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FLEXIBILITEIT EN LOGISTIEK 

INLEIDING 

Prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand 

Logistiek heeft te maken met besturing van de operationele processen 

van een bedrijf . Besturing veronderstelt dat er dingen zijn die kunnen 

worden befnvloed. In het algemeen kunnen we stellen dat naarmate er 

meer zaken befnvloedbaar zijn, de besturing effectiever kan zijn . Deze 

befnvloedbaarheid is het centrale thema van de volgende hoofdstukken, 

en wij zullen naar deze befnvloedbaarheid verwijzen onder de algemene 

term flexibiliteit. 

In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat 

flexibiliteit een basisvoorwaarde is voor een goede logistieke 

performance. Teneinde meer grip te krijgen op deze ontwikkeling kijken 

wij eerst kort terug op de accentverschuivingen die de afgelopen 

decennia zijn opgetreden in het denken over logistieke 

performanceverbetering. 

In zijn bijdrage aan dit boek zal prof. Monhemius meer in detail 

ingaan op dit onderwerp, en daarbij verder in de tijd terugblikken. 

Daarna plaatsen wij de onderwerpen die in de volgende hoofdstukken aan 

de orde zullen komen in een groter verband en laten wij de samenhangen 

zien. 

Historisch Overzicht 

In de jaren vijftig en zestig is op het gebied van de produktie- en 

voorraadbeheersing (oftewel logistiek) veel aandacht besteed aan 

wiskundige modellen ter optimalisatie van bepaalde ideaaltypische 

problemen. 

Aan invoering in de praktijk van deze regels werd relatief weinig 

aandacht besteed; de praktijk ging haar eigen gang, en dat kon in een 

tijd waarin snelheid en tijdigheid nog niet het belang hadden van de 

huidige tijd. 

In de jaren zestig ontwikkelde zich de mogelijkheid om bepaalde 

rekenintensieve besturingsmethoden en methoden die gebaseerd zijn op 

grootschalige gegevensverwerking uit te voeren door middel van 



rekenmachines. De automatische informatieverwerking deed zijn intrede 

en dat leidde ertoe dat een aantal reeds bestaande methoden praktisch 

uitvoerbaar werden, en verder werden ontwikkeld naar de praktijk toe. 

Bekende voorbeelden hiervan zijn netwerkplanningstechnieken en een 

materiaalbehoefteberekening. Geleidelijk aan leidde het gebruik van 

deze nieuwe hulpmiddelen tot het inzicht dat er hierdoor andere 

organisatievormen mogelijk worden. 

Integrale logistieke beheersing over de produktas wordt mogelijk, zodra 

een organisatie beschikt over centraal beheerde bestanden waarin 

gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot produktiestructuren en 

capacitatieve, budgettaire en financi~le gegevens over alle 

produktiestadia en waar ook de voorraadhoogtes en produktievoortgang 

bekend zijn. Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor bij de multi

projectomgeving waar projectmanagementsystemen een basis vormden voor 

integrale beheersing. 

De automatische informatieverwerking heeft in sornrnige organisaties 

flinke verbeteringen in de logistieke performance tot gevolg gehad en 

heeft ook geleid tot andere organisatievormen in de 

goederenstroombeheersing. Echter na verloop van tijd werd duidelijk, 

met name door de automatisering van de informatieverwerking, dat er nog 

heel wat andere factoren zijn die een snelle en betrouwbare 

orderafhandeling in de weg staan. De laatste jaren is men zich daarom 

meer en meer gaan richten op het systematisch elimineren van deze 

factoren die vrijwel allemaal direct te maken hebben met de 

flexibiliteit van het primaire proces. 

Technologisch factoren 

De keuze van machines, hulpmiddelen en produktiewijze legt in 

belangrijke mate vast hoe het bedrijf op korte termijn kan inspelen op 

variaties in omvang en soort van de vraag. Bij de keuze van het 

machinepark en de infrastructuur laat men zich vaak misleiden tot 

investeren door de schijnbaar kostprijsverlagende effecten van 

specialisatie en hoge produktievolwnina. 

