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VOORWOORD 

'Logistiek' en 'Bedrijfskunde' zijn op de Technische Universiteit 
Eindhoven nauw v'erwant. Beheersing van de goederenstroom is een multi
discipl inair probleem. De diverse aspecten ervan komen aan bod bij een 
vari@teit van bedrijfskundige colleges. 

Op dit congres worden de aspecten 'informatie', 'produktietechniek' en 
'implementatie', op een gestructureerde en integrale wijze aan de orde 
gesteld. Elke plenaire, theoretische lezing wordt door praktijksessies 
toegelicht. De genoemde aspecten zijn slechts te onderscheiden, niet te 
scheiden. Het name de integratie ervan is wezenlijk. 

Integratie blijkt ook uit de opzet van dit congres. Uitwisseling van 
ervaringen is het doel; theorie en praktijk zijn verweven. 

Wij wensen U een plezierige en vruchtbare congresdag toe. 

Namens de Industria congrescommissie, 

Robert Hermans, voorzitter. 

----"vDynami.ek in LogistieR 
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PROGRAMMA EN SPREKERS 

09.00-09.30 Registratie en ontvangst deelnemers. 

09.30-09.35 Opening door R.J. Hermans, voorzitter Industria Congres 
Commissie. 

09.35-10.05 Inleiding door W. Honhemius, hoogleraar aan de faculteit 
der Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven. 

10.05-10.45 '25 jaar Ervaringen met Informatiesystemen in de Indu
striêle Logistiek: Hoe Verder?' 
J.C. Wortmann, hoogleraar Bestuurlijke Informatie Systemen 
en Automatisering, Technische Universiteit Eindhoven. 

10.45-11.05 Koffiepauze. 

11 . 05-11.45 'Logistieke Dynamiek in Productietechniek' 
H.P. Stal, Algemeen Directeur van he~ ITP, het TNO-TUE 
instituut'Informatie-Technologie voor Productie-Automati
sering' 

11 . 45-12.25 'The Integrated Logistics Journey' 
G.J. Sharman, Director HcKinsey & Company, Amsterdam 

12.25-12.30 Afsluiting ochtendprogramma 

12.30-14.00 Lunch 

14.00-14.45 Eerste parallelsessie 

1. Informatietechnologie (Parallelzaal 1) 
'Toepassing van een standaard HRP softwarepakket' 
ir. J.A.M . Martens, Material Manager, Lid Directie, Ko
ninklijke Martens Brandkasten 

2. Productietechnologie (Parallelzaal 2) 
'Een integraal productontwerp voor microgolfovens' 
ir. L.H. Hissel, Leider Adviesgroep Productontwikkeling, 
Centrum voor Fabricage Technieken, Nederlandse Philips 
Bedrijven B.V. 

3. Implementatie praktijkcase (Grote Congreszaal) 
'J.I.T.-implementatie bij Rank Xerox' 
ir. J.P.N. Timmer, Director Haterials and Supply, Rank 
Xerox Manufacturing B.V. 

------~'\JDynamWk iri l.,o~istiek 
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14.50-15.35 Tweede Parallelsessie 

l. Informatietechnologie (Parallelzaal 1) 
'Toepassing van een custom-made MRP softwarepakket' 
ing. J.G. Tromp, Manager Informatie Systemen en Automatie, 
AT&T and Philips Telecommunication 

2. froductietechnologie (Parallelzaal 2) 
'Flexibele productie automatisering in de toelevering; Een 
kwestie van logistiek?' 
ir. G. Tuitert, Hoofd afdeling R&D, Addmetal B.V. 

3. Implementatie praktijkcase (Grote congreszaal) 
'MRP-implementatie bij Skil' 
H. Feith, Stafmedewerker Material Management, Skil Neder-
1and B.V. 

15.35-16.00 Theepauze 

16.00-16.30 'Het Strategisch Belang van Logistiek voor de Onderneming' 
M. Kuilman, Vice-President, Vice-Voorzitter Raad van 
Bestuur, N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 

16.30-16.45 'Logisti~k Onderwijs aan de Technische Universiteit Eind
hoven' 
C.H.V.A. Botter, Dekaan van de faculteit der Bedrijfskunde 

16.45-16.50 Sluiting 

16.50 Borrel 

------1\.;DynamWk 
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CURRICULUM VITAE VAN PROF. IR. W. HONHEHIUS 

Prof.ir. W. Monhemius behaalde in 1952 zijn ingenieursexamen in de 
werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Hij werkte zeven 
jaar bij Philips bij de afdeling TEO. In 1962 werd ·hij hoogleraar in de 
operationele research aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Prof. Monhemius was een van de oprichters van de faculteit der Be
drijfskunde, waarvan hij drie jaren dekaan was. 

Zijn onderwijs en onderzoek zijn vooral gericht geweest op logistieke 
problemen. 

--------"vDynamük ZTl ~015istiek 



INLEIDING 

Het doel van de inleiding is met U samen een uitganspositie te bereik
en, van waaruit de sprekers van vandaag met hun bijdragen kunnen begin
nen. Daartoe acht ik het gewenst een gebied, dat gedurende de rest van 
de dag weinig aandacht zal krijgen, kort te behandelen nl.: de struk
tuur van beheersingssystemen voor de goederenstroom. Over de denkbare 
beslissingsregels, de relaties daartussen en de wiskundige modellen, 
die er achter kunnen zitten, is heel veel geschreven. Wat ik op het 
congres daarover wil vertellen, kan als volgt worden samengevat. 

Het ontw~_;'.E!!~. van een_ beheersingssysteem (B. S.) is moeilijk, omdat 
ondernemingen een concurrerende levertijd (d.w.z. betrouwbaar en ge
woonlijk kort) moeten kunnen bieden en realiseren in een tijdvak met 
snelle technologische veranderingen, een 'buyers market' en wereldwijde 
concurrentie .. Wie een B.S. ontwerpt heeft te maken met vier sectoren; 
markt en distributie, produkt en technologie, de produktie-organisatie, 
de toeleverbronnen. Elk van deze vier kan een hoge mate van complexi
teit en onzekerheid vertonen. 

Complexiteit: veel artikelen, veel verkooppunten, veel onderdelen, veel 
relaties daartussen, veel bewerkingen, veel toeleveranciers, etc. 
Complexiteit wordt vooral beheerst door doelgericht en doelmatig struk
tureren en door het gebruik van informatiesystemen. 

Onzekerheid: ten aanzien van de vraag, de fabricage en de toelevering. 
Onzekerheid kan men proberen te verminderen door beter te voorspellen. 
De (altijd) overblijvende onzekerheid kan men opvangen door middel van: 

- een overmaat: overcapaciteit, veiligheidsvoorraad, veiligheidstijd 
(speling); 

- flexibiliteit: snelle omschakeling van mensen en machines. 

De wetenschap en de praktische kunde betreffende beheersingssystemen 
zijn aangeland in een stadium van integratie in vele opzichten, name
lijk integratie van: 

- theorie en praktijk; de kloof daartussen wordt van beide zijden 
overbrugd; 

- de rollen van mensen en die van computers; beheersing gebeurt door 
een netwerk van mensen, ondersteund door een (netwerk van) computer
installatie ( s); 

- de bijdrage van de verschillende wetenschappelijke disciplines (bijv. 
operations research en bedrijfseconomie); 

- de beheersing van de opeenvolgende trajecten van de goederenstroom; 
werkelijk integraal denken, integraal besturen; klantgericht werken; 
de beheersing op verschillende aggregatieniveaus van produkt, capaci
teit en tijd; 

- de principes van voorwaartsekoppeling en terugkoppeling; 
- deterministische modellen en statistische modellen. 

---· tvDynamiek in Logistiek 



Een universeel beheersingssysteem voor alle situaties bestaat niet, 
tenzij men zo abstract formuleert, dat men daar in de praktijk niets 
aan heeft. Daarom zijn classificaties of typologie@n nodig op tenminste 
drie niveaus: 

- elementaire voorraden en wachttijden; een pragmatische typologie 
geeft richtlijnen voor het verklaren, berekenen en bestrijden; 

- fabricage-afdelingen of 'production units'; er bestaan diverse typo
logieên; sommige zijn meer behulpzaam bij het kiezen van passende 
besturingsprincipes en -regels dan andere; 

- fabricage-ketens kan men bijvoorbeeld typeren door het gekozen klan
tenorderontkoppelpunt {KOOP). 

Het type van de keten is sterk mede bepalend voor de vraag wat men in 
een MRP-11-systeem als MPS-items zal kiezen. Met enkele voorbeelden zal 
het bovenstaande kort worden toegelicht. De beschikbare theorie en 
kunde kan grot~ndeels worden ingedeeld naar: 

- bruikbaar voor beheersing op het niveau van een keten of netwerk van 
•afdelingen"i de goederenstroom als geheel wordt 'beheerst. Hier kan 
men denken aan systemen als MRP-I, MRP-II BSC, HPP. De beheersings
systemen kunnen worden besehreven in structuren zoals die van Werk
groep 63 {K!VI), of die van H.M. Wagner, Plossl & Welch, etc.; 

- bruikbaar voor afdelingsbeheersing; hierboven werd een afdeling als J 
"black box• beschouwd, bij afdelingsbeheersing kijken we in die black \ 
box. Men kan dan denken aan methoden als doorstroomplanning, beheer
sing werklast {BeWe), OPT, prioriteitsregels, doorlooptijd schatten, 
etc. 

De onderwerpen 1 die vandaag verreweg de meeste aandacht zullen krijgen, 
zijn de onmiddelijk aangrenzende terreinen: 
- de wisselwerking tussen enerzijds het ontwerpen van producten en 

fabricagesystemen en anderzijds het kiezen van een beheersingssysteem 
{B.S.); 
het opzetten van informatiesystemen t.b.v. B.S.-en; 
theoriel!n en aanbevelingen betreffende ontwikkeling en in gebruik 
nemen van B.S.-en. Daarbij zal invoering niet gezien worden als 
{alleen maar) een sluitstuk, maar als een aspect dat van groot belang 
is in elk stadium van het ontwikkelen van een B.S. 

Tenslotte valt de gelijkenis op tussen de ontwikkeling van de theorie 
van lo&istieke systemen met bijv. de theorie van de werktuigbouwkunde. 
Op dat laatste terrein was er een ontwikkeling van het berekenen van 
onderdelen {zoals klinknagels) naar het ontwerpen van machines {zoals · 
motoren en draaibanken). In de logistiek is er een ontwikkeling geweest 
van zoiets als de for.mule van Camp en de vorm van een pallet naar 
systemen {zoals MRP-II, MPP, OPT). 

December 1987, w. Monhemius. 

Vynamiek in Logistiek 
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CURRICULUM VITAE VAN PROF. DR. IR. J.C. WORTMANN 

Prof.dr.ir. J.C. Wortmann is afgestudeerd aan de Technische Hogeschool 
Eindhoven (1973) aan de faculteit der Bedrijfskunde. 

1973-1978: Wetenschappelijk medewerker aan de THE, faculteit der 
Bedrijfskunde 

1978-1981: Parttime werkzaam bij Philips Nijmegen en parttime aan de 
Technische hogeschool Eindhoven 

1981-1984: Werkzaam bij THE en een adviesrelatie met Hoogovens en DAF 
met betrekking tot informatiesystemen voor productie
beheersing 

1985 Gastdocent aan de Rutgers' University, New Jersey, USA 
1986-nu Gewoon hoogleraar in Bestuurlijke Informatiesystemen en 

Automatisering aan de Technische Hogeschool Eindhoven, 
afdeling. 

Publicaties; o.a. 
- Production Control and Information Systems for component manufactu

ring shops ( Elseviers, 1981, samen met J.W.M. Bertra~d), 

dissertatie THE 
- diverse wetenschappelijke publicaties 
- diverse artikelen in Bedrijfsvoering en tijóschrift Informatie 

----'vDynamiek in Logistiek 



25 JAAR ERVARINGEN MET INFORMATIESYSTEMEN IN DE INDUSTRIELE 
LOGISTIEK: HOE VERDER ? 

In deze lezing zal allereerst een terugblik worden gegeven. Rond 1963 
werd voorzichtig een begin gemaakt met de automatisering van de fa
brieksadministraties. Deze administratie was gericht op financi!le 
verslaglegging, en niet op operationele besturing. Rond 1968 kwamen de 
eerste systemen die beoogden de kwaliteit van de operationele besluit
vorming te verbeteren. De systemen die uit de USA kwamen waren meestal 
op materiaalplanning (MRP I) gericht. Deze systemen veronderstelden een 
uitstekende registratie van de materiaalstroom en de orderstroom, maar 
zij boden nauwelijks ondersteuning voor die registratie. Het succes was 
dan ook beperkt. 

Rond 1973 kwam er enerzijds meer aandacht voor registratie, en werd 
anderzijds de logistiek veel breder opgevat dan alleen maar materiaal
planning. Dit laatste leidde tot het conceptuele kader van 
MRP II. 

Vanaf 1983 zijn er een aantal bezwaren tegen HRP II steeds duidelijker 
geworden. In de eerste plaats betreft dit: 
a. het omgaan met onzekerheden; 
b. het omgaan met kapaciteiten. 

Men heeft het 'omgaan met onzekerheden' proberen op te vangen door 
uitbreiding van het Master Production Schedule (MPS). De MPS-funktie 
wordt daardoor wel steeds omvangrijker. Het capaciteitsaspect is vooral 

L
benadrukt door meer gedetailleerde scheduling (zoals in BPT). Dit leidt 
tot een complex informatie- en beheersingssysteem. 

G
en tweede lijn, die de laatste vijf jaar zichtbaar is geworden, is dat 

MRP II (te) sterk is be!nvloed door 'serieproduktie-op-voorraad' . Er 
zijn vele andere produktiesituaties, die om aangepaste beheersingscon
epten en informatiesystemen vragen. Bij 'engineer-to-order' produktie 

bijvoorbeeld, speelt offerte-beheer, orderacceptatie en projekt manage-

G
ent een cruciale rol. Bij assemble-to-order speelt configuratie-be

heer, communicatie van commerciele specificaties naar technische speci
ficaties, en het opvangen van markt-onzekerheden d.m.v. zorgvuldig 
gekozen veiligheidsvoorraden. In de proces-industrie spelen vaak capa
citeitsbeperkingen (zoals ruimte in silo's) die door MRP of OPT niet 

~
oed beschreven kunnen worden. In de just-in-time (JIT) produktie gaat 

het om grote aantallen in kleine series. Al deze produktievormen vragen 
om aanpassingen en uitbreidingen van het oorspronkelijke MRP II. 

Een derde ontwikkeling betreft een hernieuwde aandacht voor logistieke 
struktuur. De JIT-f ilosof ie benadrukt, dat eenvoudige, flexibele pro
duktieprocessen leiden tot eenvoudige beheersings- en informatiesyste
men. Hen o~t~ekt echter steeds meer, dat integrale logistieke beheer
sing niet betekent: 'cre!er één dirigent voor de gehele goederen
stroo~maar; 'definieer deel-trajekten waarmee goede afspraken kunnen 
worden gemaakt en ontwerp de interfaces tussen de delen'. De toenemende 
externe lÓgistieke integratie maakt dit nog meer nodig. 

----'vDynamU:k in Logistiek 



Wat betekent dit alles voor informatiesystemen? Allereerst: de ontwik
kelingen in de informatica rondom 4e generatie software zullen ten 
gevolge hebben dat de leveranciers van pakketten hun produkten zullen 
moeten omwerken naar een 4e generatie-ontwikkel omgeving. In de lezing 
van de heer Tromp zal daarop nader worden ingegaan. De standaardsoft
ware pakketten zullen voor specifieke produktiesituaties aparte modules 
op de markt moeten brengen, teneinde concurrerend te blijven. Sommige 
pakketten zullen hierbij proberen een bepaald marktsegment (bijv. de 
chemische industrie) geheel af te dekken. Andere pakketten zullen 
proberen, een veel verdergaande modulariteit in de programmatuur door 
te voeren, zodat een 'pakket' in feite het karakter krijgt van een 
'verzameling uitwisselbare en combineerbare modulen'. (De huidige 
pakketten hebben dat karakter nog lang niet) Dit betekent een verder
gaand inspelen op goed gedecomponeerde beheersingsstrukturen en een 
behoefte aan standaard interfaces tussen toeleveranciers en afnemers. 
Het onderscheid tussen interne toeleveranciers, en externe toeleveran
ciers en subcontracters zal hierbij vervagen . . _,, 

December 1987, J. Wortmann. 

---'\;Dynamiek in Logistiek 



WIJ 
•• 

KREERENDE 
TOEKOMST 

Exxon is één der grootste ondernemingen ter wereld. Specialist op het 
gebied van energie en chemie. Exploratie naar, winning van ruwe olie, steenkool 
en aardgas, transport, raffinage, verkoop, research en ook petrochemie maken 
deel uit van de aktiviteiten van Exxon. 

Wereldwijde, zorgvuldig opgebouwdelcnow-how en ervaring richten 
het beleid van ondernemingen binnen de Exxon-groep op de toekomst. 

