CONCLUSIES 
Het doel van dit artikel was een handreiking te geven voor het bepalen van seriegroottes in 
situaties waar capaciteit een dominante rol speelt. De conclusies naar aanleiding van dit 
artikel zijn: 
I. Voor de bepaling van seriegroottes is het belangrijk onderscheid te maken in 

a. situaties met een variabele versus vaste capaciteit en 
b. situaties met een variabel of vast assortiment. 

2. De formule van Camp kan ook toegepast worden in een situatie waar capaciteit een 
belangrijke rol speelt. Meer in het bijzonder: De formule van Camp kan toegepast 
worden 
a. in situaties met een vast assortiment en variabele capaciteit, 

mits 
1. de kostenbegrippenen uit de formule gerelateerd worden aan reele 

geldstromen 
b. in situaties met een vast assortiment en vaste capaciteit, 

mits 
I. de omstelkosten-parameter uit Camp's formule zodanig gekozen wordt 

dat de vrije stelcapaciteit volledig benut wordt en 
II. het begrip 'kosten van voorraad houden' gereIateerd wordt aan reele 

geldstromen. 
Uiteraard dient men in de praktijk per geval nog steeds na te gaan of aan de in 
paragraaf 2 genoemde overige voorwaarden is voldaan, alvorens Camp's formule toe 
te passen. Als daar niet aan is voldaan, dient men zich te wenden tot andere 
basismodellen zoals die van Monhemius, Karmarkar of Fransoo. 

3. Er is een eenvoudige formule afgeleid om in geval van een vaste capaciteit en vast 
assortiment de omstelkosten-parameter uit Camp's model te bepalen. 

4. Voor situaties waarbij de seriegroottebepaling en de assortimentskeuze elkaar sterk 
beinvloeden, zijn instrumenten aangedragen die Produktie en Verkoop inzicht kunnen 
bieden in de gevolgen van hun beslissingen. 



BIJLAGE 1, voorbeeldberekening 

Stel dat een ondememing beschikt over twee uitwisselbare machines, waarop twee 
produktgroepen worden gefabriceerd. De machines worden ieder door ren man bediend. 
Iedere produktgroep bestaat uit 25 verschillende produkten. Het belangrijkste verschil tussen 
de twee produktgroepen is dat de ene produktgroep een korte bewerkingstijd vraagt en uit 
een kostbare grondstof wordt gemaakt en dat de andere produktgroep een lange bewerldngs
tijd vraagt, doch uit een goedkope grondstof wordt gemaakt. De steltijden en de vraag per 
jaar zijn voor ieder produkt gelijk. In atbeelding Bl zijn de gegevens opgenomen. De situatie 
is verder zo dat aan de voorwaarden wordt voldaan die gelden voor de formule van Camp. 

REKENVOORBEELD: Twee uitwisselbare machines en twee produktgroepen 

GEGEVENS: Uut1arWper~lI8: '125" ReI....,.,.. __ VOOf' VOCII"I'UIIcOllen: 15% 

~1 ProckIkIgroap 2 

AIIntaI aocII1IIn ~ 25typen 25typen 
Vrug In aIuIaI...J!:!!:..!m! per jar: 100 .... 100atuka 
St8IUjd per type: 30mIIUan 30mlnuten 
Grondatofwaarde per ltUic f 10,- f75,-
BeweItdngstijd per liLlie: flOm/nuIan 6minuten 

KoaIprtI per ItuIc f 135,- f 85,-

KoIten 1 ** 1 )air 011 YOOmYId: '20,25 "2, 7S 

RESULTATEN: Prodl.lktgroep 1 PRxkIkIgroap 2 TOTMl.. . 
TRADmONELE CAMP-UE11IODE 

AantaI~~ 4 omataIIngen 3 omsIeIinQen 176 omit. per jail' 
G~ :: 13.125,- f 31.250,- t34.375,-

ALTERNAlJEF au GElUK MNTAL OMSTEWNGEN !; 

AIIntaI ornaIeIIngen per produkt: 2 omateIIngen 6 omaIaIIngen 176 omit. per jur 
GmndItofwurd4t~ '8.260,- f 18.750,- f25.000,-

ALT. au GEBRUIK V/IM 200 UUR STEl.CAPACITEIT 
AIIntaI 0III8IaIlngen per produId: 4 omataIIngen 12 omsteIlingen 400 omit. per jail' 
G~~ f 3.125,- 17.813.- f 10.838,· 

AFBEELDING Bl Voarbeeldberekening. De seriegrootte valgens berekening bij vasle stelcapaciteit geeft 
een andere verhouding tussen het aantal amstellingen per produktgroep dan de traditionele Camp-methode. 

In de atbeelding zijn tevens de resultaten van de seriegrootteberekeningen opgenomen. Zij 
zijn uitgedrukt in aantal malen omstellen per jaar. Onder de traditionele Camp-methode wordt 
verstaan dat de begrippen 'kosten van voorraad houden' en 'omstelkosten' worden berekend 
op basis van toegerekende kosten, in plaats van beinvloedbare uitgaven. Dat betekent dat de 
omstelkosten gelijk zijn aan de steltijd maal het uurtarief voor de man-machinecombinatie, 
en dat de kosten van voorraad houden gelijk zijn aan de (integrale) kostprijswaarde maal een 
rentepercentage. 

De uitkomst van deze berekening is dat voor ieder produkt uit de eerste produlctgroep vier 
maal per jaar wordt omgesteld en dat de produkten uit produktgroep 2 in drie series per jaar 
worden gemaakt. Deze verhouding is het gevolg van het verschil in hoogte van de kostprijs 
per produkt. Produkten met een hoge kostprijs zijn duur om op voorraad te houden, volgens 
deze berekeningswijze. 