In het derde hoofdstuk gaat Brinkman in op dit technologisch 

investeringsprobleem. Hij laat zien dat als de marktonzekerheid als 

elementair gegeven wordt ingebracht in de beslissing over 

produktontwerp, produktiewijze en machinepark dit tot een geheel andere 

uitkomst leidt, als onder de traditionele werkwijze. 



Organisatorische factoren 

Gegeven de technologische infrastructuur van het bedrijf, kunnen er nog 

heel wat organisatorische factoren zijn die ertoe leiden dat de 

orderdoorlooptijd een veelvoud is van de procestijd. Deze factoren 

hebben te maken met combinatieregels en met seriegroottes, met 

bewerkingsvolgordes, met inzetbaarheid van produktiemedewerkers, en met 

de organisatie in de ordervoorbereiding, de werkvoorbereiding en op de 

werkvloer. 

In het vierde hoofdstuk wordt door Wijngaard en Bertrand ingegaan op 

zaken zoals verkleining karweien, regelmatige werkaanvoer, aanpassen 

capaciteit aan werkaanvoer en verlaging aantal bewerkingsstappen. Het 

mobiliseren van de beschikbare technische flexibiliteit vereist een 

bepaalde organisatie en veronderstelt de beschikbaarheid van bepaalde 

informatie. Ook hierop wordt in het vierde hoofdstuk concreet ingegaan. 

Informatieverwerking 

De invloed van geautomatiseerde informatieverwerking op de logistieke 

performance is tweeledig. 

Enerzijds cre~ert ze de snelle en wijdverspreide beschikbare informatie 

die nodig is om snel te kunnen reageren en om zoveel onzekerheid weg te 

nemen dat de voorraden in magazijnen en werkplaatsen lager kunnen 

worden. Dit is een stuk positief effect van de informatisering op de 

logistiek. 

Anderzijds leidt automatisering van de informatieverwerking ook tot 

verstarring van de gekozen organisatievorm. Bepaalde structurele 

wijzigingen in marktomstandigheden en produktieorganisatie kunnen niet 

meer, of slechts ten koste van grote inspanningen, worden gevolgd. In 

die zin leidt informatisering tot verlaging van de flexibiliteit. 

In het vijfde hoofstuk behandelt Wortmann op concrete wijze dit duale 

karakter van geautomatiseerde informatieverwerking. 

Kosten-Baten Afweging 

De ultime vraag waarmee de directie te maken krijgt als zij begrepen 

heeft op welke wijze in haar organisatie de snelheid en betrouwbaarheid 

kan worden verhoogd, is natuurlijk de vraag wat dat gaat kosten, en 

vooral wat het opbrengt. In hoofdstuk drie is al kort aangegeven dat de 

traditionele kostenjbaten berekeningen duidelijk te kort schieten voor 



het beantwoorden van deze vraag. Aan de kostenkant kunnen nog wel 

redelijke schattingen worden gemaakt, maar aan de batenkant zien we dat 

het ons ontbreekt aan kwantitatieve modellen met behulp waarvan de 

positieve effecten van snelheid en betrouwbaarheid op de positie van de 

onderneming kunnen worden geschat. 

Voor somrnige deeleffecten zoals voorraadverlaging, verminderde kosten 

van chasseeracties en dergelijke is dit nog wel mogelijk. De laatste 

tijd wordt echter evident dat het belang vooral van strategische aard 

is en uit twee effecten bestaat. 

Op de eerste plaats is er het effect van snelheid en betrouwbaarheid op 

de positie van de onderneming in de markt. Dit houdt in dat de bewuste 

keuze voor een bepaalde logistieke performance onderdeel is van de 

ondernerningsstrategie, en ook onderdeel moet zijn van het 

strategievormend proces in de onderneming. Hiervoor zijn dus 

kwantitatieve modellen nodig op strategisch niveau van het effect van 

de logistieke performance op het ondernemingsresultaat. 

Op de tweede plaats is er het interne effect van de snelheid en 

betrouwbaarheid op de interne kosten in het bedrijf. Een veel gehoorde 

uitspraak is "Flexibiliteit kost Geld". Echter, de ervaringen in vele 

bedri jl fssituaties wijzen uit dat de snelheid en betrouwbaarheid die 

kan worden bereikt via flexibiliteit ook een sterk kostenreducerend 

effect heeft. De voornaamste factoren in dit verband zijn: minder 

kosten ten gevolge van chasseren en volumevariaties, betere kwaliteit 

en lagere indirecte kosten. 