Ook in Nederland 
Esso Nederland maakt deel uit van de Exxon
groep en is sinds 1891 uitgegroeid tot een van de 
meest dynamische oliemaatschappijen in ons 
land. 
Haar aktiviteiten beslaan zowel transport, raffi
nage en verkoop van olieprodukten. 
Met de nieuwe Flexicoker, een investering van 2,6 
miljard gulden, beschikt Esso over één van . de 
modernste raffinaderijen ter wereld. Via een effi
ciënt distributieapparaat en een netwerk van mo
derne verkooppunten, richt Esso zich ook hier 
naar de toekomst. 

Exxon Chemical Company, de chemische onder
neming binnen de Exxon-groep, is een van de 
grootste producenten van o.a. chemische grond
stoffen, oplosmiddelen en plastics. 
In Nederland is Exxon Chemical Holland met een 
hoofdkantoor te Schiedam, drie produktiebe
drijven voor aromaten, weekmakers en hogere 
alcoholen en een aromatentechnologie-groep te 
Rotterdam, een toonaangevend bedrijf binnen de 
chemische sekt or. 

Ondernemingen binnen de Exxon-groep doen meer dan antwoorden 
bieden op de vragen van nu. Zij kijken vooruit. Dit betekent steeds 

opnieuw investeren. Investeren in kapitaal en in mensen. 

·E>}(ON 
CHEMICALS 

Om de toekomst te kreëren. 
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CURRICULUM VITAE VAN PROF. IR. H.P. STAL 
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Prof. ir. H.P. Stal is in 1941 afgestudeerd aan de MTS Werktuigbouw in 
Den Bosch. In 1956 behaalde hij het doctoraalexamen in de Werktuigbouw
kunde aan de Technische Hogeschool Delft. 

1941-1945: constructeur bij Oranje Nassau Mijnen te Heerlen 
1945-1947: chef tekenkamer Scheepsschroevengieterij Lips te Drunen 
1947-1961: construkteur, ingenieur, hoofdingenieur bij de bedrijfsme-

chanisa.tie van NV Philips Gloeilampfabrieken 
1950-1956: studie aän de THD naast de werkzaamheden bij Philips 
1961-1970: gewoon hoogleraar in de Bedrijfsmechanisatie en de Leer der 

Mechanismen aan de afseling der Werktuigbouwkunde THD 
1968-1969: voorzitter van de afdeling der Werktuigbouwkunde 
1970-1980: adjunct-directeur NV Philips Gloeilampfabrieken, Licht 
1979-1985: buitengewoon hoogleraar in de Bedrijfsmechanisatie aan de 

afdeling der Werktuigbouw THE 
1985-nu algemeen directeur Instituut Informatie-Technologie voor 

Produktieautomatisering ITP TNO-TUE 

Verdere functies: 
- voorzitter onderzoekstimuleringscommissie FLAIR 
- voorzitter redactieadviescommissie "De Constructeur" 
- lid redactieadviescommissie "MB Produktietechniek" 

---"vDynami.ek in Logistiek 



LOGISTIEKE DYNAMIEK IN PRODUKTIETECHNIEK 

De wisselwerking tussen logistiek en ontwerp van produkt en produktie
middel. 

Wanneer men de ontwikkeling van de lonen als vergelijkingsbasis kiest, 
blijken vele gebruiks- en luxe goederen in de afgelopen decennia rela
tief in prijs te zijn gedaald. Bovendien steeg hun kwaliteit. Brede 
lagen van de bevolking kregen toegang tot het thans als vanzelfsprekend 
beschouwde bezit van allerlei goederen als auto's, kleurentelevisie en 
dergelijke. 

Dit is mede te danken aan de mechanisatie van de produktie. Steeds 
snellere en meer geraffineerde produktiemachines werden ontworpen en 
gebouwd die steeds minder personeel per vervaardigd produkt vereisten. 
Deze machines bereiken het beste resultaat als zij kunnen worden ge
bruikt voor één produkt in één enkele uitvoering. Iedere omstelling of 
ombouw kost produktietijd, niet in het minst doordat de machine steeds 
weer in de nieuwe instelling moet aanlopen. Deze grootschalige produk
tie-eenheden, die steeds hetzelfde produkt fabriceren, zijn weliswaar 
optimaal voor hun taak geschikt, zij onderscheiden zich echter ook door 
een volslagen gebrek aan flexibiliteit. Daardoor werken zij het produ
ceren op voorraad in de hand. In een "sellers market", zoals wij die 
lang gekend hebben, stuit dit niet op al te grote weerstand . 

Thans echter kan de klant, dankzij het ruime aanbod op de markt door 
verschillende leveranciers, uit een grote verscheidenheid van uitvoer
ingen van hetzelfde artikel kiezen, vaak ook nog uit vooraad leverbaar. 
Derhalve zal iedere leverancier ernaar streven dit YQlledige pakket te 
hebben en ook nog snel te k,unnen leveren. Dit ~ou met' zich mee brengen 
dat alle artikelen op voorraad moeten worden gehouden. Voorraden blok
keren · echter een deel van het bedrijfskapitaal dat beter voor meer 
produktieve doeleinden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het 
ontwikkelen van nieuwe produkten of werkwijzen. Ook het onverkoopbaar 
worden van voorraden door bederf van goederen of door wijzigingen in de 
voorkeur van de markt bete~ent een verliespost. Nu deze veranderingen 
soms zo snel gaan dat de levenscyclus, zeker van trendgevoelige artike
len, korter dreigt te worden dan de tijd &ie nodig is om ze te ontwik
kelen en de _fabricage te starten , is di~ gevaar niet denkbeeldig. De 
leveranciers zijn dus wel genoodzaakt in te spelen op de specifieke 
wensen van het publiek naar een meer persoonlijke keuze. Het produceren 
op voorraad moet dan min of meer_ plaatsmaken voor een ordergerichte 
produktie. Het ~rootschalig produceren moet worden omgezet in een, zich 
flexibel aan de vraag aanpassende werkwijze. Dit vergt een intensieve 
ingreep in een hele produktie-organisatie, niet in het minst een aan
passing van de mentaliteit van alle werknemers van hoog tot laag. Een 
grote invloed ondergaat ook de beheersing van de goederenstroom. De 
informatiestroom waarmee deze wordt gest~urd in omvang, tijd en plaats, 
moet ervo~r zorgen dat het juiste onderdeel of materiaal op het juiste 
tijdstip in de juiste hoeveelheid en kwaliteit op de juiste plaats 
aanwezig is. 

------1\;DynamWk 



Ordergericht produceren is alleen mogelijk bij aanzienlijke aanpassing 
van het materi!le produktie-apparaat. Dit betreft niet alleen de om
stelbaarheid van de individuele machines maar ook de mogelijkheid om 
verschillende bewerkingen in willekeurige volgorde aan elkaar te kop
pelen . Voor wat dat eerste betreft, zijn er in de metaalbewerking al 
een aantal geperfectioneerde oplossingen zoals de numerieke besturing 
van allerlei gereedschapswerktuigen. Verwisselen van een computerpro
gramma levert een ander werkstuk. Weliswaar zijn ook hier nog belemmer
ingen in de niet-universele toevoer- en opspaninrichtingen weg te 
werken. 

Voor standaardmachines als persen zijn tegenwoordig voor het verwisse
len van stempels en matrijzen snelwisselsystemen beschikbaar. Er be
staan verpakkingsmachines voor het vullen van kartonnen dozen die de 
vereiste omstellingen ten behoeve van een andere doosafmeting in enkele 
seconden uitvoeren met stapmotoren die vanuit een microcomputer worden 
gecommandeerd. 

Om de vereiste omstellingen in aantal en omvang te beperken, is het 
raadzaam om op elkaar lijkende werkstukken uit het. te produceren pakket 
zoveel mogelijk bijeen te brengen. Het behulp van werkstukclassificatie 
of groepentechnologie gelukt het deze overeenkomsten op te sporen. 
Bij uitbesteding van specialistisch werk, bijvoorbeeld op het gebied 
van kunststoffen, gietwerk of plaatwerk, kan bij een externe toelever
ancier , mede door toepassingen van ~ro~pentechnologie, een zodanige 
seriegrootte ontstaan dat grote, snellopende machines weer lonend 
worden. Van belang is dat de toeleverancier als "co-maker" samen met de 
opdrachtgever over de vormgeving van het ondrdeel kan praten, nog 
tijdens het ontwerpstadium. Waneer door uitbesteding de logistieke 
grenzen van het eigen bedrijf worden overschreden is een stringente 
betrouwbaarheid op het gebied van levertijden en kwaliteit van de zijde 
van de toeleverancier als co-maker een eerste vereiste. 

Voor een willekeurige bewerkingsvolgorde op een gegeven machinepark is 
in een geautomatiseerde fabriek een bestuurbaar transportsysteem nodig. 
AGV's (Automatic Guided Vehicles) zijn hiervan een voorbeeld. De meest 
intelligente uitvoering vindt zijn eigen weg naar een voorgeschreven 
positie dankzij een aantal sensoren en het feit dat een plattegrond van 
de werkruimte in het brein is opgeslagen. 

Eventuele niet voorziene obstakels kunnen door de sensoren worden 
waargenomen en volgens een aangeleerde strategie worden ontweken. Bij 
willekeurige bewerkingsvolgorde zijn niet alle deelmachines even zwaar 
belast. Evenmin zijn alle deelbewerkingstijden aan elkaar gelijk. 
Derhalve zijn buffers nodig om tussenvoorraden op te slaan. Vanzelf
sprekend wordt ernaar gestreefd deze zo klein mogelijk te houden. Het 
logistieke computersysteem moet nauwkeurig weten welke werkstukken, in 
welke staat van bewerking, in welke buffers of bewerkingspositie ver
blijven. 

------"vDynamWk iri l..o~istiek 



Het bepalen van de vereiste capaciteit van buffers en transportsystemen 
is geen eenvoudige zaak. Een computersimulatie, op basis van een aantal 
verschillende vraagpaketten, kan uitkomst bieden. Bij automatische 
assemblage-bewerkingen moeten tussenvoorraden van alle in de te assem
bleren familie van eindprodukten voorkomende onderdelen beschikbaar 
zijn. Deze moeten willekeurig toegankelijk zijn op commando van de 
besturingscomputer. 

Ook het produktontwerp be!nvloedt de complexiteit van het logistieke 
systeem. Standaardisatie van functies en een opbouw uit modules die in 
verschillende samengestelde eindprodukten .kunnen worden gebruikt ver
minderen het aantal onderdelen en vereenvoudigen daardoor de toevoer
problematiek. Bovendien worden daardoor weer grotere series mogelijk . 
Hetzelfde geldt voor onderdelen die door een of meer toevoegingen voor 
eindprodukten met extra eigenschappen kunnen worden gebruikt. 

De logistieke informatiestroom begeleidt in zijn meest volwassen vorm 
het totale produktieproces. Hieronder moeten ~venzeer de koppeling van 
ontwerp en fabricage door CAD/CAM worden verstaan als orderbehandeling, 
de werkvoorbereiding, de materiaalvoorziening, de verzënding en factu
rering. In dat geval kan terecht worden gesproken van CIM, Computer 
Integrated Manufacturing. 

In het voorgaande werd slechts de onderlinge wisselwerking tussen 
ontwerp van produkt en produktiemiddel enerzijds en logistiek ander
zijds belicht. 

December 1987, H. Stal. 
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CURRICULUM VITAE VAN G.J. SHARMAN MA MBA 

Graham J. Sharinan studied Mechanica! Engineering at Oxford University 
and Chemica! engineering at Imperia! College, London University. He has 
a Masters Degree in Business Administration from Harvard University. 
Before joining HcKinsey & Company, he was involved on project enginee
ring and management with Air Products Ltd. in London, and with the 
Bechtel Corporation in New York. 

Since joining McKinsey & Company in late 1971, he has spent 6 years in 
the New York Office and 9 years in Amsterdam. He was elected Principal 
in 1978 and Director in 1984. Throughout hls career with McKinsey & 
Company, Graham Sharman has concentrated on investigations in the areas 
of business strategy and operations effectiveness improvement, inclu
ding the area of integrated logistics. In 1982, he was appointed to 
head the firm's practice development effort in integrated logistics. 
Hls experience includes many industries. In addition he has directed 
studies for public bodies such as the ECC and the Dutch Ministry of 
Economie Affairs on the position of the European Information Technology 
industries, and on the effectiveness of logistics performance in Dutch 
medium and small-sized businesses respectively. 
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THE INTEGRATED LOGISTICS JOURNEY 

Over the past three years the importance of logistics as a source of 
competitive advantage in many manufacturing industries bas grown drama
tically. Companies have discovered a new management approach to busi
ness logistics, understood as the totality of materials flow throughout 
the business system from suppliers to customers. The promise of this 
approach, called 'integrated Logistics'(IL), is clear: Improved custo
mer service, cost reductions in materials handling, storage, and con
trol, and release of cash tied up in inventory and other assets. More 
recently, advances in Information Technology (IT) have opened up exci
ting opportunities to capitalize still further on the power of integra
ted logistics. 

Yet benefits of this order cannot be achieved easily. Getting a compu
ter based planning and control system up and running is difficult in 
itself. Coupled with the task of building new akilla while coardina
ting structural change across all the functional departments that 
influence or control the material flow, it presents. an enormous chal
lenge to senior management. The lengthy but ultimately rewarding Jour
ney to full implementation of IL - even in large and professionally 
managed multinationals - frequently shows a number of common problems 
and pitfalls. Typically the mission of solving the logistics problem is 
delegated to the systems staff. One frequent consequence is that soft
ware development goes off track, time and budget overruns in software 
developmenture often horrendous, and the system once installed may 
perform far short of expectations. 

Even where software development has hit no aerious anags and the system 
is adequate in theory, neglect of the organizational behaviour dimen
sion can prevent full and effective implementation. To operate a logis
tics system and supporting software, managers frequently have to do 
their jobs very differently - often in ways that conflict directly with 
existing performance measurement systems, with their job descriptions, 
and with basic functional capabilities. Partly to blame for such. fail
ures is a lack of commitment from line management to gulde the imple
mentation process. Their personal involvement in setting the direction 
of the systems effort, as well as leading the change in organizational 
behaviour that will be needed to support the technology, is a pre
condition for success. Successfull implementation of an integrated 
logistics system that will provide superior service to customers while 
optimizing overall system costs, requires a carefully designed process 
that will take, even in medium-sized organizations, at least a year to 
complete. 

In communicating this process, we have found the concept of the enter
prise - a progress towards a distant but definite goal, achieved over 
time through carefull preperation and perseverance. In genera! the IL 
Journey will consist of three stages: 

- Developing an Operational Blueprint; 
- Assessing Organizational Readiness; 

mplementation. 

in Logistiek 
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In order to ensure that development funds are well spent, it is essen
tial that management begins by drawing up an operational blueprint - a 
broad but explicit description of the IL opportunity and a statement of 
the company's overall objective of the new IL approach: To optimize 
overall systems costs while providing superior logistics service to 
customers, instead of minimizing logistics costs function-by-function. 
It then summarizes the changes in logistics operations, in planning and 
control procedures, and in the supporting information systems that will 
be required to achieve this goal, and specifies the economie improve
ment expected to result from these combined changes. Such an operatio
nal blueprint is not the product of a theoretica! exercise, in most 
cases it will have been developed through a 3-6 month period of pilot 
proj ects. 

With the goal of the IL Journey explicitly defined by the operational 
blueprint, the next step can best be accomplished through a formal 
organizational readiness audit. Such an audit determines what changes 
are required in the existing organizational arrangement, skill resour
ces, and systems in order to reach the agreed destination. While top 
management, assisted by logistics staff, will have · taken the lead in 
proposing design alternatives and launching the IL Journey, the final 
implementation-phase requires involvement of middle-line management. By 
now, they must tailor the broad requirements of the blueprint and 
organizational readiness audit to their specific products/markets, and 
make them an operational reality by identifying improvement goals and' 
implementing the action plans for their fulf illment. To motivate this 
new behaviour, sustain the change process, and provide an accurate 
performance yard stick, new IL performance indicators will need to be 
designed and applied, not only at the functional or departemental level 
but also - in aggragated form - at the next level up. Ultimately, these 
measures should be incorporated in the relevant managers' performance 
evaluations. 

The IL Journey as presented here provides an attractive approach for 
implementation of IL systems in relatively large manufacturing compa
nies, with some degree of logistics capabilities in place. Soon, how
ever, competitive pressures to enhance logistics performance will 
increasingly be felt down the business chain as well in most manufactu
ring industries, where frequently Small and Hedium-sized Enterprises 
(SMEs) operate as suppliers to bigger companies. 

Research suggests that similar opportunities - in terms of reducing 
coats and improving customer service - exist with SMEs as we have seen 
with bigger corporations. However, the nature of the opportunities is 
different: Whereas in more sizeable companies, with some logistics 
capabilities in place, the emphasis must be on organization and sys
tems, in SMEs the emphasis should be on building awareness and skills, 
the IL Journey by itself is most likely not suff icient to accomplish 
full implementation. Additional support from sources outside, such as 
industry or government sponsored programmes designed for SMEs, will be 
needed to increase competitiveness. 