De hiervoor beschreven formule voor seriegroottebepaiing bij vaste stelcapaciteit geeft een 
geheel andere verhouding: produktgroep 1 krijgt 2 omstellingen en produktgroep 2 krijgt 5 
omstellingen. Volgens deze benadering zijn de produkten met een hoge grondstofwaarde juist 
duur om op voorraad te houden. Bij een gelijk aantal omstellingen per jaar daalt de 
grondstofwaarde van de seriegroottevoorraden met ruim 25 %. Overigens was dezelfde 
verhouding tussen het aantal omstellingen gevonden als de formule van Camp was toegepast 
en met de grondstofwaarde van de produkten was gerekend in plaats van met de kostprijs
waarde. De seriegroottes waren dan echter belangrijk hoger uitgekomen. 

Stel dat het aantal omstellingen dat per jaar gedaan kan worden geen 175 maar 400 bedraagt. 
In dat geval zal de benodigde extra stelcapaciteit (400-175)*30 minuten .. 112 uur bedragen, 
terwiji de nieuwe formule oplossingen geeft die een daling van de seriegroottevoorraden met 
14.000 gulden, oftewel ruim 66%, laten zien. 



BULAGE 2, afleiding formule seriegrootte bij vaste stelcapaciteit en vast assortiment. 

1 GEBRUlKTE GROOTHEDEN: 
GEGEVENS: 

n Bet aanta! verschlIlende produkten dat van de beschouwde capaciteit gebruik maakt. 
i en j Indexen voor· de verschillende produkten. 
Di De te produceren hoeveelheid van produkt i in de beschouwde periode. 
C De beschikbare stelcapaciteit in de beschouwde periode. 
Ci De benodigde capaciteit om c$en omstelling voor produkt i uit te voeren. 
Vi De geldstroom verbonden aan het aanhouden van een produkt i gedurende de beschouwde periode. 

TE BEREKENEN: 
R Een constante die voor de berekeuingen wordt gebruikt (zie verderop). 
Q De seriegrootte van produkt i. 

SCHRDFWDZE: 
&. Betekent: Sommeer de vorm achter dit teken over aIle produkten, i=l, ... ,n. 

2 MODEL 
In de optimale situatie geldt dat de waarde van de gemiddelde seriegroottevoorraad over aile 
produkten zo laag mogeUjk is. De oplossing moet gezocht worden onder de voorwaarde dat 
de beschikbare stelcapaciteit niet overschreden wordt. Ret model heeft de vorm: 

MODEL: MINIMALISEER: 11 1hVjq 
ONDER VOORWAARDE: 11 cP/Qj = C 

De restrictie wordt opgenomen in de doelstellingsfunctie via een Lagrange multiplier A: 

MODEL: MINIMALISEER: 

30PWSSING 
Differentieren naar Qi en A en nulstellen levert: 

112 Vi - Ac,D/Q? = 0, i = 1, .... , n 

l:jCPlQj - C = 0 

Uit (1) voIgt: 

Dit invullen in (2) levert: 

(1) 
(2) 

(1') 

(2') 

Formule (2') invullen in (1 ') levert tenslotte de optimale seriegroottes: 



BlJLAGE 3 Afleiding Connule voor de economische produktperConnance 

1 GEBRUIKTE GROOTHEDEN: 
GEGEVENS: 

D De te produceren boeveelheid van bet produkt in de beschouwde periode. 
c De benodigde capaciteit om een omstelling voor bet produkt uit te voeren. 
K Het tarief per uur capaciteit. 
V De kosten om een stub gedurende de beschouwde periode op voorraad te houden. 
b De bewerkingstijd per stuk. 
T De toegevoegde waarde per produkt. Dit is de verkoopprijs min de inkooprijs van de grondstoffen 

per produkt. 
TE BEREKENEN: 
. Q De seriegrootte van bet produkt. 

Plot De economische bijdrage van de totale vraag. 
Pc De marginate produktperformance van de laatste eenheid van het produkt. 
PiI< De marginate produktperformance per uur capaciteitsinzet. 

SCHRUFWIJZE: 
d is het differentiatiequotient 

2 MODEL 
De economische bijdrage van het beschouwde produkt over de totale vraag bestaat uit de 
toegevoegde waarde van de totale vraag, min de renteuitgaven over de grondstofwaarde van 
de gemiddelde seriegroottevoorraad, min de uitgaven voor het inzetten van extra capaciteit. 
Aangenomenwordt dat het inzetten van capaciteit aan een beinvloedbare geldstroom is 
gekoppeld. 

PI .. = D x T - IhQ x V • c x D I Q x K - D x b x K 

De marginale bijdrage per produkt en de marginale bijdrage per uur worden berekend als: 

PItlc = dP ... /dD 
P", == PocJ!b 

30PWSSING 
Invullen van de fonnule van Camp in de functie voor Plot: 

PI .. = DT • V(2cKVD) - DbK 

De marginale bijdrage van een enkel produkt is dan gelijk aan: 

Pc = dP ... /dD = T -V(lhcKV/D) • bK 

Uit de fonnule blijkt dat hoe groter de vraag is, hoe beter de produktperformance. Delen 
door de bewerkingstijd levert het economische effect van de beslissing om een aantal van D 
produkten te produceren in plaats van D-llb. Anders gezegd: het levert de marginale bijdrage 
per uur capaciteit van de laatste produkten. Er wordt daarbij aangenomen dat de benodigde 
steltijd niet verandert als gevolg van het niet produceren van een marginale hoeveelheid van . 
het produkt. 

P", = (f-V(lfzcKV/D» /b • K 
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