In het zesde hoofdstuk zal Theeuwes concreet ingaan op deze twee 

hoofdeffecten van logistieke performanceverbetering van verhoogde 

flexibili tei t. 

Veranderingsurocessen 

Zodra een bedrijf besloten heeft haar flexibiliteit drastisch op te 

voeren krijgt het onmiddellijk te maken met het veranderingsproces dat 

doorlopen moet worden om vanuit de bestaande situatie in de nieuwe 

situatie te komen. Organisatieveranderingsprocessen verlopen vaak zeer 

moeizaam en vereisen een gedegen aanpak en begeleiding. 

In het zevende hoofdstuk gaat De Vaan concreet in op de twee elementen 

die nodig zijn om een organisatieverandering gericht op flexibilisering 

te doen slagen. In de eerste plaats schetst hij de fasen die in zo'n 

proces moeten worden doorlopen en die door het management goed 

geprogrammeerd en geleid moeten worden. Vervolgens gaat hij in op de 



vraag hoe de bestaande krachten en krachtverhoudingen in de organisatie 

gemobiliseerd moeten warden opdat het veranderingsproces zoveel 

mogelijk vanzelf en geleidelijk in de gewenste richting verloopt. 

Tenslotte schetst De Vaan een aantal concrete valkuilen voor het 

management in het proces. 



HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE INDUSTRIELE LOGISTIEK 

(integrale weergave van logistiek gedeelte van de afscheidsrede aan de 

Technische Universiteit Eindhoven op 28 april 1989) 

Prof.ir. W. Monhemius 

Het grootste deel van mijn rede zal ik nu wijden aan een terugblik op 

ontwikkelingen in de logistiek. Wat ik u ga vertellen is geheel 

gebaseerd op wat ik in mijn loopbaan vanuit mijn gezichtspunt heb 

waargenomen. Dat betekent soms een betrekkelijk willekeurige greep uit 

wat zich verder in de wereld afspeelde. 

Als ik dan probeer, enkele trends te ontdekken, vind ik het nuttig om 

drie perioden te onderscheiden, die ik zal aanduiden als de perioden 

van Scientific Management, Management Sciences en Management 

Engineering. 

lk heb dat beeld elders [l] in beperkte kring besproken en werk het 

bier verder uit. 

De periode waarin de ontwikkeling van logistieke praktijk en theorie 

werd bepaald door Scientific Management zou ik als grenzen willen 

geven: 1900 en 1940. Zo dadelijk zal blijken dat zich voor 1940 

natuurlijk al voorlopers aandienden van nieuwe ontwikkelingen, en na 

1940 loopt de invloed van het verleden door. 

Als ik aan de periode 1900-1940 denk, dan denk ik aan mens en als F.W. 

Taylor, H.L. Gantt, W.E. Camp, F.W. Harris, w. Clark, R.J. Gigli en 

F.E. Raymond. 

Wat Taylor (1903) over planning dacht, staat goed beschreven in Shop 

Management (2). Taylor was een man van de praktijk; hij kende het te 

besturen systeem als geen ander; hij had ervaring als uitvoerder in de 

lijn, van laag tot hoog, en als adviseur. De methoden, die hij 

beschrijft, heeft hij zelf beproefd en toegepast. 

Taylor vond het unfair, om de man aan de bank te prikkelen met 

"incentives" in de hoop dat hij zelf initiatief zal nemen om zijn eigen 

werk te plannen en te zorgen, dat hij alles bij elkaar haalt, wat hij 

daarvoor nodig heeft. Management loopt dan zijns inziens weg van haar 

taak, namelijk het zorgen voor "standard conditions". Taylor schreef 

over: "the assignment to management of the responsibility for 

discovering these best ways of performing units of operations, and the 

further responsibility of planning operations and actually making 



available at the proper time and place, and in the proper quantity, the 

materials, tools and instructions required by the workers". 