December 1987, G. Sharman. 

----'\;Dynamiek in Logistiek 
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EERSTE PARALLELSESSIE 

1. Informatietechnologie 
'Toepassing van een standaard MRP-aoftwarepakket' 
ir. J.A.M. Martens, Material Manager, Lid Directie, 
Koninklijke Martens Brandkasten 

2. Productietechnologie 
'Een integraal productontwerp voor microgolfovens' 
ir. L.H. Hissel, Leider Adviesgroep Productontwikkeling, 
Centrum voor Fabricage Technieken, Nederlandse Philips 
Bedrijven B.V. 

3. Implementatie Praktijkcase 
'J.I.T.-Implementatie bij Rank Xerox' 
ir. J . P.N . Timmer, Director Material~ and Supply, Rank 
Xerox Hanufacturing B.V. 
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CURRICULUM VITAE VAN IR. J.A.H. HARTENS 

Ir. J.A.H. Martens geboren in 1958 is in 1983 afgestudeerd bij de 
vakgroep Bedrijfseconomie van de Technische Universiteit Eindhoven, 
afdeling Bedrijfskunde op het gebied van invoering.van geautomatiseerde 
productiebesturingssystemen (Invoering van HAPICS, het systeem van 
IBM). 

Werkzaamheden: 

1984-1985: Hueller Europa, producent van melkkoeltanks en warmte 
wisselaars. 
Hoofd automatisering, verantwoordelijk voor de invoering 
van MM3000, het systeem van Hewlett Paxckard geintegreerd 
met een systeeem voor de finaciele- en verkoopadministra
tie. 

1985-1986: Hueller Europa 
Controller, lid van management team, verantwoordelijk voor 
de finaciele administratie en automatisering. 

1986-1987: Mueller Europa 
~edrijfsleider, lid van management team, verantwoordelijk 
voor inkoop en productieplanning. 

1987-heden: Koninklijke Martens Brandkasten 
Materials Manager, lid van directie, verantwoordelijk voor 
inkoop, de selectie en invoering van een geintegreerd 
systeem voor productiebesturing, financiele- verkoop- en 
projectadministratie, invoering van een CAD-systeem. 
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TOEPASSING VAN EEN STANDAARD MRP SOFTWAREPAKKET 

De voordracht heeft:. als doel ervaringen over te dragen ten aanzien van 
het invoeren van •en geautomatiseerd produktiebesturingssysteem in het 
midden- en kleinbedrijf. 

Er zal nader worden ingegaan op de volgende aspecten: 

- opzetten van een projectadministratie voor invoering van een systeem; 
- selectie van een geschikt softwarepakket; 
- invoering van de MRP filosofie in een bedrijf; 
- voorwaarden voor koppelingen met de financiAle en verkoopadministra-

tie; 
- invoering van een CAD-systeem. 

December 1987, J. Hartens. 
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CURRICULUM VITAE VAN IR. L.H. HISSEL 

Ir. L.H. Hissel is geboren in 1953 te Kerkrade. 

Opleiding: 

- 1971-1979: TH Eindhoven - Electrotechniek 

Werkervaring: 

Nederlandse Philips Bedrijven BV. 

- 1979-1983: 

- 1983-nu: 

Digital Optical Recording (Data Systems) 
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van mechanica, 
optiek en servo-electronica van de optische recorder 

Product Engineering (CFT) 
Leiding adviesgroep op het gebied van de product
ontwikkeling. 
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EEN INTEGRAAL PRODUCTONTWERP VOOR MICROGOLFOVENS 

Aan de hand van een _praktij.kg@'Val wordt een integraal ontwikkelproces 
beschreven waarin de belangrijkste aspekten van produktinnovatie: 
marketing, de produktfunctie, vormgeving en produktie, gelijktijdig 
zijn geoptimaliseerd en verwerkt in het produktontwerp. 

Het behandelde projekt geeft weer hoe, uitgaande van de markt en de 
bedrijfsstrategie, een marktbenadering en een daarop afgestemde ontwik
kelopdracht voor produkt- en produktiesysteem is ontwikkeld, teneinde 
de gestelde eisen ten aanzien van prijs, kwaliteit, flexibiliteit en 
afstemming op de markt te kunnen realiseren. 

Gebaseerd op de beschikbare ervaring, technologische kennis en gebruik 
makend van ontwerptechnieken, is vervolgens een zogenaamde produkt- en 
produktiefilosofie opgesteld voor de toekomstige produktfamilies. 
Deze filosofie beschrijft een produktopbouw gekenmerkt door: 

een modulaire opbouw; 
- een 'top-down'-benadering voor de afleiding van produkttypen; 
- gebaseerd op een generatiefilosofie welke meerdere produkttypen 

omvat; 
- standaardisatie van de produktstruktuur, (mechaniche) referentiesys

temen, interfaces tussen de produktdelen onderling en naar de 
produktiemiddelen, voor de hele generatie; 

- een minimaal aantal onderdelen en processtappen, volledig geoptimali
seerd voor automatisering. 

Verder is in deze filosofie de keuze van een aantal geschikte technolo
gie!n vastgelegd. 

Binnen dit raamwerk voor struktuur en technologie zijn vervolgens 
detailoplossingen voor construkties en materialen ontwikkeld. 

Het uiteindelijke ontwerp geeft aan hoe deze filosofie is uitgewerkt en 
op welke manier hierbij omgegaan is met produktdiversiteit, onderdelen
diversiteit, enz. en hoe deze bij het ontwerp van het produkt zijn 
gerealiseerd tegen zo gering mogelijke consequenties voor de logistiek 
en het produktiesysteem. 

Tenslotte wordt ingegaan op de invloed van deze aanpak op het gebied 
van materiaalkosten, direkte- en indirekte loonkosten, logistiek, 
produktiebesturing, betrouwbaarheid, voorraden, doorlooptijden, flexi
biliteit, efficiency, investeringen, etc. 

December 1987, L. Hissel. 

---tvDynamÛ!k in Logistiek 
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CURRICULUM VITAE VAN IR. J.P.N. TIMMER 

Nico Tiimner ·bas a degree from the Technical University of Eindhoven in 
Industrial Engineering (Business Administration and Operation Re-
search). . 

He bas had 12 years experience with Rank Xerox in the areas of Invento
ry Control, MRP systems implementation, project management, materials 
management for new products development, internal audit , materials 
management and physical distribution. His current position within Rank 
Xerox Manufactoring ·(Nederland) B.V. is Director Haterials and Supply . 
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JIT-IMPLEMENTATIE BIJ RANK XEROX 

Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV te Venray, onderdeel van het 
wereldwijd opererende Xerox-concern, werd circa zeven jaar geleden 
geconfronteerd met de noodzaak de kostprijs van zijn produkten en met 
name van de copieermachines, aanzienlijk te reduceren en tegelijkertijd 
het kwaliteitsniveau te verhogen. 

Op dat moment had Xerox te maken met 5000 toeleverende bedrijven, een 
zeer uitgebreide ingangscontrole op de toegeleverde materialen en 
onderdelen en aanzienlijke voorraden. 

In die tijd stond de JIT-filosofie het bedrijf nog niet duidelijk voor 
ogen, maar er werd wel een begin gemaakt aan verbeteringen die later 
ook de randvoorwaarden bleken te zijn om JIT in te voeren. Zodoende 
werd de kwaliteit van de leveranciers alsmede de leverbetrouwbaarheid 
tot een niveau opgevoerd die te vergelijken is met de Japanse niveaus. 

Om deze kwaliteitsverbetering te realiseren, bleek het noodzakelijk te 
zijn het aantal leveranciers drastisch te verminderen. Deze actie heeft 
uiteindelijk geleid tot een reduktie van 5000 naar 300 toeleveranciers 
voor het gehele Xerox-concern. 

Met deze kleine selekte groep van gekwalificeerde toeleveranciers wordt 
reeds in de ontwerpfase van een produkt samengewerkt zodat de leveran
ciers-ervaring ~n know-how als het ware in het uiteindelijke ontwerp 
zijn ingebakken. 

Door middel van statistische procesbeheersing van het produktieproces 
wordt gegarandeerd dat dit 100% kwaliteitsprodukten kan leveren . 
Kwaliteitskeuring bij ontvangst wordt hierdoor overbodig en onderdelen 
worden volgens het JIT-principe geproduceerd en rechtstreeks toegele
verd aan de produktielijn. Momenteel wordt bij Rank Xerox minder dan 8% 
van de toeleveringen gekeurd en is de lijnafkeur per miljoen onderdelen 
circa 400. 

Om de dagelijkse leveringen van J.I.T. onderdelen .vanuit geheel Europa 
mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid transport en 
consolidatie netwerk. Sub-consolidatiepunten in alle belangrijke indu
striecentra van Europa zorgen voor een maximale combinatie van goede
renstromen voor meerdere Xerox bedrijven en eventueel ook voor derden. 
Hierdoor wordt een optimale beladingsgraad gerealiseerd met de afgeroe
pen kleine partijen voor de dagelijkse behoefte aan Rank Xerox. Boven
dien is deze goederenstroom in elk stadium zichtbaar d.m.v. een trac
king systeem dat gekoppeld is aan het MRP systeem van Rank Xerox. 
Zodoende is versnellen of vertragen van deze J.I.T. goederenstroom 
mogelijk. 

Door de 100% kwaliteitsgarantie is het nu ook mogelijk goederen voor de 
Xerox bedrijven in India, Mexico, USA, UK en ook de reserve onderdelen 
voor het distributie-centrum rechtstreeks vanuit dit consolidatie 
netwerk aan te leveren. 

----PvlJynamiek in Logistiek 
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Gedurende de periode van intensieve samenwerking met de toeleveranciers 
werden bij Rank Xerox zelf ook de nodige akties ondernomen om de in
voering van het J.I.T. Concept uiteindelijk mogelijk te maken. Aller
eerst werden significante verbeteringen gerealiseerd in de accuratesse 
van de planning en afhandeling van de materialen in de fabriek zelf. 
Vervolgens werd het in 1981 ge!mplementeerde on-line/real-time MRP 
systeem in 1984 uitgebreid met een systeem dat het afroepen van goede
ren vanaf de assemblagelijn tot aan de toeleverancier mogelijk maakte . 
Hierdoor is in feite het zogenaamde push-koncept van het MRP systeem 
omgebouwd tot een pull-koncept, nodig voor de invoering van J.I.T. De 
man aan de assemblagelijn bepaalt zelf op welk tijdstip hij onderdelen 
aangeleverd wil hebben. Hij weet dat J.I.T.-onderdelen 2 à 3 uur van te 
voren besteld moeten worden en non-J.I.T. onderdelen 3 l 4 uur. Zijn 
bestelling geeft hij via een terminal op de werkplek door en hij wordt 
ook meteen geinformeerd over de beschikbaarheid. 

De aanlevering van de afgeroepen onderdelen aan de assemblagelijnen is 
geheel geautomatiseerd voor wat betreft de J.I.T. onderdelen. Rollerba
nen, Geautomatiseerde kranen, Shuttle-cara en zogenaamde Automated 
Guided Vehicles (AGV's) zorgen voor een J.I.T. aflevering op de werk
plek en nemen tevens de afvoer van de verpakkingsmiddelen voor hun 
rekening. Om deze J.I.T. aflevering en het afroepen door de assemblage
lijn zelf te realiseren, werd hier reeds mee begonnen voor computers, 
terminals en AGV's hun intrede in de productie deden. De bestellingen 
werden in dit stadium door middel van kaartjes gedaan en door magazijn
mensen op de fiets opgehaald. Op het moment dat de terminals op de 
werkplek verschenen en de AGV's de fietsen vervingen was iedereen al 
aan dit concept gewend en was ook de benodigde dicipline en accuratesse 
reeds een feit. 

Door de eerder genoemde verbeteringen in de kwaliteit en betrouwbaar
heid van de materialen en onderdelen van toeleveranciers, de verbeter
ingen in de verpakkingsmaterialen, de invoering van het transport 
consolidatie-netwerk, de uitbreiding van het MRP systeem met het pull
concept, de automatisering van de goederenstroom in de fabriek en 
tenslotte het aanleveren van deze goederen voor meer dan 70% op J.I.T.
basis, heeft Rank Xerox drastische productiviteitsverbeteringen gerea
liseerd. In een periode van vier jaar is het productie volume verdrie
voudigd terwijl het aantal indirecte werkplekken met 40% daalde. De 
voorraden zijn met 60% verminderd en de transportkosten zijn, ondanks 
de invoering van dagelijkse J.I.T.-toeleveringen met 40% gedaald. Deze 
en nog andere niet genoemde productiviteitsverbeteringen hebben ertoe 
geleid dat de productiekosten nu vergelijkbaar zijn met de beste Japan
se bedrijven. 

Verdere invoering van J.I.T.-concepten zoals Total Quality Control, 
Cost of Quality methodieken en een verdere ontwikkeling van toeleveran
ciers tot zogenaamde Model Suppliers zal Xerox in staat stellen zijn 
positie als leider in de reprografische industrie te handhaven en 
verder te verstevigen. 

December 1987, J. Timmer. 
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TWEEDE PARALLELSESSIE 

1. Informatietechnologie 
'Toepassing van een custom-made MRP softwarepakket' 
ing. J.G. Tromp, Manager Informatie Systemen en 
Automatie, AT&T and Philips Telecommunicatie 

2. Productietechnologie 
'Flexibele productie automatisering in de toelevering; 
Een kwestie van logistiek? 1 

ir. G. Tuitert, Hoofd afdeling R&D, Addmetal B.V. 

3. Implementatie praktijkcase 
'MRP-implementatie bij Skil 1 

H. Feith, Stafmedewerker Material Management, Skil 
Nederland B.V. 
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TOEPASSING VAN EEN CUSTOM-MADE MRP SOFTWAREPAKKET 

Ter inleiding 

Dynamiek in Logistiek heeft uiteraard in de eerste plaats te maken met 
dynamiek in de wijze van besluitvorming van o.m. het logistieke manage
ment. Echter, zodra daarbij de computer wordt toegepast i.v.m. de grote 
hoeveelheden gegevens, ontstaan daardoor ook de belemmeringen in het 
dynamisch zijn. Werkmethoden en procedurewijzigingen vergen veelal het 
wijzigen van het in gebruik zijnde informatiesysteem. Naarmate geauto
matiseerde informatie-systemen meer verschillende functies vervullen en 
derhalve omvangrijker programmatuuur omvatten, des te moeilijker wordt 
het om tijdig organisatievernieuwingen te volgen. 

Deze bijdrage behandelt de overwegend positieve ervaringen met een HRP
informatie-systeem, dat "custom-made", op basis van gebruikersspecifi
caties, is ontstaan in het begin ven de jaren '80 en relatief snel 
wordt aangepast aan veranderende logistieke procedures. Die verander
ingen zijn het gevolg van het fabriceren van de gedeeltelijk Amerikaan
se digitale telefooncentrale, de SESS/PRX, naast de reeds bestaande 
producten. 

G
e snelheid en flexibiliteit waarmee die veranderingen kunnen worden 

doorgevoerd zijn mede te danken aan de 4-de generatie eigenschappen van 
het extern verworven MRP-softwarepakket Mitrol. 

De ontdekking van HRP-II 

Einde jaren '70 had de toenmalige Philips Telecomminicatie Industrie 
B.V. een nieuw geautomatiseerd logistiek informatie-systeem nodig voor 
haar 5 fabrieken in Nederland, elk daarvan gespecialiseerd in een 
produktlijn. Het bestaande informatie-systeem was oud en te bewerkelijk 
in onderhoud. Het tijdig volgen van de toen actueel zijnde organisatie
wijzigingen m.b.t. decentralisatie van verantwoordelijkheden van pro
ductiebesturing was daardoor praktisch onuitvoerbaar. 

I.p.v. een modern on-line informatie-systeem zelf te maken, werd beslo
ten dit trachten te kopen. Randvoorwaarde daarbij was een oplossing te 
vinden, die met een weinig doorlooptijd en geld aan specifieke wensen 
zou kunnen gaan voldoen. Het, zeker achteraf, belangrijkste keuzecri
terium was ook op de fabrieksvloer tevreden eindgebruikers te vinden. 
Daartoe werd een onderzoek ingesteld naar het marktaanbod. Na het 
m.b.v. een bekende externe adviseur opstellen van een short-list van 
een zes-tal softwarepaketten, reisde een werkgroep 4 weken door de USA 
en als resultaat daarvan werd daaruit een pakket als meest kansrijk 
aangewezen. Als bijproduct werd door dit marktonderzoek bovendien de 
MRP-know-how, zoals ontwikkeld in APICS, ons bedrijf binnengebracht. 

Na een analyse van de risico's van het gebruik van dit extern te ver
werven softwarepakket en na een in-huis testperiode van een 1/2 jaar, 
werd gemeenschappelijk door de betrokkenen besloten dit pakket toe te 
passen op het fabricagetraject. 