In dit verband kan het woord planning grotendeels of geheel vervangen 

worden .door onze term "werkvoorbereiding". Het doel van deze planning 

is niet (in de eerste plaats) om de goederenstroom te beheersen maar om 

verspilling te voorkomen. De overheersende gedachte is ook, dat bij een 

goede voorbereiding alle onzekerheid verdwijnt. 

Regeltechnisch beschouwd moet deze stijl van plannen worden aangeduid 

als sturen ofwel (eenmalig) inrichten. Zoals we nog zullen zien kan 

eigenlijk niet worden gesproken van regelen. 

Zoals de meesten uwer bekend is, voerde Taylor een organisatie met acht 

functionele bazen in. Ook voerde hij een "planning room" in; daarin 

zaten vier van de bazen, te weten: de werkvoorbereider, de tariefmaker, 

de tijdschrijver tevens voortgangsadministrateur, en de "shop 

disciplinarian". 

De steeds terugkerende gedachte is: de norm moet gehaald worden, de 

werker moet geholpen worden en opgeleid met dat doel. Dat is ook de 

bedoeling van de vier typen Gantt-charts, zoals door Clark beschreven 

[ 3]. 

Er is niets tegen, om onnodige verspilling en onnodige variatie, 

onnodige onzekerheid te elimineren. Wat ik in de literatuur uit die 

jaren echter niet aantref is de gedachte: je kunt niet alle variatie 

elimineren, er blijft altijd variatie over. Die afwijkingen volgen 

bepaalde wetmatigheden; door die te analyseren en te begrijpen kun je 

in statistische zin voorspellen, veiligheidsmarges berekenen en 

hanteren. 

In Hijmans, (1950) [4] staat een uitvoerige beschrijving van de 

verschillende soorten planborden en hun toepassing. Planborden van 

bijna 100 vierkante meter, dus wanden vol, worden vermeld. Wel stelde 

Hijmans: "Het heeft geen zin, ult vrees voor onnauwkeurigheid van 

gegevens achter de feiten aan te lopen. Planning is ook van belang als 

het "niet uitkomt". En Hijmans schreef, dat signaleren van 

achterstanden om twee redenen van belang zijn: in de eerste plaats 

oorzaken zoeken en herhaling voorkomen, in de tweede plaats bijtijds de 

klanten waarschuwen dat de beloofde levertijd niet zal worden 

aangehouden. Toen ik omstreeks 1960 bij Philips werkte, waren o.a. 

Codel-borden nog volop in gebruik; ik heh nog verschillende toen 



actuele artikelen daarover bestudeerd. Een hoofdpunt was: "geef orders 

niet te vroeg de vloer op". 

Ik denk, dat een van de meest geraffineerde systemen voor 

goederenstroombesturing voor complexe produkten v66r 1940 het Period 

Batch Control system (PBC) was. Volgens J.L. Burbidge (1962) [SJ werd 

PBC in 1926 ontworpen door een Britse adviseur, R.J. Gigli van 

Associated Industrial Consultants (" ... has been widely applied in many 

different countries"). Burbidge omschrijft PBC als vooral toegepast op 

het bestellen van materialen en onderdelen, in series gemaakt ten 

behoeve van assemblage, maar voor de meeste andere situaties ook goed 

toepasbaar. Ik neem aan dat D. J . Smith [6] op PBC en soortgelijke 

systemen doelt, als hij in 1978 schrijft: "MRP I is not new; it has 

been used for decades"; een oude naam was volgens hem: "parts 

explosion". Inderdaad ging PBC ook uit van een eindrnontageprogramma, 

berekende door explosie de materiaalbehoefte, gebruikte voorlooptijden 

en verhoogde de bestelling met een toeslag voor uitval en voor de 

verwachte vraag naar reserve-onderdelen . Het meest interessant is de 

paragraaf over "stock adjustment". Daar komt de aap uit de mouw: "To 

make the system work, some buffer stock has to be carried", maar er 

wordt niet aan gerekend. Voor eindprodukten wordt een terugkoppeling 

van het volledige verschil tussen geconstateerde en gewenste voorraad 

aanbevolen. Een systeem van terugkoppeling dus met een reactietijd van 

enkele weken tot enkele maanden, want eenmaal per maand werd een 

berekening gemaakt, uitgaande van een montageplan voor een periode van 

een maand die een of meer maanden in de toekomst lag. De naam "period 

batch control" werd gebruikt omdat voor alle materialen en onderde len 

de bestelserie gelijk was aan de behoefte voor 1 maand montage. 

Voor de voorraadbeheersing van onderdelen werd een keus tussen twee 

methoden voorgesteld: 

de me t hode, die tegenwoordig "netting" heet, maar die in die tijden 

een <lure en bewerkelijke methode was; 

- een maxminsysteem, waarbij alleen terugkoppeling plaats vond als de 

voorraad van een bepaald onderdeel buiten een tolerantiegebied was 

gekomen. Over de keuze van de onder- en bovengrenzen werd alleen 

gezegd dat je da t maar zo moest doen, dat slechts in 1 op de 20 

gevallen een bestelhoeveelheid moest worden aangepast. 

Men zag dus wel in, dat er afwijkingen zijn en dat er onzekerheid is, 

maar een systematische analyse bleef nog achterwege. 



Vermeld dient nog te worden, dat althans Burbidge in 1962 schrijft, dat 

bij toepassing van PBC een uitzondering gemaakt kan worden voor 

- delen met een zeer lange levertijd, 

- dure .en/of volumineuze delen, 

- universele delen en grondstoffen met gelijkmatig verbruik. 

Bij alle genoemde auteurs blijkt niets van opsplitsing van de 

problematiek naar verschillende wetenschappelijke disciplines; men 

staat midden in de werkelijkheid van het te besturen systeem en ziet 

slechts ~~n. ongedeeld, probleem. 

De oplossing heet: "gouverner, c'est pr~voir" ofwel 

"Plan your work, then work your plan." 

Of liever: "you plan their work, then they work your plan". 

Volgens Wortmann hebben Asterix en Obelix met deze strategie de 

Romeinen bij herhaling verslagen. 

Scientific Management invloed, 1900-1940. Ook na 1940 werkt die invloed 

natuurlijk nog sterk na. Anderzijds zijn er al v66r 1940 bijdragen 

die een voorbode zijn van de invloed van de Management Sciences tussen 

1940 en 1970. Ik noem er drie: de bijdragen van A.K. Erlang, Goudriaan 

en Cahen, en Shewhart; zij hebben alle drie wat te maken met 

waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. 

Erlang [7) ontwikkelde in 1909 de eerste formules voor wachttijden in 

telefooncentrales. 

Omstreeks 1930 ontwikkelden Goudriaan en Cahen [8) voor de 

voorraadbeheersing en capaciteitsplanning van gloeilampen een voor die 

tijd geavanceerd systeem; voor nogmaals omzien in bewondering is zeker 

reden. In mijn intreerede in 1963 heb ik dit artikel reeds besproken; 

het is nu, 26 jaar daarna, nog steeds de moeite van het lezen 

ruimschoots waard. Aan vrijwel alle eisen, die men nu aan een goed 

bestelsysteem zou stellen, was voldaan. 

Het artikel bevat een krachtig pleidooi voor standaardisatie, ter 

verlaging van veiligheidsvoorraad en seriegrootte; van de 

ongevoeligheid van de befnvloedbare kosten voor kleine afwijkingen van 

de zogenaamde optimale serie wordt bekwaam gebruik gemaakt. Het werk 

was moeilijk, de resultaten waren eenvoudig en doorzichtig en makkelijk 

hanteerbaar. Tenslotte: het besturingssysteem maakte snelle reactie 

mogelijk, zowel op vraagfluctuaties per type als per capaciteitsgroep. 



Deze auteurs waren er volledig van doordrongen dat onzekerheid bestaat, 

dat onzekerheid het wezen is van de markt, ook haar eigen wetten heeft 

en dus kan worden begrepen, voorspeld, bestuurd. 

Als derde voorbode van de periode van M.S. noem ik Shewhart . Reeds in 

1931 verscheen het boek van Shewhart genaamd "Economic control of 

quality of manufactured product" waarin de grondslagen van het moderne 

begrip statistische kwaliteitsbeheersing zijn beschreven . Het duurde 

echter tot in de tweede wereldoorlog voordat deze methodiek in 

aanzienlijke mate toepassing kreeg. 