---"vDynami.ek in Logistiek 
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Implementatie via evolutie i.p.v. revolutie 

Dit pakket HIMS (Mitrol's Industrial Management System), nu Hitrol 
geheten, ontpopte zich meer als een hulpmiddel om snel een custom-made 
MRP-oplossing te maken, dan als een kant en klare oplossing. De vele 
bij de PTI in gebruik zijnde data-elementen en gegevens, zowel als de 
bedrijfs-specifieke details van procedures, konden worden overgenomen 
in het nieuwe systeem, POLIS genaamd. POLIS, staande voor PTI's Overall 
Logistics Information System. Het meest complexe deel, de behoeftebere
kening, is echter een kant-en-klaar programma,dat zich gemakkelijk laat 
customizen. Qua concept werd voor het POLIS-systeem o.m. gebruik ge
maakt van het standaard MRP-systeem van Wight/Landvater. Dit systeem 
bestaat uit een uitvoerige functionele beschrijving, samengevat een 
100-tal eigenschappen en wordt ook gebruikt om in de markt verkrijgbare 
MRP-pakketten mee te evalueren. 

Een half jaar na de start van Het dynamisch gerunde POLIS-project kon 
de eerste PTI-fabriek het nieuwe informatiesysteem in gebruik nemen en 
na 3-3/4 jaar was dit bij de 5-de fabriek ge!mplementeerd. Elke volgen
de implementatie leverde nieuwe gebruikerswensen en eisen op, die 
veelal werden gehonoreerd. Daarna meestal ook gebruikt door de andere 
fabrieken. Zo verdubbelde de functionaliteit gedurende de jaren van 
stapsgewijze implementatie. Het het gebruik van het POLIS-systeem 
startte het streven een "class-A MRP-user" te worden, een nimmer af-
latende inspanning . : 

MRP-II omvat, als uitbreiding op MRP-I, ook de gegevens van de cornmer
ciêle vraagvoorspelling, kansrijke orders, etc. waarmee het "realistic" 
Masters Production Schedule bereikt moet worden. Het realistisch wordt 
dan ook bedoeld een voldoende stabiele voorspelling van de te ontvangen 
orders. 

In het type onderneming als APT en zijn producten, waar vaak grote 
orders wel of niet gegund worden, kan het MPS niet stabiel worden en is 
niet voldoende aan een van de basis-voorwaarde MRP-II te voldoen. 
Drastisch nog verder verkorten van looptijden is de weg waarlangs nu 
gewerkt wordt om te komen tot het zoveel mogelijk fabriceren op klant
enorder. 

Grotere productiviteit en flexibiliteit m.b.t. MRP-software 

Tegenwoordig wordt de Mitrol-software tot de 4-de generatie gerekend, 
ons toen, in het begin van de jaren '80, onbekend begrip. Feit is 
de productiviteit van de applicatie ontwikkelaars ca. 4 * gróter is 

an bij toepassing van COBOL met een data-base systeem. Het toepasen 
van de Mitrol-software heeft op natuurlijke wijze geleid tot een vorm 
van proto-typing en tot een andere, bevredigender samenwerking van 
gebruikers en automatiespecialisten. Kracht van zo'n 4-de generatie 
software-gereedschap houdt naast voordelen, echter ook gevaren in. 
Bijv. het uitstellen van besluiten over specificaties of het onvoldoen
de begrenzen van de projectomvang. 
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Toen in 1984 APT werd opgericht, werd daartoe o.m. de toenmalige PTI 
gesplitst in twee vergelijkbare delen. Daarbij werden de productgroepen 
Openbare Telefonie en Transmissie in de jointventure met AT&T inge
bracht. Gedurende het eerste jaar werden praktisch alle bestuurlijke 
informatiesystemen, data-bases en het betreffende Computercentrum (o.a. 
2 * IBM 3083, 12 * Philips P7000) gesplitst en ieder van beide onderne
mingen, PTI en APT, ging verder met hun eigen copie van de programma
tuur. Ieder ook met de helft van de automatie-specialisten. 

In die periode ging ook de fabricage van de door APT aangepaste versie 
van de volledig digitale AT&T telefooncentrale, de 5ESS/PRX, in de 
fabriek in Den Haag aanlopen. De assemblagemethode van de 5ESS/PRX 
verschilt met die van de reeds langer bestaande digitaal bestuurde 
telefooncentrale PRX/A. De 5ESS/PRX wordt nl. geheel in de fabriek 
geassembleerd en getest om daarna in enkele grote delen te worden 
getransporteerd naar de installatieplaats van de klant. Bij de PRX/A 
wordt de eindassemblage en -test bij de klant uitgevoerd. Het fabrieks
informatiesysteem diende daarom in allerijl te worden uitgebreid met 
funkties t.b.v. het Final Assembly traject van de 5ESS/PRX. 

Het daarvoor beschikbare team applicatie-ontwikkelaars omvatte 8 mede
werkers, waarvan 5 betrekkelijk onervaren . Tezamen verzorgden zij de 
noodzakelijke maintenance van het fabrieks-infonnatiesysteem voor zowel 
de Transmissie-fabriek in Huizen, de Public Switching-(telefoon
centrale)-fabriek in Den Haag, zowel als de uitbreiding van de funktio
naliteit t.b.v. het Final Assembly traject. 

Het POLIS-(fabrieks)-informatiesysteem werd door dit team langs een 
evolutiepad met ca. 50% in functionaliteit vergroot. Dit betekende 
ongeveer: 
* van 1500 naar 2500 verschillende transacties; 
* van 75 files naar 100 files in de MRP-data-base; 
* van 300 naar 500 verschillende data-elementen in de files van die 

data-base. 

Daarna zijn weer andere uitbreidingen gerealiseerd, o.a. t.b.v. de 
afdeling Engineering, m.b.t. de Technische Product Documentatie. 

Een bepaald type transactie vraagt een programma, geschreven in de taal 
van het Mitrol-pakket. In Cobol zou dit een 10-voud aan programmare~ls 
vergen, in mantijd ongeveer een 4-voud. Het totale systeem zou, indien 
geschreven in COBOL, nu ca. 2.500.000 programmaregels gevergd hebben. 

De grote inzet van alle betrokkenen is het onmisbare ingredi~nt geweest 
voor het bereiken van de gevraagde funktionaliteit, maar tegelijk is 
deze hoge productiviteit, ook mogelijk gemaakt door de 4-de generatie 
software-eigenschappen van het Mitrol-pakket. Dergelijke productivi
teitsverbeteringen, die zowel bij nieuwbouw als maintenance optreden, 
zijn gebruikelijk bij toepassing van vele 4-e generatie software ge
reedschappen. 
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Overwegingen bij de keuze van moderne software-gereedschappen 

Hoewel e.en. &lgemeen geac~e}'teerde definitie van 4-de generatie software 
ontbreekt, kan wel gesteld worden d1rt Mitrol niet in alle opzichten tot 
die generatie gerekend kau wordell. Dl~ geldt speciaal voor de database 
software erin, die slechts in beperkte mate relationeel is. Dat is 
echter tegelijk een pluspunt voor vele van de meeste MRP-toepassingen. 
Er zijn n.l. nog geen voorbeelden bekend van materiaal- en capaciteits
behoefteberekeningen die economisch verantwoord functioneren met een 
relational data-base, die een groter aantal (bv. 25.000) artikelnummers 
omvat. Bij APT komen ca. 120.000 artikelnummers (zgn. 12NC's) voor in 
de MRP-data-base, waartussen meer dan 800.000 stuklijst-relaties voor
komen. Mega-chips die draaiende schijfgeheugens verdringen, gaan mis
schien wel een oplossing daarvoor bieden. 

Bekend is dat toepassingen in 4-de geJU!zitie software gemaakt, bij 
gebruik aanzienlijk meer cycluses van ~ CPU van de computer vergen en 
daardoor hogere runkosten. Bij het evenwicht tussen mantijd en -kosten 
enerzijds en machinetijd en -kosten anderzijds, werkt de technologische 
ontwikkeling reeds jaren in het voordeel van modernere software en zal 
dat ook nog vele komende jaren doen. Bij de eerste implementatie van 
het POLIS-systeem enkele jaren geleden zijn wij er in geslaagd tegen 
dezelfde operationele kosten veel meer funktionaliteit te bieden dan 
het oude, 2-de generatie systeem bezat. 

Een huidige analytische sl:.batting van het gewicht van keuzefactoren van 
4-de generatie softwarepakketten leert dat het bereiken van aanvaard
bare runkosten nog steeds de belangrijkste factor is, maar leert ook 
dat doorgaan met 2-de en/of 3-de generatie software over een termijn 
van 10 jaren geen besparing oplevert t.o.v. 4-de generatie software die 
qua runkosten relatief zwakke e.i&eJiSchappen heeft. 

Bij de keuze: 
- op korte termijn 4-e generatie software te kiezen en toe te passen,

danwel; 
- nog een of meer jaren doorgaan met de nu in gebruik zijnde hulpmidde-

len, 
is het toch niet zo eenvoudig een algemeen geldige richtlijn te geven, 
mede omdat er nog zeer weinig of slechts beperkte standaardisatie 
opgetreden of in aantocht is. Het een begin moeten maken met grotere 
vernieuwingen of geheel nieuwe informatie-systemen implementeren, zal 
een belangrijke aanmoediging zijn. 

Een goed softwarepakket handh~"Zi~h •1~ regel zeker 5 jaren temidden 
van andere goede pakketten. De optimale keuze is echter slechts ca. een 
half jaar geldig, aangezien van alle 'Pakketten voortdurend verbeterde 
releases uitkomen. Eenmaal een keuze gemaakt hebbende, zal het betref
fende pakket zo'n 15 jaren in gebruik blijven in dezelfde onderneming; 
aangenomen dat het softwarehouse de support niet stopt danwel de eigen 
onderneming z'n betreffende activiteiten niet be@indigt. De verschillen 
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met een dan weer beter pakket zouden wel zeer groot zijn, voordat 
daarmee de conversiekosten kunnen worden gerechtvaardigd. Daarom heeft 
ook het enkele jaren proefdraaien op bescheiden schaal, of een pilot
project, weinig practisch nut. Die ervaring is te snel verouderd. 

De voordelen van hogere productiviteit en flexibiliteit bij ontwikkelen 
en onderhouden van logistieke informatiesystemen liggen bij de gebruik
ers. De nadelen, het nemen van technische beoordelingsrisico's en het 
erbij leren van nieuwe technieken, zonder de oude voorlopig af te 
schaffen, zijn voor de automatie-specialisten. Het zal uiteindelijk de 
taak van de algemene leiding zijn om beide groepen tot een gezamelijk 
en zorgvuldig besluit te laten komen. In ieder geval, dat is in de PTI
en APT-situatie op vruchtbare wijze het geval geweest. 

Wat biedt de toekomst: 

- Kopen van applicatie-pakketten op basis van 4-de generatie software 
heeft de duidelijke voorkeur, waarbij keuzecriteria zowel m.b.t. 
pakket als, nadrukkelijk, ook m.b.t. leverancier moeten bestaan; 

- In-huis relatief eenvoudig customizen van het gekochte, in een vorm 
van prototyping stapsgewijs te implementeren en daarna functioneel 
steeds verder vernieuwen, als deel van de maintenance; 

- Streven naar fabricage op klanternorder met zeer korte doorlooptij
den, waarvoor technische wijzigingen en automatisering (CAM) in het 
fabricageproces meestal onontbeerlijk zullen zijn, evenals wijziging
en in het productontwerp. De klantenorderinformatie als input benut
ten in het MRP-I-systeem; 

- Streven naar geautomatiseerde, externe communicatie en integratie, 
d.w.z. informatie-systemen koppelen aan die van klanten en leveran
ciers. 

De eisen en wensen (goed en fout) van het logistieke management, zullen 
in de toekomst steeds meer op de voet gevolgd kunnen worden met de 
geautomatiseerde informatie-systemen, waardoor de verantwoordelijkheid 
voor de functionaliteit en complexiteit ervan steeds duidelijker komt 
te liggen waar deze thuis hoort, dat is bij de gebruikers ervan. 

December 1987, J. Tromp. 
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FLEXIBELE PRODUKTIE AUTOMATISERING IN DE TOELEVERING : EEN KWESTIE VAN 
LOGISTIEK? 

Ter inleiding 

Addmetal b.v. Venlo is een toeleverancier van samengesteld precisie
plaatwerk voor onder andere de computer- en kantoormachine-industrie in 
binnen- en buitenland. De produktie vindt ordergewijs plaats. Per jaar 
worden 2000 à 3000 orders verwerkt met een gemiddelde seriegrootte van 
ca. 300 stuks. 

De produkten hebben een vrij korte levenscyclus; ca. 25% van de orders 
heeft betrekking op nieuwe of sterk gewijzigde produkten. Tijdens zijn 
levenscyclus kan een produkt, afhankelijk van de seriegrootte, op 
meerdere wijzen gefabriceerd worden: handmatig (proto-types), op uni
versele CNC-machines of met kompleet, produktgebonden gereedschap. 
De produkten kenmerken zich door hoge nauwkeurigheid en een groot 
aantal bewerkingen, waarbij het samenstellen een steeds grotere plaats 
inneemt. 

De voornaamste bewerkingen zijn: knippen, ponsen, zetten en puntlassen. 
Oppervlakte-bewerkingen worden merendeels uitbesteed. De ondèrdelen 
volgen een honderdtal, weliswaar slechts in detail, verschillende 
bewerkingsvolgordes. Beheersing van deze complexe, steeds wisselende 
goederenstroom stelt hoge eisen aan de logistiek. Ter ondersteuning van 
de logistiek is er een gecomputeriseerd, ordergericht produktlebestu
ringssysteem op basis van MRP II in gebruik. 

Om de steeds kleinere series produkten just-in- time, foutloos en snel 
te leveren, worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de flexi
biliteit van het hele produktie-apparaat. Addmetal heeft een project 
gestart voor het verder invoeren van flexibele produktie-automatlse
ring. Het voornaamste doel van dit project is het verkorten van door
looptijden en omsteltijden. Hiervoor komen niet alleen de onderdelenfa
bricage zelf en het samenstellen van de onderdelen in aanmerking; ook 
in het hele voorbereidingstraject van de fabricage valt winst te beha
len. Voor nieuwe en sterk gewijzigde produkten neemt de werkvoorberei
ding nu nog ongeveer de helft van de doorlooptijd in beslag. 

Produktievoorbereiding 

Door in een vroeg stadium overleg te plegen tussen klant en toeleveran
cier (early supplier involvement, co-makership), kan de werkvoorberei
ding vanaf het moment van order sneller plaatsvinden. 
Groepentechnoplogie biedt de mogelijkheid uit te gaan van standaard 
werkvoorbereidingen en bewerkingsvolgordes. 

Verder valt in de nabije toekomst te verwachten dat tekening-informatie 
gedigitaliseerd verstuurd zal worden. Door deze informatie direkt in te 
voeren in het CAD/CAM-systeem van de toeleverancier, kan er veel tijd
winst geboekt worden. Met behulp van het CAD-systeem is het mogelijk 
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snel de uitslag van plaatprodukten te berekenen en tekeningen voor de 
diverse werkplekken te produceren. Het het CAM-systeem worden de pro
gramma's voor de diverse CNC-machines vervaardigd. Het CAD/CAM-systeem 
is ook inzetbaar bij de produktie van produktgebonden gereedschappen. 
Invoering van DNC tenslotte maakt onder andere een snelle terugkop
peling van eventueel aan de machines gewijzigde NC-programma's moge
lijk. 

Het toepassen ven CAD/CAM/DNC-technieken levert niet alleen doorloop
tijdverkorting op; ook de kwaliteit zal toenemen door de directe digi
tale informatie-overdracht in het werkvoorbereidingstraject, waardoor 
de foutkans aanmerkelijk wordt verkleind. 

Produktiesysteem 

In principe is de beste oplossing voor doorlooptijdverkorting het 
direkt aan elkaar koppelen van bewerkingen. Hiermee wordt tussentijds 
transport en opslag vermeden, wat nu 80 tot 90% van de doorlooptijd 
uitmaakt. 

Het koppelen van bewerkingen is een goede oplossing voor bedrijven die 
gedurende langere tijd een familie of groep van gelijksoortige, eigen 
produkten maken. In de plaatbewerking is een koppeling van de bewer
kingen knippen, ponsen, zetten en puntlassen al gerealiseerd in bij
voorbeeld de witgÓedsektor en de fabricage van plaatstalen kantoormeu
belen. Dit zijn in het algemeen produkten uit dunne plaat met relatief 
ruime toleranties . 

In de toeleveringsindustrie is een dergelijke, meestal starre, koppe
ling moeilijk te realiseren vanwege de eisen van groteroutingflexibi
liteit en hoge precisie. Bovendien is het vrijwel onmogelijk de cyclus
tijden van de diverse bewerkingen voor een breed skala verschillende 
produkten goed op elkaar af te stemmen. De oplossing moet dan ook 
gezocht worden in het batchgewijs produceren, waarbij tussenopslag 
geschiedt in beperkte opslagruimtes voor en na de diverse bewerkings
cellen zelf (KANBAN, FIFO). 

De bewerkingscellen dienen zo opgesteld te zijn dat er parallel ver
schillende standaardroutingen mogelijk zijn (groepentechnologie). 

Het transport tussen de bewerkingscellen vindt plaats met een variabel 
transportsysteem, zodat afwijkingen van de standaardrouting en eventu
ele extra tussenopslag mogelijk blijven. 

De bovenstaande manier van produceren is alleen realiseerbaar als de 
diverse bewerkingscellen snel om te stellen zijn, zodat met kleine 
series gewerkt kan worden. Hiervoor komen in de plaatbewerking een 
aantal systemen in aanmerking: 

---!\;Dynamiek in Logistiek 



- 39 -

- CNC-knippen met behulp van hoekscharen; 
- CNC-ponsen met indexeerbaar gereedschap en/of gereedschapcassette-

wisseling, eventueel in kombinatie met hoekschaar; 
- lasersnijden (gereedschaponafhankelijk, dus ook geen gereedschapwis

sel- en steltijden); 
- NC-persen in kombinatie met snelwisselsysteem voor kompleet-gereed

schappen en automatisch gereedschapmagazijn; 
- gebruik van CNC-besturingen bij puntlassen, tappen etc.; 
- flexibele buigcel. 

Beheersingssysteem 

De produktie heeft tot nog toe een merendeels bewerkingsgerichte struk
tuur. Planning en voortgangscontrole vergen (ondanks of dankzij het op 
HRP II gebaseerde gecomputeriseerde produktiebesturingssysteem) erg 
veel aandacht en tijd. Momenteel is er een proef gaande met een aantal 
terminals in de fabriek, waarmee direkt ordergerichte informatie (mel
dingen van gereed, storing, uitvalaantallen etc.) doorgegeven kan 
worden aan de centrale computer. 

De ervaringen tot nu toe zijn, dat er voor een goede werking van het 
systeem veel discipline gevraagd wordt; voor een definitieve uitspraak 
is het nog te vroeg. 

Verder worden er op beperkte schaal proeven gedaan met beperkte tussen
voorraden op karretjes voor en na enkele bewerkingsplekken. De eerste 
ervaringen hiermee zijn positief. 

De verwachting op langere termijn is, dat met het invoeren van een 
groepenstruktuur de produktiebeheersing veel eenvoudiger kan worden. 
Binnen een groep is voor repeat-orders het KANBAN-systeem te gebruiken, 
voor wat betreft de nieuwe orders is de FIFO-regel toepasbaar. De 
kapaciteitsplanning van de verschillende groepen kan met het HRP II
systeem blijven geschieden. 

December 1987, G. Tuitert 

------~DynamWk 
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CURRICULUM VITAE VAN DHR. H. FEITH 

Opleidingen: 

- H.O. Economie 

Werkervaring bij SKIL Nederland BV: 

- 1970 
- 1972 
- 1975 
- 1979 
- 1983 

Assistent-inkoper 
Inkoper 
Coördinator Inkoop afdeling (3 personen) 
Chef planning afdeling (6 personen) 
Planning-analist (staf material management) 
Taken: 
- implementatie en onderhoud van een nieuw produktie

besturingssysteem. Modules: HRP/IM/PC&C/CP 
- intermediair SDP en gebruikers 
- analyse van behoefte aan informatievoorziening van 

de material management afdeling 
- mede-ontwerpen van 'maatwerk'-programmatuur 
- opstellen van procedures 
- beheer van de kwaliteit van de voorraad. 

in Logistiek 
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MRP-IMPLEMENTATIE BIJ SKIL NEDERLAND BV 

De behoefte aan een nieuwe computer met bijpassende software ontstond 
in het begin van de jaren '80. Tot die tijd is bij Skil aanvankelijk 
gebruik gemaakt van handmatige gegevens-verwerking en in een later 
stadium van een computer met gegevensverwerking via ponskaarten. 

De behoefte aan een snelle en nauwkeurige informatie blijft toenemen in 
een steeds complexer wordende industri@le onderneming. Skil is hierop 
geen uitzondering en stelt als doel om via modernisering van zowel 
hardware als software haar plaats in een dynamische "power-tool"-markt 
met veel mede-aanbieders te verstevigen. Als voorbereiding op de feite
lijke implementatie is een implementatie-plan gemaakt. Dit plan bestond 
uit twee fasen: 

Eerste fase: 
- vervanging bestaande computer met minimale dekking van de behoeftes; 
- opbouwen van een ge!ntegreerde data-base. 

Tweede fase: 
- optimaliseren gebruik Mapics; 
- uitbreiden van de mogelijkheden; 
- integreren systemen overige Skil-vestigingen. 

De geformeerde "task-forces" hebben per hoofd-discipline de wensen van 
de eindgebruiker ge!nventariseerd en hebben getracht de vaak "op-maat• 
wensen" onder te brengen bij de verschillende ter beschikking komende 
standaard modules. 

De implementatie was in principe voor elke module gelijk. Telkens 
moesten 40 stappen gezet worden. Bij sommige onderwerpen konden een 
aantal activiteiten synchroon gestart worden. Dit had uiteraard een 
positief effect op de totale implementatie-duur. 

De 40 stappen kunnen in 5 categorieen ingedeeld worden: 

1- testen, defini!ren, wijzigingen en toevoegingen; 
2- wijzigingen/toevoegingen aanbrengen en testen; 
3- conversie en interfaces maken; 
4- opstellen procedures en instructies; 
5- in productie nemen. 

Het schaduw-draaien met het te verlaten systeem moet tot het uiterste 
beperkt blijven. Daarom is het voor het succesvol verlopen van de 
gehele implementatie naast een goede organisatie ook een goede disci
pline van groot belang. 

fig.l 
fig.2 

Implementatie-schema fase 1 
Implementatie-schema fase 2 

December 1987, H. Feith. 
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IMPLEME N TA T 10 N SCHEDULE PH ASE 1 

APPLICATION 

PRODUCT DATA MANAGEMENT 

INVENTOR! CONTROL MFG~ 

MATERIAL REQ. PLANNING 

PROD. CONTROL & COSTING 

ACCOUNTS PATABLE 

GENERAL LEDGER 

ACCOUNTS RECEIVABLE 

INVENTORY CONTROL SALES 

SALES BT!TISTIC5 

SERVICE ADMINISTRATION 

S/38 HARDWARE INSTALL. 

1982 

CT NOV DEC JA 

A B 

1 A B c 

1 A 

.1 

1 A 1 B 1 C Dl El 

1 A B 

A 

CONF, 1 

1983 1984 

1! :; 

1B1 c 1 D 1 E 1 
x B 1 c D E 

c D IE 
B 1 c Dl E 1 

1 A B 
1 

c D 1 E 

J A B C 1 D 1 E 1 

CONP'IGURATION 2 CONP'IGURATION ' 

IMPLEMENTATION SCHEDULE PH ASE 2 

APPLICATION 

PRODUCT DATA MANAGEMENT 

INVENTORY CONTROL MPG • 

MATERIAL REQ. PLANNING 

CAPACITY PLANNING 

PROD. CONTROL & COSTING 

ORDER ENTRY & INVOICING 

ACCOUNTS PAYABLE 

GE?fERAL LEDGER 

ACCOUNTS RECEIVABLE 

INVENTORY CONTROL SALES 

SALES STATISTICS 

SERVICE ADMINISTRATION 

S/38 HARDWARE INSTALL. 

1985 

MAY JUN JUL AUG Sll' OK KJV 

- ------- ------
CONFIGURATION 3 UPGRADE TO MODEL 7 

i--.;;_:_~_:___:__;;...._ ____ _.___ - - - - - - - - - - - - - . 
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CURRICULUM VITAE VAN IR. H. KUILMAN 

Ir. M. Kuilman · studeerde Werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool 
Delft. in 1953 trad hij in dienst op de afdeling TEO van de toenmalige 
hoofdindustriegroep Radio-, grammafoon- en televisieapparaten. Het jaar 
daarop werd hij hoofd van de afdeling TEO van de Philipsvestiging in 
Drachten. In 1959 werd hij belast met de leiding van de produktie in 
die vestiging en vanaf 1961 gaf hij leiding aan de Kleine 
Huishoudelijke Apparaten-groep in Drachten. Op 15 februari 1966 werd 
ir. H. Kuilman benoemd tot adjunct-direkteur van de toenmalige 
hoofdindustriegroep huishoudelijke Apparaten. 

Ir. M. Kuilman werd in september 1970 belast met de technische leidnig 
van de Braziliaanse Philipsorganisatie en vervulde dezelfde positie 
binnen de Britse Fhilipsorganisatie vanaf september 1976. Sedert 1 juli 
1978 is ir. M. Kuilman lid van de Raad van Bestuur. 

1 januari 1982 Vice President 
1 juni 1984 Vice-Voorzitter Raad van Bestuur 
29 april 1981 Officier Oranje Nassau 
29 april 1987 Ridder Nederlandsche Leeuw 
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HET STRATEGISCH BELANG VAN LOGISTIEK VOOR DE ONDERNEMING 

Logistiek is een begrip afkomstig uit het krijgsbedrijf. De totale 
controle over de aan- en afvoer van goederen nodig voor de legers te 
velde, heeft menig veldheer de overwinning bezorgd; zij die niet bij 
machte waren dat beheer en die besturing te realiseren, hebben hun 
opmars zien stranden in verlies en ondergang. 

Er is nauwelijks verschil tussen dat krijgsbedrijf en het voeren van de 
onderneming van vandaag: het is - gelukkig in een andere zin - oorlog 
en voor sommige landen zoals Japan zelfs totale oorlog. De gebezigde 
termininologie is eufemistisch anders, maar de uitgangspunten zijn in 
het algemeen dezelfde. Voor de onderneming is het noodzakelijk uiterst 
snel te reageren op een in toenemende mate dynamische markt, waar 
klanten door het grote aanbod van produkten steeds kritischer worden. 
Hierdoor is er een harde wedloop tussen ondernemingen ontstaan, met 
geen ander doel dan die klanten te veroveren. Om die concurrentie het 
hoofd te bieden worden velerlei strategieên en wapens in de strijd 
geworpen. 

Een van de gevolgen van die zware concurrentie is dat de markt - het 
samenstel van klanten - voor de grote stroom produkten en diensten van 
gelijkwaardige hoge kwaliteit de prijs dicteert, nauw luisterend naar 
het kwantitatiever aanbod en gevoelig reagerend op basis van de be
schikbare middelen en de koopkracht. Het blijft dus van groot belang 
het juiste produkt van hoge kwaliteit beschikbaar te hebben voor een 
prijs, die binnen de marge van het markt-dictaat blijft. 

Een van de voorwaarden die thans in de markt nog zorgt voor zware gaten 
is het snel en betrouwbaar kunnen leveren van die goederen en diensten. 
Daar is de "competitive edge" te versterken. 

Snel en betrouwbaar leveren is alleen mogelijk als alle onderdelen van 
de organisatie van de onderneming sluitend samenwerken. Alleen dan komt 
een integrale beheersing en besturing van de goederenstroom tot stand. 

Snelheid door het tijdsverloop tussen de creatie van een nieuw produkt, 
de ontwikkeling, de financiering, de opslag, de marktbewerking, de 
distributie, de installatie bij de klant en de incassering van de 
bedongen prijs terug te brengen van jaren en maanden naar weken en 
dagen. 

Betrouwbaarheid door het produkt van hoge kwaliteit tegen de aanvaarde 
prijs "gisteren" te blijven leveren. 

Kortom, een excellente logistieke performance lijkt het strategisch 
wapen te zijn van en voor de toekomst. 

December 1987, M. Kuilman. 

-------"vDynamûk in, ~o~istiek 



- 46 -

CURRICULUM VITAE VAN IR. G.T. DE KRUIFF 

Ir. G.T. de Kruiff is in 1929 te Tiel geboren. Hij is getrouwd, en 
heeft vijf kinderen. 

Opleidingen: 

- 1947 - 1953: 
- 1953 - 1954: 
- 1978 - 1979: 

Werkervaring: 

Technische Hogeschool Delft 
Fulbright Scholar, Un. of Hinnesota 
AMP 78, Harvard Business School 

Dhr. de Kruiff begon bij Philips in 1954, als Ontwikkelings-Ingenieur 
in de Produkt Divisie S & I (Scientif ic and Industrial Equipment) 

- 1965 - 1969: 
- 1969 - 1974: 
- 1974 - 1978: 
- 1978 - 1983: 
- 1983 - 1985: 
- 1985 - Heden: 

Manager Analytica! Equipment Group 
Director S&I Division 
Director Audio Division 
Managing Director S&I Division 
Senior Managing Director S&I Division 
Senior Managing Director I&E Division 
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CURRICULUM VITAE VAN PROF. IR. C.H.V.A. BOTTER 

F
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Prof.ir. C. Botter studeerde af aan de afdeling Electrotechniek aan de 
THD in 1955. In 1962 behaalde hij het S.I.0.0.-examen. 

Van 1955 tot 1957 was prof. Botter medewerker van de ontwerpgroep 
'onderdelen' van de hoofdindustriegroep !COMA van de NV Philips Gloei
lampfabrieken. Vanaf 1957 was hij werkzaam bij de afdeling TEO. In 1967 
werd Dhr. Botter groepsleider voor organisatieonderzoek en kwantitatie
ve stafplanning in het Concernstafbureau. Op 11 december 1970 werd hij 
benoemd tot gewoon hoogleraar in de Bedrijfskunde aan de TUE. Van 1973 
tot 1980 was hij voorzitter van NEVEM aangesloten bij NIVE. Hij was lid 
van het NIVE-hoofdbestuur, de SIOO-docentenraad, een COB/SER-Commissie, 
de Hogeschoolraad TUE, de gemeenteraad van Eindhoven en is lid van het 
curatorium van de stichting SEMAFOR. Zijn huidige funktie is die van 
dekaan van de faculteit der Bedrijfskunde van de TUE. 

Van zijn hand verschenen 2 boeken, vele artikelen en rapporten. 

in Logistiek 
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LOGISTIEK ONDERWIJS AAN DE T.U.E. 

Inleiding 

Aan de T.U.E. bestaat er geen aparte eerste fase opleiding, die is 
gericht op de industri@le of distributie-logistiek. W~l kent de facul
teit Bedrijfskunde keuze-varianten op het gebied van de industri!le 
logistiek. Vele Bedrijfskundig afgestudeerden vinden hun weg in de 
logistiek en tal van in Nederland bekende logistici zijn afgestudeerd 
en/of gepromoveerd aan de Bedrijfskunde Faculteit T.U.E .. De oorzaak 
hiervan is gelegen in het feit, dat vele vakken in het Bedrijfskundig 
curriculum zijn gericht op industriêle logistieke vraagstukken. 

Drs. A. Veldkamp (co~rdinator Nadoctorale Opleiding tot Logistiek 
Ontwerper) heeft, op basis van zijn professionele industri!le ervaring, 
een poging gedaan om via een Isikawa-diagram aan te geven hoeveel 
aandacht er zijns inziens in een evenwichtig opgezet industrieel logis
tiek onderwijsprogramma voor de professionele sector aan diverse ter 
zake doende onderwerpen besteed zou moeten worden. Zie bijlage 1. 

Zo acht hij, dat voor een evenwichtige verdeling de volgende aandachts
gebieden in procenten ongeveer nodig zijn: 
- organisatie, cultuur en ondersteuning 40 
- productieproces 20 
- product 16 
- initieel proces (productontwikkeling) 16 
- externe invloeden 8 

Bij een verdere onderverdeling noemt hij een veertigtal onderwerpen. 
Aan de meeste daarvan wordt aandacht in het bedrijfskundig curriculum 
gewijd. Als belangrijkste ziet hij: 
- info processing, ontwerpproces, productie, productopbouw en planning

methoden. 

In het volgende besteed ik eerst aandacht aan het Bedrijfskundig eerste 
fase onderwijs en vervolgens aan de Nadoctorale Opleiding Ontwerpen van 
logistieke besturingssystemen. 

Eerste fase onderwijs Bedrijfskunde 

Bij dit overzicht richt ik mij op de activiteiten binnen de faculteit 
Bedrijfskunde en niet op die van Wiskunde/Informatica of die van Werk
tuigbouwkunde. De bedrijfskundige eerste fase studie omvat zowel vak
ken, die direct zijn te relateren aan logistieke activiteiten in het 
bedrijfsleven (zoals Productie- en voorraadbeheersing resp. Logistics 
Management) als die slechts indirect daarmee van doen hebben (zoals 
statistiek, bestuurlijke informatica en operationele research.) 

Logistieke activiteiten in de industrie zijn op een aantal manieren te 
rubriceren. In de bijlagen 2 en 4 is dit op twee wijzen gedaan en wel: 
a. als een min of meer sequenti!le volgorde van activiteiten van 

---'vDynamWk zn Logistiek 
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orderontvangst tot verzending (bijlage 2) dus zonder productin nova
tie; 
b. als een proces van strategievorming tot operationele uitvoering 

(bijlage 4). 

ad.a. Bij elk van de in bijlage 2 vermelde logistieke activiteiten heb 
ik geprobeerd het daaraan gerelateerde vak (resp. de vakken) te 
plaatsen, dat in het Bdk-curriculum is opgenomen. 

Die vakken die niet direct of ondubbelzinnig zijn toe te wijzen 
aan een der in bijlage 2 genoemde logistieke activiteiten, heb ik 
in bijlage 3 vermeld. Zo spelen "Wachttijdproblemen" niet alleen 
een rol in de fabricage, maar ook bij de orderverwerking, de 
detailplanning en in magazijnen en vemen. "Netwerkplanning" kan 
zijn nut hebben in de projectenindustrie en bij de engineering. 
"Productie-organisatie" is een algemeen inleidend vak waarin o.a. 
aandacht wordt besteed aan arbeid-studies en layout-vraagstukken. 

ad.b. Om een integrale logistiek in een onderneming te verwezenlijken 
per productmarkt-combinatie dient men een proces te doorlopen van 
doelstellingen- en strategieformulering tot een gedetailleerde 
uitwerking van noodzakelijk te hanteren procedures en systemen. 
In bijlage 4 is dit kort uitgewerkt. Bij elk van de daar genoemde 
stappen is in.die bijlage aangegeven welke vakken uit het curri
culum daarop aansluiten . 

Uit bijlage 2, 3 en 4 blijkt, dat in het Bdk-curriculum tamelijk even
wichtig aandacht wordt besteed aan diverse logistieke onderwerpen. 
Onderbelicht daarin zijn m.i. de gebieden Distributie-logistiek en 
Productontwerp met de bijbehorende aspecten. Vooral op het terrein van 
de Distributie-logistiek bestaat volgens Groenendijk van Nedlloyd 
sterke behoefte aan exact opgeleiden op W.0.-niveau. 

Het aantal afgestudeerde Bdk-ingenieurs ligt de komende jaren rond de 
180 per jaar. Van dit aantal studeert zo'n 80 tot 100 op een of ander 
logistiek onderwerp af in een bedrijf gedurende 8 tot 10 maanden. 

Nadoctorale Opleiding Logistiek Ontwerpen 

Deze opleiding vergt l~ 
Zij bestaat uit de drie 
A. Homologatiefase 
B. Cursorisch gedeelte 
C. Ontwerproject 

tot 2 jaren (2400 tot 3200 uren studielast). 
fasen: 

800 tot 1600 uren 
820 uren 
800 uren 

ad.A. Gedurende de homologatiefase volgt elke cursist vakken uit de 
eerste fase studie van de faculteiten Bedrijfskunde, Informatica 
en Wiskunde en Werktuigbouwkunde. De te bestuderen stof is ver
deeld in de volgende blokken: 
- kwantitatieve methoden max. 440 uren 
- technische onderwerpen " 520 uren 
- informatica-vakken " 640 uren 
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- economische aspecten 
- organisatie en soc.wetenschap 

Totaal 

" 
" 

140 uren 
630 uren 

max.2370 uren 

Afhankelijk van de vooropleiding wordt met elke cursist in overleg uit 
dit maximale pakket een opleidingsplan vastgesteld. Het blijkt, dat de 
omvang van deze fase feitelijk varieert tussen 800 en 1600 uren. 

ad.B. Het cursorisch deel is voor iedereen verplicht. Dit deel is 
opgebouwd uit de blokken: 
- kwantitatieve methoden 160 uren 
- technische onderwerpen 60 uren 
- informatica-vakken 160 uren 
- economiche aspecten 80 uren 
- organisatie en soc.wetenschap 160 uren 
- internationale vraagstukken 120 uren 
- cases 80 uren 

Totaal 820 uren . 

Elk blok omvat een aantal onderdelen. Elk wordt afgesloten met 
een deelexamen. Blokdocenten zijn verantwoordelijk voor de af
stemming binnen een blok. De blokdocenten samen voor de gehele 
cursus. 

De cursusonderdelen worden gespreid over vier kwartalen gegeven. 
In principe kan een cursist op elk moment in de opleiding instap
pen. Dit is nodig, daar de cursisten gespreid over de loop van 
het studiejaar als eerste fase studenten afstuderen en zonder 
tijdverlies moeten kunnen starten met de opleiding, nadat ze een 
minimum aantal vakken uit de homologatiefase hebben behaald. 

ad.C. Het afsluitende ontwerpproject heeft plaats in het bedrijfsleven. 
Het neemt 800 uren in beslag, maar wordt over drie kwartalen 
uitgesmeerd uitgevoerd. Indien een cursist een overeenkomst met 
een bedrijf heeft gesloten, zal de opdracht in die onderneming 
worden gekozen. 

De tijdbesteding van de cursisten aan de drie fasen ziet er in kwarta
len globaal als volgt uit: 

8 7 6 5 4 1 

A: 1600 u A: max. 
B: 820 u 

6 5 4 l 

A: 800 u A: min. 
C: 800 u 
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Daar de NADO-opleiding "Logistiek Ontwerpen" pas gestart is in septem
ber 1986 verwachten wij de eerste afgestudeerden omstreeks juli 1988. 
Voorlopig is het aantal nieuwe cursisten vanaf 1988 per jaar op 20 
gepland, zodat het totaal aantal studerenden vanaf 1989 (na de inloop
fase) op 35 is gepland. 

Part-time en parti!le NADO-opleiding 

Er bestaan plannen om vanaf september 1988 de NADO-opleiding open te 
stellen voor part-time cursisten, die in een bedrijf werkzaam zijn. 
Voor de homologatiefase dienen zij zich dan te laten inschrijven als 
student of toehoorder nieuwe stijl en dus normaal collegegeld te betal
en. Zij kunnen dan vanaf september 1989 meedoen met het cursorisch 
deel, dat in blokvorm zal worden gegeven. Het ontwerp zal in eigen 
bedrijf plaatshebben en begeleid worden vanuit de T.U.E •• Kosten bedra
gen f. 10.000.- (excl. BTW) per cursist voor het cursorisch deel en f. 
16.000.- voor de begeleiding vanuit de TUE in de ontwerpfase. 

Vanaf september 1988 zal elk onderdeel van het cursorisch deel op zich 
ook gevolgd kunnen worden door personen werkzaam in een bedrijf. Deze 
parti~le vorm lijkt -gezien de belangstelling- goede perspectieven te 
hebben. Wat de kosten hiervan betreft, denken wij aan een bedrag van 
f. 800.~ tot f. 1.600.- per blok (zoals vermeld onder ad B) afhankelijk 
van de zwaarte van het betreffende blok. Voor het cursorisch deel komt 
dit dan max. op f. 8.200.-. Met deze opleidingen komen wij voorlopig 
tegemoet aan de vraag uit het bedrijfsleven. Misschien zullen wij het 
totale aanbod in de loop der jaren nog verder moeten uitbreiden. Wij 
zijn daartoe in staat. 

December 1987, C. Botter. 
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Logistieke 

externe 
invloeden (8) 
- kapitaalmarkt/ gelctnarkt ( 1.5) 
- econ. hfrastructur (2.5) 
- marktvormen ( 1) 
- conj.ricn.u (2) 

- fiscale regets L5) 
- jridische regeis L5) · 
- douane zaken L5) 

produktie
proces (21) 
- prociJ<.tie (8) 
- service ( 1) 
- distributie en opslag (3) 

- orderbehandeling en 
levering ( 1 ) 

- CCHnakership ( 1) 
- litbesteding en Hur ( 1) 
- ~oop (6) 

Produkt (17) 
- prociJ<.telgenschappen ( 1) 
- prociJ<.t opb. en flex. (8) 
- normallsa:tle en 

corrponentenkeus (2) 

- confi~ation control (4) 
- spare parts (1) 

- octrooien/licenties L5) 
- htem. kwanficatie L5) 

. . 

Performance 

organisatie, cultuur en 
ondersteuning ( 3 8) 
- hfo processing ( 12) 
- kwarrt:eit (4) 
- bectijfsflexl:>lliteit (5) 
- contractvormen ( 1) 
- wijzi~oblematiek (2) 
- hteme organisatie (4) 
- marktvoorspe!Jingen (2) 

- plamlngsmethoden (5). 
- voaraadfilosofie (2) 
- fife-cycle gedachten ( 1) 

initieel · proces ( 1 5 .5) 
- koop/maakbeslissing ( 1) 
- co-deSICJl L5) 
- service vrijgave L5) 
- verkoop vrijgave L5) 
- req. specificatie proces ( 1) 
- ontwerp proces ( 10) 
- pro<i.ktie vrijgave L5) 
- logistieke vrijgave ( 1.5) 
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Logistieke activiteiten 
in aequentille volgorde 

* Afzet progno~ticeren 

* Klantenorders afhandelen 

* Hoofd productieplan opzetten 

* Product- en productiegegevens 
beheren 

* Leverancier$ kiezen 

* Inkoop- en uitbesteedorders 
plaatsen 

* Goederen ontvangen 

• Voorraden en magazijnen 
beheren 

* Intern transport uitvoeren 

* Fabricage-plan opstellen 

• Assemblage-plan samenstellen 

* Fabricage-orders vrijgeven 

* Eindvoorraden en veem beheren 

* Extern transport verzorgen 

* Verzorgen export-zendingen 

------AvDynamWk 
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Bijlage 2 

Bijbehorende vakken (trimester) 

Tijdsreekaanalyae en- prognose (4.2) 

Info.syst.voor P.& V.beh. (3.2) 

Bestandsorganisatie (2.2) 
Gegevensbanken (3.3) 

Inkoopmanagement (4.1) 

Logistics management (4.1) 

Beheersing dyn.procesaen (2.3) 

Inl.productiebeheeraing (3.1) 

Voortgezette prod. en voorraad
beheersing (3.3) 
Info.syst.P. & V.beh. (3.2) 

Logistics management (4.1) 
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Bij lage 3 

Inzicht in onderstaande onderwerpen t . b.v. ontwerpen van logistieke 
systemen (trimester) 

- Productie-organisatie 1.1 

- Inleiding Informatica 1. 2 

- Inleiding programmeren 1.3 

- Modelbouw 1. 3 

- Ontwikkelen van info-systemen 2.1 

- Informatieverzorging 2. 1 

- Operationele research 2.2 

- Bestandsorganisatie 2.2 en 2.3 

- Beheersing van dynamische processen 2.3 

- Wachttijdproblemen 3 .1 

- Productiebeheersing 3.1 

- Groepentechnologie 3.2 

- Mathematische programmering 4.1 

- Kwantitatieve economische methoden 3.3 

- Netwerkplanning 3.2 

---'V!Jynamiek in Logistiek 
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Onderwerp 

1. Strategievorming voor een SBU 

(Strat. Business Unit) 

2. Analyse t.b.v. product-markt
technologie-segmentatie 

3. Infrastructuur opzetten per 
m.t.-segment geconcentreerd 
op goederenstroom 

4. Besturingsstructuur en -proces 
en logistieke organisatie 
opzetten 

5. Besturingsinformatiebehoeften 
voor diverse functies uitwerken 

6. Procedures en informatiesystemen 

---"vDynamWk in Logistiek 

Bij lage 4 

Vak{ trimester) 

ad.l. Strategie en structuur (2.2) 

Strategische beleidsvorming 
(4. 1) 

ad.2. Idem 

Marketing (4.1) 

ad.3. Logistics Management (4.1) 

ad.4. Bestuurlijke Informatiever
zorging (3.2) 

Inleiding productie
beheersing (3.1) 

Voortgezette productie- en 
voorraadbeheersing (3.3) 

ad.5. Bestuurlijke informatie
systemen en automatisering 

(4. 1) 

ad.6. Informatiesystemen voor 
productie- en voorraad
beheer (3.2) 



Veelzjjdig ... veelomvattend 
Overschotten, of schaarste. Politieke of economische spanningen. 
Confiicten in olieproducerende gebieden. Grillige marktmechanismen. 
Complexe informatiestromen. Het energievraagstuk is veelzijdig in 
zijn facetten, vergt een veelomvattende oplossing. De voortdurende 

De 0 lossl. ng ~:s~~~~~ a_a~~~f;~~~~~:;~c-h~1~is~a~~-
produkten kenmerkt een onomkeer

baar proces. Warmte en licht, 

t ~d~ 
1 

veiligheid en comfort. van e ener .,..e- ~ln~~~~:i~~:io~a~r 
g tuk gebruik van vastgestelde voor-vraa S raden, zonder intensief onderzoek naar 

toekomstige mog~lij~heden voor energie-

~ i • voor;;~talent omt n et Uit Conclusie: géén vooruitgang 

de bodem zonder innovatie. Immers." de behoeften van 

' 

morgen zijn uitdaging~n van vandaag. ~ iet alleen 
· op het gebied van de techniek, maar 't ' 1 ook bij marketing en trading, maar ZI nll ln ~nanciën: personeelsza.ken en 

information & comput1ng. 

d ll g b nk 
Op al deze terreinen is de e Co e e a inzet van academisch top-

i ~f ~~~~~e~i:ene~\~~~~~=s vak-

vereist. Het is - samen met de technologie - de belangrijkste energie
bron om het energievraagstuk op te lossen! 

Strategische reserve 
Het is deze strategische reserve, die Shell wil aanboren. Alfa-~ 
beta-denkers en -doeners kunnen in alle fasen van hun ontwikkeling 
rekenen op medewerking en begeleiding door een zeer professio
nele organisatie. Dynamisch, sterk internationaal georiënteerd. 
Alle ruimte voor individuele ontplooiing. o.m. door een stimulerend 
systeem van jobrotation. 

Informatie 
Mocht u zich nader willen oriënteren, dan nodigen 
wij u gaarne uit om contact op te nemen met de 
afdeling Personeelswerving van Shell Internatio
nale Petroleum Maatschappij B.V. in Den Haag, 
tel.: 070-772226, of de brochure "Mogel ijk-
heden voor afgestudeerden" aan te vragen. 
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INDUSTRIA 25 JAAR 

De studievereniging Industria, organisator van dit congres, viert dit 
jaar haar vijfde lustrum. Vijfentwintig jaar geleden, om precies te 
zijn op 19 november 1963, werd zij opgericht door de eerste bedrijfs
kunde-studenten van Nederland. Een half jaar eerder was de nakandi
daatsstudie Bedrijfskunde in Eindhoven van start gegaan en middels deze 
vereniging zagen de studenten meer mogelijkheden om activiteiten als 
excursies en studiereizen te organiseren. 

In de vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft Industria een zeer 
wisselend leven geleid. Na een goedè start in 1963 kwam zij aan het 
eind van de jaren zestig al snel op een dieptepunt. Dit was de tijd van 
de flower-power. Politieke bewegingen kwamen in het brandpunt van de 
belangstelling en een studievereniging als Industria, die ook nog eens 
alles vanuit •Bedrijfskundig' oogpunt bekeek, viel helemaal uit de 
boot.Dit had tot gevolg dat de activiteiten van Industria op een laag 
pitje kwamen te staan; een paar jaar was er zelfs geen bestuur te 
vinden. 
Pas in 1972 was er weer een bestuur en dat legde de basis voor het 
Industria zoals we dat nu kennen. Langzaam maar zeker wisten de nieuwe 
besturen het vertrouwen van zowel faculteit als studenten terug te 
winnen. Het aantal activiteiten werd uitgebreid en het meerendeel 
daarvan kennen we nu nog. 

De afgelopen tien jaren werden gekenmerkt door een enorme groei van 
Industria. De bedrijfskunde studie raakte in de mode en het ledental 
van Industria groeide sterk. Er werden steeds meer nieuwe initiatieven 
ontplooid. 

En zo zijn we dan aangekomen bij het lustrumjaar 1988. Industria heeft 
nu zo'n 1400 leden en twee onderverenigingen, een beleggingsclub en een 
computerclub. De activiteiten variêren van het organiseren van dit 
congres tot de verkoop van boeken aan studenten tegen gereduceerde 
prijzen, en van een buitenlandse studiereis tot borrels waar staf en 
studenten elkaar kunnen ontmoeten. 

Resumerend mag je stellen dat Industria, na vijfentwintig jaar gelar
deerd met een paar moeilijke perioden, volwassen is geworden en een erg 
belangrijke plaats heeft ingenomen binnen de Faculteit der Bedrijfskun
de van de Technische Universiteit Eindhoven. 

------"vDynamWk in, l,o[Iistiek 
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ORGANISATIE 

Zoals U waarschijnlijk reeds bekend is, wordt 'Dynamiek in Logistiek' 
georganiseerd door Industria, studievereniging voor Bedrijfskunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. Ruim een jaar geleden werd daar
toe een speciale congrescommissie ingesteld. Tot en met de dag van 
vandaag heeft deze commissie gewerkt aan een succesvol verloop van dit 
congres. 

Van een geslaagd congres is in de visie van de congrescommissie eerst 
sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- interessant onderwerp; 
- inspirerende, boeiende sprekers; 
- voldoende belangstelling uit het bedrijfsleven; 
- het congres moet door een gereduceerde prijs toegankelijk zijn voor 

studenten en wetenschappelijke medewerkers; 
- een organisatorisch vlekkeloos verloop van de congresdag zelf; 
- een vergroting van reputatie, naamsbekendheid en image, van Industria 

en van Bedrijfskunde Eindhoven. 

Het is duidelijk dat deze "schakels van succes" erg nauw verbonden 
zijn. De congrescommissie is zich hier ook terdege van bewust geweest . 
Met name de keuze van onderwerp en sprekers is met grote zorg gemaakt. 
Als onderwerp is gekozen voor logistiek. In de eerste plaats speelt 
logistiek een erg belangrijke rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. 
Velen hebben er in hun werkomgeving mee te maken, en de interesse voor 
het onderwerp zou dus zeker gewaarborgd zijn. Daarnaast wordt er bij 
Bedrijfskunde Eindhoven erg veel aandacht aan logistiek besteed, zowel 
in de eerste als ook in de tweede (post-doctorale) fase. Van de grote 
kennis en kunde op dit vakgebied, zoals binnen de faculteit beschik
baar, is dan ook op verschillende manieren gebruik gemaakt bij de 
organisatie van dit congres. 

In het bijzonder de inbreng van dagvoorzitter Prof. ir. W. Monhemius is 
in dit kader van groot belang geweest. Zijn adviezen, met name die bij 
de nadere uitwerking van het onderwerp en die inzake de sprekerskeuze, 
waren uiterst nuttig. 

Het grote aantal deelnemers aan dit congres is een onomstotelijk bewijs 
van de interesse voor logistiek en van het vertrouwen in de inspiratie 
en kundigheid .die van de sprekers uit gaat. Verder kan door financiAle 
steun van verschillende sponsors en adverteerders een groot aantal 
studenten en medewerkers het congres tegen een gereduceerde prijs 
bezoeken. Ervan uitgaande dat ook de congresdag zelf zonder problemen 
kan verlopen, lijkt 'Dynamiek in Logistiek' dus in alle opzichten te 
zullen slagen. 

------'\JDynamWk iri ~O[f,ÎStiek 
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Bas J.A. Beurskens 
Geboren: 01-12-1965 te Heerlen 
Gymnasium-B te Heerlen in 1984 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1984 
Afstudeerrichting: Produktiebeheersing 

Promotie 

Steven P.M. Bresser~ 

Geboren: 18-12-1962 te Eindhoven 
Atheneum-B te Eindhoven in 1983 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1984 
Afstudeerrichting: Organisatiekunde 

Dagorganisatie 

Robert J. Hermans 
Geboren: 20-12-1965 te Gent (B) 
Atheneum-B te Roosendaal in 1984 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1984 
Afstudeerrichting: Organisatie Advies 
Processen 

Voorzitter 

Bram D. de Vos 
Geboren: 04-03-1965 te Nieuwe Tonge 
Atheneum-B te Middelharnis in 1983 
Jaar van aanvang Bedrijfskunde: 1983 
Afstudeerrichting: Bestuurlijke Infor
matieverzorging 

Sprekerskeuze 



RAAD VAN ADVIES 

ir. M. Kuilman 

ir. A. van der ~t 

ir. R.F. de Bru!Ju! 

dra. P.M. BurghGRl'ts 

dra. A. van Stuyvenberg 

dhr. J.J. van Oosterom 

ir. H. Bodt 

---'V!Jynami-ek in Logistiek 
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1laaà van Bestuur 
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 
VoOTZitter Raad van Bestuur 
DAF-Trucks 
Directeur Alg. Technologiebeleid 
Ministerie van Economische Zaken 
Lid Hoofddirectie 
Rabobank Nederland 
Lid Directie 
Catharina Ziekenhuis 
President-Directeur 
Volmac Software Groep 
Lid Directie 
Oc~ van der Grinten 



SPONSORS 
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Dit congres is mede mogelijk gemaakt door: 

AH OLD 

BAAN INFO SYSTEHS 

DSH 

ESSO NEDERLAND B.V. 

IBM NEDERLAND N.V. 

KPMG KLYNVELD BOSBOOM HEGENER 

N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN 

RABOBANK 

RAET SYSTEM HOUSE 

SHELL INTERNATIONALE PETROLEUM MIJ. B.V. 

VOLVO CAR B.V. 

Vynam'iek in Logistiek 



Naam 

Aangenendt 
Aarts 
Aarts 
Aarts 
Aart sen 
Adriaens 
Aendenroomer 
Andela 
Anders on 
Annerlaan 
Ark 
As breuk 
Bachus 
Ba dur 
Baeten 
Bakker 
Ballegooijen 
Bal tussen 
Ban,ge 
Bartels 
Beaard 
Beckers 
Beks 
Bel 
Bergen 
Berghuis 
Berkhof 
Berlo 
Beun 
Beurskens 
Beurskens 
.Beuvink 
Bil sen 
Bindels 
Birkhof f 
Blanken 
Blitterswijk 
Bloemen 
Bloks 
Bluijssen 
Boer 
Boer 
Boer 
Boerema 
Bogaard 
Bogerd 
Bogt 
Bokmans 
Bonkestoter 
Bont 

Titel 

Ir. 

Ir. 

Prof. 

Drs. 

Ir. 

Drs. 

Bdk-congres "Dynamiek in Logistiek" 
Deelnemerslijst 

Voor!. 

B.F. 
M. 
M. 
c. 
R.P. v. 
R.J .H. 
J .R.A. 
H. 
M. 
L. 
R.C. v. 
H.J. 
P.M. 
R. 
E.H.A. 
J.J.A. 
W. van 
P. 
R. 
P. 

Functie 

Staf Medewerker 
Student 
Student 
Wetensch. Medew. 
Materials Manager 
Student 
Consultant 
Hoofd Productie 
Goederenstroomanalist 
Logistiek Stafmed. 
Student 
Hoofd Bedrijfsbureau 
Hoogleraar 
Mngr Indus. Toepas. 
Student 
Wetensch. Medew. 

Cursist Nado-Logistiek 
Sen. Info. Analist · 
Student 
Algemeen Bedrijfsleider 
Student 
Wetensch. Medew. 

B. 
E.J.A. 
M.J.H. 
F.P. v. Wetensch. Hedew. 

c. 
G. 

van 

G. van 
S.J. de 
R. 
B.J.A. 
I.T.J.E. 
T. v. 
J. 
P.B. 
D. den 
H. van 
F.E.M. 
Dhr. 
P. 
J.D. de 
A. 
A. 
M. 
R. 
P. 
J.H. te 
R.M. 
G.A. 
K. de 

Facility Manager 
Manager Planning 
Bestuur INDUSTRIA 
Logistiek Manager 
Info/Data Manager 

Congresorganisatie 

Student 
Chef Staf P.D.C.H. 
Logistics Manager 
Student 
Projectcoordinator 
Student 
Project Organisatie 
Student 
Directeur 
Student 
Student 
Student 
Student 
Wetenschap. Medew. 
Bedrijfskundige 
Mngr. Econ. Planning 
Genera! Manager 
Docent 

Bedrijf/Instelling 

Stork Brabant B.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Duphar B.V. 
T.U.E. 
Brainforce B.V. 
Ammeraal Productie B.V. 
DAF B.V. 
SIKKENS B.V. 
T.U.E. 
Sorba Pree. Plaatwerk 
T.U.E. 
GAMMA HOLDING N.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 
DECICO e.v. 
T.U. Eindhoven 
DAF TRUCKS B.V. 
T.U.E. 
DE MEEUW OIRSCHOT B.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
N.V. Philips NPB/PMF 
Avebe B.A. 
T.U.E. 
D.M.V. CAMPINA 
Douwe Egberts 

T.U.E. 
Min. v. Defensie 
T.U.E. 
D.S.M. 
Prime Computer B.V. 
T.U.E. 
PTT-Telecommunicatie 
T.U.E. 
Philips 0 & E 
T.U.E. 
BovenIJ Ziekenhuis 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
PTT, DLT 
Fys. Elec. Lab TNO 
DAF TRUCKS 
DOW CHEMICAL 
Laura Ashley B.V. 
Hogeschool Eindhoven 

---'vDynamiek in Logistiek 



Naam 

Boog aard 
Boogaers 
Bo omen 
Boorsma 
Borsj e 
Botter 
Bouma 
Bouwdewijn 
Bouwmeester 
Braks 
Bressers 
Bressers 
Bressers 
Breukelen 
Brigham 
Brink 
Brinkman 
Broeke 
Bronswijk 
Brouwer 
Brouwers 
Browns 
Bruijn 
Bruijn 
Bruin 
Bruin 
Buffing 
Bukkems 
Buren 
Burger 
Buskens 
Bussemaker 
Caspers 
Casteleijn 
Cate 
Chambre 
Classen 
Claus 
Claus 
Cock 
Cornelissen 
Crince le Roy 
Crum 
Daalde rop 
Daemen 
Damen 
Deitz 
Dekker 
Delhaise 
Delnoy 

Titel 

Ir. 

Drs. 

Prof. 

Ir. 

Drs. 

Ir. 

Ir. 

Ir. 
Ir. 

Ir. 

Ir. 
Drs. 

Drs. 

Ir. 

Bdk-congres "Dynamiek in Logistiek" 
Deelnemerslijst 

Voorl. Functie Bedrijf/Instelling 

H. v.d. 
J. 

Hngr. Grondst/Halffabr. Philips Lighting 
Bestuur INDUSTRIA '87 T.U.E. 

A. v.d. 
H.J. 
c. 
C.H.V.A. 
E. 
A. 
R. 
H. 
L.M.C. 
J. 
S.P.M. 
R. v. 
v. 
A.D. 
L. 
A. v/d 
M.J. 
H. 
M.P. 

P.M. de 
H.W. de 
c. de 
H. de 
L.M. 
F. 
G. van 
R.B. den 
M.W. 

Student 
Consultant 
Hoofd Redacteur 
Inleider 
Logistiek Adviseur 
Organisatie Adviseur 
Student 
Bestuur INDUSTRIA '87 
Studente 
Student 
Congresorganisatie 
Student 
Logistiek 
Directeur 
Hoofd Logistiek 
Goederenstroom Analist 
Informatie Analist 
Student 
Docent Logistiek 
Hoofd Finance Control 
Materials Manager 
Hoofd Transport 
Chef Bedrijfskunde 
Cursist Nado-Logistiek 
Info. & Aut. Manager 
Hoofd Prod. Planning 
Consultant 
Logistics Manager 
Directeur Groothandel 
Mngr. Ext. Betrekkingen 
Hoofd ISA 

H. 
A.J. 
L. 
G.P. 
P.E. 
B. 
c. 
F. 

Bestuur INDUSTRIA 
ten Senior Adviseur 
d/l Consultant 

de 
M. 
X.D. 
M.G. 
J.H. 
F. 
F.G.J. 
R. 
K.J. 
R. 
H.G.J. 

Organisatie Adviseur 
Cursist Nado-Logistiek 
Student 
Ind. Consultant 
Student 
B.I.G.-Congres 
Logistiek Manager 
Organisatie Adviseur 
Docent Wis/Stat. 
Student 
student 
Hoofd Fysieke Distr. 
Hoofd Goederenbeheer 
Administratie Manager 

T.U.E. 
Neddata B.V. 
Brabant Business 

Coopers & Lybrand Ass. 
GAK 
T.U.E. 
T.U.E. 
Academie "Diedenoord" 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Philips Hedical Systems 
LOGION b.v. 
Redband B.V. 
DAF-TRUCKS B.V. 
P~ilips Int. B.V. 
T.U.E. 
Hogeschool West Brabant 
ABP 
Philips Licht 
UVG Nederland B.V. 
Fokker Aircraft B.V. 
T.U. Eindhoven 
Beecham Products B.V. 
Autodiv. Volvo Car B.V. 
Prod. Control Adviseurs 
Ericsson Information 
N.V. Medicopharma 
IBM NEDERLAND N.V. 
DAF TRUCKS B.V. 
T.U.E. 
Berenschot 
Coopers & Lybrand 
Twijnstra Gudde N.V. 
T.U. Eindhoven 
T.U.E. 
Philips CFT-ICT 
T.U.E. 
R.U.G. 
Avebe· B.A. 
Adviesgr. v. Org. Vern. 
H.E.A.O. Sittard 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
VDB B.V. 
Autodiv. Volvo Car B.V. 
BLYTHE COLOURS B.V. 

---"vDynamiek in Logistiek 



Naam 

Deltrap 
Demollin 
Denneman 
Dijk 
Dijk 
Dirkx 
Dirne 
Dommelen 
Donk 
Donker 
Donselaar 
Dooremalen 
Dorst 
Dragt 
Dreeker 
Dressel 
Driel 
Dubbers 
Duren 
Durlinger 
Dyck 
Eerenstein 
Eijk 
·Ekert 
Elsen 
Elshout 
Emmerick 
End hoven 
Engelbregt 
Eng les 
Essers 
Ewijk 
Faas 
Faszbender 
Feith 
Feitsma 
Fekkes 
Feldbrugge 
Florusse 
Foppen 
Frans sen 
Furst 
Gabrielse 
Geelkerken 
Geerars 
Geerbex 
Ge ers 
Geerts 
Gerards 
Ger la 

Titel 

Ir. 

Ir. 
Drs. 

Bdk-congres "Dynamiek in Logistiek" 
Deelnemerslijst 

Voorl. 

J. 
F. 
P. 
J. van 
H.J. v. 
B. 
C.W.G.M. 
J. van 
H. v/d 
H. 

Functie 

Logistiek Manager 
Student 
Student 

Bedrijf/Instelling 

Ammeraal Productie B.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 

Cursusleider Philips O&E Opleidingen 
Proj. Leider Aut. Syst. PTT-Telecommunicatie 
Student T.U.E. 
Wetensch. Hedew. 
Leider Mat. Planning 
Bedrijfsanalist 
Cursist Nado-Logistiek 

T.U.E. 
DAF B.V. 
Philips Cons. Electr. 
T.U. Eindhoven 

K. v. Wetensch. Hedew. T.U.E. 
P. van 
F. v. 
W.E. 

Bedrijfsleider 
Bestuur INDUSTRIA '87 

BRABANTIA B.V. 
T.U.E. 

Ir.Drs. R. den Planning Engineer 
DAF TRUCKS 
DOW CHEMICAL 

Ir. 
Ir. 

Ir. 

Ir. 
Ir. 

Ing. 
Ir. 

Prof. 

Ing. 

J.W. Fin. Econ. Directeur 
J. van 
P.M. 

v. 

Oper. Mngr. Refinery 
Registeraccountant 
Logistics Manager 
Wetensch. Medew. 
Student Bdk 

P.P.J. 
A.P. van 
L. Cursist Nado-CAD/CAM 
F.W. v. Planning Engineer 
J. ·~· Student 
H. v.d. Informatie Analist 
J. 

W.A. 
A.J.J. 
M. 
B. 
C.J. v. 
s. 
F. 
H. 
H. 
J. 
P. 
L. 
N. 
J.A.M.J. 
G. 
J. 
J. v. 
M. 
F.P.M. 
R. 
G.A. 
A.H. 
J.J.M. 

Logistiek Manager 
Directeur 
Student 
Inkoper 
Adviseur Int. Voorz. 
Lid Faculteitsbestuur 
Student 
Inleider 
Hoogleraar 
Student 
Student 
Student 
Docent Organisatiekunde 
Manager P.D.C.H. 
Bedrijfskundige 

Hoofd Prod. Besturing 
Groepsleider G.P.P. 
Bedrijfskundige 
Bedrijfsdirecteur 
Student 
Adjunct Directeur 
Logistiek Management 

UVG Nederland B.V. 
UniMills 
Acc. Kantoor Govers 
Philips I&E Logistiek 
T.U.E. 
TUE 
T.U. Eindhoven 
DOW CHEMICAL 
T.U.E. 
Diosynth B.V. 
C.M.E. 
Koninklijke Luchtmacht 
Philips I&E Projectorg. 
Adviesbur. Engelbregt 
T.U.E. 
BLYTHE COLOURS B.V. 
PTT-Telecommunicatie 
T.U.E. 
T.U.E. 

T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
H.E.A.O. Sittard 
D.S.H. 
Fokker Aircraft B.V. 

Daf B.V. 
SIKKENS B.V. 
Oce Nederland B.V. 
D.M.V. CAMPINA B.V. 
T.U.E. 
Heineken N.V. 
N.V. Philips 

----'VDynamiek zn Logistiek 



Naam 

Gerretzen 
Geurts 
Geurts 
Geuskens 
Giesen 
Gieskens 
Gij ben 
Gogh 
Graaf 
Greef 
Greveling 
Groenen 
Groenen boom 
Groesen 
Groot 
Groothuizen 
Grootjans 
Groven 
Gubbels 
Haacke 
Haaften 
Haaren 
Halbmeijer 
Halbmeijer 
Ham 
Hamming 
Harden bol 
Haren 
Heer 
Hegge 
Heijde 
He ij mans 
Heiningen 
He ins 
Hemels 
Hemels 
Hendriks 
Henkes 
Hermans 
Hermans 
Heyd en 
Heyd en 
Hietbrink 
Hilke 
Hissel 
Hoedemaker 
Hoefnagels 
Hoeken 
Hoekstra 
Ho off 
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M.G.L. 
J.P.L 
F.W.J. 
s. 
M.T.M. 
B. 
P. 
D. v. 
G. de 
H. de 
H.J.W. 
J.A. M. 
P. 
R.J. v. 
J.E. de 
S.L. 
D. 
W.J. 
T. 

Functie 

Integral Logistics 
Dir . Export Operat. 
Bedrijfskundige Prod. 
Plant Manager 
Student 
Student 
Chef Logistiek 
Student 
Cursist Nado-Logistiek 
Student 
Wetensch. Medew. 
Student 
Marketing Manager 
Student 
Manager 
Project Leider 
Wetensch. Medew. 
Organisatie Adviseur 
Wetensch. Medew. 

E. Manager Onderhoud 
L. v. Projectmngr. Logistics 
B. v . Student 
A.J. Wetensch. Medew. 
E. Wetensch. Medew. 
P.T. v/d 
Th. 
B.J. 
P. van 
A. de 
H. 
P. v.d. 
H.M.J.J. 
G.E. v. 

Logistics Manager 
Chef Bedrijfsbureau 
Hoofd Planning I&E 
Logistiek Proj. Mngr. 
Hoofd Bedrijfskunde 
Wetensch. Medew. 
Cursist Nado-Logistiek 
Bedrijfskundige 

A. Consultant 
L. Logistiek Stafmed. 
J.P.J.M. Student 
J. Projectleider 
K. Student 
H.A.C.M. Director 
R.J. Congresorganisatie 
A. v.d. Directeur E & 0 
H. v.d. Wetensch. Medew. 
H. Analist/Programmeur 

Logistiek Prod. Mngr. 
L.H. Inleider 
L. Student 
R. Coord. Goed. Beheer 
P. Consultant 
Sj. 0 & E Managem. Cons. 
J. v.d. Student 

Bedrijf/Instelling 

Philips Int. B.V. 
Volvo Car B.V. 
Hendrix' voeders B.V. 
DMV-Campina B.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Ericsson Telecomm . B.V. 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Software Technology 
T.U.E. 
Philips Int. B.V. 
DAISY SYSTEMS 
T.U.E. 
Ernst & Whitney 
T.U.E. 
Oce NvM 
Nedlloyd Group 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Asco Controls B.V. 
Kon. TALENS b.v. 
Philips 
Oce Nederland B.V. 
TNO 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
Oce Nederland B.V. 

James Martin Associates 
SIJ<l<ENS B.V. 
T.U.E. 
Oce NvM 

MHK-ENGINEERING :!! ... V. 
T.U.E. 
DAF B.V. 
T.U.E. 

P.T.T. (DLT) 

T.U.E. 
Autodiv. Volvo Car B.V . 
AKZO SYSTEMS B.V. 
Philips 
T. U.E. 
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Naam 

Hoogedeure 
Hoope 
Hooyschuur 
Horn 
Horsman 
Houten 
Huijbregts 
Huisken 
Huisman 
Hulten 
Hurk 
Huynen 
Igel 
In der Maur 
Jager 
Jansen 
Jansen 
Jansen 
Jansen 
Jansen 
Janssen 
Janssen 
Janssen 
Jausseus 
Jeuken 
Jobse 
Jongst ra 
Joosten 
Joosten 
Kamps 
Kanters 
Kastelein 
Kessels 
Keulen 
Kimmenade 
Klaassen 
Kleijnen 
Klinker 
Klinkers 
Kloeppel 
Koene 
Koers 
Koppers 
Korstee 
Kort 
Kort 
Kox 
Kramer 
Krens 
Kreuwels 
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Voorl. Functie 

W. Student 
L.N. ten Wetensch. medew. 
E. Docent 
R.A. Logistic Manager 
R. Projectleider 
E.G.M. Bedrijfskundige 
W.A.G. Directeur 

Bedrijf/Instelling 

T.U.E 
T.U.E. 
Managm. Opleid. Centr. 
APT 
Lips & Gispen B.V. 
Koninklijke SPINX B.V. 
POSITRONICA B.V. 

J.H. 
H. 
W.J. v. 
Th. v.d. 
E. 

Transferpunt 
Medewerker 
Student 

medewerker Universiteit Twente 
Philips Int. B.V. 
T.U.E. 

M. 

F. de 
F.P. 
J.J.G. 
R.A. 
H. 

Hfd. Corp. Logistics 
Student 
Wetensch. Medew. 
Student 
Hoofd Exp. Adm. 
Directeur 
Adj. Dir. Logistiek 
Student 
Student 

P.H. Student 
M.J.J.M. Chef Staf Prod. Handl. 
Th.H.W. 
G.J.J. 
M. 
R. 
J. 
P.R. 
H. 
M. 

Organisatie Adviseur 
Student 
Hoofd Mat. Handling 
Student 

Organisatie Analist 
Hoofd R&D en QA 
Student 

B. Student 
R.L.M. Student 
A. Wetensch. Medew. 
E.G.M. Senior Consultant 
C. van Wetenschapsvoorlichter 
D. van Student 
H. Logistiek Medewerker 

A. 
G. 
P.W. 
B. 
A.A. 
P.A.C. 

Hoogleraar 
Medewerker 
Student 
Logistiek Manager 
Consultant 
Process Manager 
Student 

B.D. Student 
L. de Student 
L.W. de Lid Faculteitsbestuur 
W. 
s. 
J.G. 
C.M.A. 

Cursist Nado-Logistiek 
Hoofd Automatisering 
B. I.G. 
Wetensch. Medew. 

Philips International 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Volvo Car B.V. 
ARA Informatica 
Philips T.D.S. 
T.U.E. 
T . U~E. 

T.U.E. 
D.S.M. 
Rijnconsult B.V. 
T.U.E. 
DAF-TRUCKS 
T.U.E. 

Serv. 

DATEX Info Management 
DMV-Campina 
T.U.E. 
K.U.B. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Coopers & Lybrand 
T.U.E. 
Hogeschool Wageningen 
Philips 
K.U.B. 
Philips Int. B.V. 
T.U.E. 
Philips Int. B.V. 
AKZO SYSTEHS B.V. 
UniMills B.V. 
T.U.E. 
T.U.E. 
K.U.B. 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
Hoogovens IJmuiden 
R.U.G. 
T.U.E. 
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Naam 

Krist 
Kroes 
Kroes en 
Kroon 
Kroone 
Kruiff 
Kuipers 
Kusters 
La Rose 
Lambooy 
Lambregts 
Lands bergen 
Lange 
Langendam 
Langere is 
Lars en 
Lausen 
Leermakers 
Leeuwen 
Lemmens 
Leyden 
Lieshout 
Lijster 
Linden 
Linders 
Linssen 
Linssen 
Loef fen 
Louwerse 
Lysen 
Maken 
Handigers 
Mantel 
Martens 
Martens 
Martens 
Mazier 
Meche 
Meermans 
Megens 
Meijer 
Me ij ers 
Melick 
Mes 
Meuwissen 
Mierlo 
Molengraaf 
Monhemius 
Moonen 
Mulder 
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Voorl. 

R. 
J. c. 
W. 
J.P. de 
J .G. 
G.T. de 
G.J. 
R. 
F.C.P. 
M. 
P.J.T. 
L. 
L. de 
W.T. 
J. 
K. 
P. 
M.A.M. 

Functie 

Bedrijfsdirecteur 
Marketing Medewerker 
Docent Economie 
Adjunct Directeur CQM 
Organisatie Adviseur 
Inleider 
Student 
Wetensch. Medew. 
Proj ectadv iaeur 
System Engineer 
Student 
Student 
Cursist Nado-Logistiek 
Lid Faculteitsbestuur 
Vestingshoofd 
Student 
Logistiek Manager 
Wetensch. Medew. 

J. van Controller 
M.H.C.G. Student 

v. 
R. Bestuur INDUSTRIA '87 
J. de Business Analist 
P.F. v/d Hoofd Coordinatie 
T. 
M.F.H. 
W.C.P. 
T. 
A.W.P. 
A. 
B.G. v.d 
H. 
R.J. 
A. 
R. 
J.A.M. 
R. 
A.J. v/d 
R.W.F. 
c. 
J. 

Student 
Student 
Student 
Groepsleider Planning 
Logistiek Manager 
Besturingsanalist 
Manager Logistics 
Haterials Manager 
Universitair Docent 
Organisatie adviseur 
Student 
Inleider 
Student 

Directeur Inkoop 
Hoofd Fin. Adm. 
Bedrijfs Adviseur 
Organisatie Adviseur W.J. 

H.M. 
J. s. 
E. 

v. Automatiserings-coord. 

J. 
W. 

Student 
v. Logistiek 

v.d. Student 
Dagvoorzitter 
Hoofd Planning 
Dir. Logistiek MSD 

A.P.P. 
H. 

in Logistiek 

Bedrijf/Instelling 

Redband B.V. 
Grontmij B.V. 
H.E.A.O. Sittard 
Philips 
KPMG 

T.U.E. 
T.U.E. 
Volmac B.V. 
K.L.H. 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
T.U.E. 
Duphar B.V. 
R.U.G. 
Philips Hamburg 
T.U.E. 
DAF TRUCKS B.V. 
T.U.E. 
Koninklijke Luchtmacht 
T.U.E. 
Philips Int. B.V. 
K.L.M - AMS/FA 
T.U.E. 
T.U.E. 
T.U.E. 
DAF TRUCKS B.V. 
VBA Aalsmeer 
DAF-TRUCKS 
Douwe Egberts 
Tennant N.V. 
T.U. Twente 
Vereniging Ned. Gem. 
T.U.E. 

T.U.E. 
Twijnstra Gudde N.V. 
Volvo Car B.V. 
DHV-Campina B.V. 
Adviesgroep B & I 
Adviesbureau Van Gestel 
Van Dam Machine B.V. 
McKinsey & Co. 
T.U.E. 
Philips Industrie 
T.U.E. 

Wavin Kls B.V. 
Philips Med. Systems 



Naam 

Mulder 
Mulders 
Mulders 
Muller 
Hurk 
Nagel 
Nagtzaam 
Netten 
Nicolasen 
Nieuwe boer 
Nis 
Nobelen 
Nol te 
Noordman 
No ort 
Nooyer 
Obbens 
Ode kerken 
Olthuis 
Ommen 
Onland 
Oomes 
Oosten 
Ooy en 
Os kam 
Otto 
Oude-Wolbers 
Oudenhuijzen 
Overberg 
Ovinge 
Oyen 
Paauwe 
Paauwe 
Paling 
Palmen 
Pa teer 
Peerboom 
Peeters 
Peeters 
Peeters 
Pelders 
Pels 
Penders 
Pennings 
Peters 
Pirlage 
Platier 
Ploegmakers 
Pop 
Post 
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J.A. 
P.B.A. 
H.A.A.H. 
M. 
R.L. 
A. 
A.A.H. 
M. 

Functie 

Directeur 
Directeur 
Material Manager 
Cursist Nado-Logistiek 
Hoofd Dispositie 
Wetensch. Medew. 
Docent Organisatiekunde 
Student 

G. Hoofd Plant Services 
Z.P.L. Student 
P.C. Manager Finance & Adm. 
M. v.d. Student 
G.A.H. Logistiek Manager 
J. Directeur 
R. van Student 
A.P. de Medew. Corp. Log. 
B. Pers 
J.H.N. Organisatie Adviseur 
R. Organisatie Analist 
H. van Consultant 
H.H.A.E. Studente 
R. Stafmed. Prod. 
R.J.E. v Logistiek Consultant 
H.P. v. Wetensch. Hedew. 
B. Studiever. SVIIB 
H.A. Medewerker 
M. Student 
R. Docent 
A.C. Adviseur 
H. Chef Planning 
N.S. van V.P. Logist. & Techn. 

Student 
E. W. Student 
L. 
G.M.G.H. Logistiek Medewerker 
R. Student 
A. Organisatie Adviseur 
W.H.H. Logistics Manager 
W. Cursist Nado-Logistiek 
A. Student 
A. Hoofd bedrijfsbureau 
H.J. Wetensch. Hedew. 
H.J.H. Planning/Kwaliteit 
G. Bestuur INDUSTRIA 
L. 
J. 
E.A.H. 
R. 
L. 
K.R. 

Besturingsanalist 

Student 
Cursist Nado-Logistiek 
Student 
Materials Manager 

Bedrijf/Instelling 

ICS Holding b.v. 
3B Zitmeubelind. B.V. 
Stork Brabant B.V. 
T;u. Eindhoven 
ECI 
T.U.E. 
Hogeschool West Brabant 
T.U.E. 
Philips Div.I&E- Breda 
T.U.E. 
Polysar Nederland B.V. 
T.U.E. 
Philips 
Houthandel Noordman 

Philips Int. B.V. 
T.U.E. 
Adv. Gr. Org. Vernieuw. 
GAK 
DATEX INFOMANAGMENT 
Hogeschool Eindhoven 
Harvelo 
Holec Data Systems 
T.U.E. 
Erasmus Universiteit 
Philips Int. B.V. 
T.U.E. 
Hngmt. Opleid. Centrum 
Adviesbureau Overberg 
Asco Controls B.V. 
Douwe Egberts 
T.U.E. 
T.U.E. 
Philips CFT-ICT 
Interfinish 
T.U.E. 
DSM Afd. COOE 
Oce Nederland B.V. 
T.U. Eindhoven 
T.U.E. 
DAF B.V. 
T.U.E. 
BLYTHE COLOURS B.V. 
T.U.E. 
DAF-TRUCKS 
Holland Consulting 
T.U.E. 
T.U. Eindhoven 
T.U.E. 
Dow Chemica! 
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Naam 

Ven 
Ven 
Verbeet en 
Verberne 
Ver boom 
Verdonk 
Verheijen 
Verhoeven 
Verlinden 
Vermeulen 
Verouden 
Vers tegen 
Verzellenberg 
Vissers 
Vissers 
Vleuten 
Voetman 
Vogelaar 
Voort 
Voorwald 
Vos 
Vos 
Vos 
Vos 
Voss 
Vossen 
Vries 
Vries 
'Wagevoort 
'Wakker 
'Water 
'Weerd 
'Wellink 
'Werf 
Westerbeek 
'Wij burg 
Wijers 
Wijk 
Wijk 
Wijnhoud 
'Wilbers 
Willems 
'Wilmink 
Wiltenburg 
Wisse 
Wortmann 
Woudstra 
Wouters 
Wubben 
Zeeuw 
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v.d . 
A. v.d. 
H. 
G.J. 
P.G. 
M. 
G. 
A. 
C.R.J.F. 
A. 
s. 
J. 
L.N.J. 
H.A. 

A. v.d. 
J.J.W. 
K. 
L. v.d. 
L. 
H. de 
A.M.A.M 
A.D. de 
C. de 
E. 
M.M.J.A. 
J. de 
A. de 

Functie 

Wetensch. Medew. 
Ass. Bedrijfsleider 
Medewerker 0 & E 
Staf Logistiek 
Student 
Consultant 
Student 
Logistic Manager 
Student 
Student 
Plant Manager 
Wetensch. Medew. 
Technisch Ontwerper 
Student 
Opleider Syteem Beheer 
Student 
Student 
Medewerker I & E 
Int. Expeditie 
Logistiek Engineer 
Bedrijfskundig Adviseur 
Congresorganisatie 

Int. Expeditie Europa 
Logistiek Medewerker 
Universitair Docent 
Student 

A. v.d. Wetensch. Medew. 
H. v/d Wetensch. Medew. 
B. v.d. Student 
P.H. Informatie-Analist 
J.D. v.d Student 
K. Comm. Manager 
G.M. Works Manager 
N. Logistiek 
M. van 
T. van 
C.J. 
G. 
M.M.Y. 
G. 
G.J. 
K. 
J.C. 
U.A. 
M. 
J.P.C. 

de 

Superv. Mat. Pl. 
M~nager Logistics 
Systems Manager 
Student 
Autom/Logistiek 
Medew. Mat. Manager 
Logistiek Consultant 
Inleider 
ISA-Manager 
Student 
Wetensch. medew. 

in Logistiek 

Bedrijf/Instelling 

Philips 
T.U.E. 
BRABANTIA B.V. 
Philips I & E, O&E 
VBA Aalsmeer 
T.U.E. 
James Martin Associates 
T.U.E. 
APT 
T.U.E. 
T.U.E. 
Synprodo B.V. 
T.U.E. 
VOLMAC 
T.U.E. 
Philips I & E 
T.U.E. 

Philips I & E 
Philips 
Volvo Car B.V. 
TNO 
T.U.E. 

Philips 
Philips Afd. Logistiek 
Fac. Bdk Groningen 
T.U.E. 
Koninklijke Luchtmacht 
T.U.E. 
Fac. Bdk Groningen 
T.U.E. 
Philips Int. B.V. 
T.U.E. 
RAET System House 
UniMills B.V. 
Philips Medical System8.4 
Philips , 
Ericsson Inf. Sys. 
Polysar Nederland B.V. 
Tennant N.V. 
T.U.E. 
Philips Cons. Electr. 
DUPHAR B.V. 
Holec Data Systems 

Philips N.P.B. 
T.U.E. 
T.U.E. 
Koninklijke Luchtmacht 



Naam 

Zijlstra 
Zwij zen 
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c. 
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Functie 

Chef Afdeling CQM-OR 
Medewerker 

Bedrijf/Instelling 

Philips 
Philips Int. B.V. 
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