En zo betreden we dan de periode 1940-1970, waarin er sterke invloed 

was van de verschillende nieuwe management sciences die zich 

ontwikkelden . 

De toegepaste statistiek kreeg steeds meer praktische toepassingen, 

niet alleen in de kwaliteitsbeheersing, maar ook in de tijdstudie en de 

multi-momentopnamen. De theorie en de toepassing van statistische 

methoden werden in Nederland door velen bedreven, waaronder vele zeer 

bekwamen (o . a. Hamaker, Schaafsma, Willemze, Enters, Verburg, Sittig, 

Wijvekate). 

De cybernetica, met het accent op de terugkoppeling als 

besturingstechniek vond steeds meer aandacht en toepassingen (Wiener, 

1948) voortbouwend op de theorie en de toepassingen van het regelen van 

technische systemen. 

De organisatiepsychologie werd volwassen; het ligt niet op mijn weg 

daar op in te gaan. 

De computers begonnen hun zegetocht; in~ 1960 maakte ik bij Philips de 

komst van P.E.T.E.R. mee. In het begin was dat allemaal nog niet zo 

indrukwekkend en onze rekenaar had een bordje op zijn bureau "Beter dan 

Peter". 

In het kader van mijn voordracht vandaag lijkt het mij interessant om 

na te gaan wat in 1956 het "Industrial Engineering Handbook" [9] 

vermeldde over planning in engere zin (de beheersing van goederenstroom 

en capaciteitsgebruik) . Het Handbook van 1500 bladzijden wijdt aan de 

volgende relevante onderwerpen aandacht : 

Section 6, Control procedures, en wel daarvan: 

chapter 1 Production planning and control + 40 bladzijden 

chapter 3 Inventory control + 30 " 

Section 8, Other Aspects, en wel daarvan: 

chapter 8 Economic lot size determination 

chapter 15 Operations research 

+ 10 II 

+ 25 



Het hoofdstuk over production planning and control geeft vooral 

aandacht aan procedures en formulieren, nauwelijks aan beslissingen; 

het overzicht van de bestaande werklast wordt als boekhouding 

behandeld. Op het streven naar laagste kosten wordt herhaaldelijk 

gehamerd, over leverbetrouwbaarheid wordt nauwelijks gesproken. 

Het hoofdstuk over Operations Research (OR) was (geheel los van het net 

genoemde hoofdstuk) geschreven door Ferguson en Melden. Dat was voor 

mij persoonlijk interessant omdat Larry Sargent en Bob Ferguson de 

eersten waren, die mij in OR hebben ingewijd, toen ik net bij Philips 

was aangenomen. 

Dit hoofdstuk over OR bestaat nog vrijwel uitsluitend uit een overzicht 

van de methoden en technieken van OR, waaronder ook genoemd wordt: 

"automatic feedback control". 

Het moet ongeveer in die tijd geweest zijn, dat B. van der Veen de 

volgende definitie van OR gaf: "Het is eigenlijk niets bijzonders. 

Andere ingenieurs hebben altijd hun eigen sommetjes gemaakt, maar 

bedrijfskundige ingenieurs kunnen dat nog niet, die noemen dat 

operations research." 

Als Van der Veen gelijk had en als de faculteiten bedrijfskunde hun 

werk goed gedaan hebben, zou het gebruik van de naam OR althans binnen 

de bedrijfskunde, sterk verminderd moeten zijn. Ik meen, dat dat ook zo 

is. De behandeling van die methoden en technieken is nu ten dele 

opgenomen in colleges, boeken, etc. die over bepaalde 

toepassingsgebieden gaan; dat geldt met name voor produktie- en 

voorraadbeheersing. Anderzijds zijn er binnen het aanbod van colleges 

door de faculteit Wiskunde en Informatica gebieden ontstaan die in het 

bijzonder voor bedrijfskundige studenten bedoeld zijn. 

Zo ziet men bijvoorbeeld dater, parallel aan de behandeling van 

regeltechniek voor technische systemen een college is ontstaan waarin 

de beheersing van dynamische processen in de bedrijfskunde wordt 

behandeld, door bedrijfskundige docenten. De benodigde voorkennis wordt 

in wiskundecolleges aangeboden. 

Voor een deel trad natuurlijk ook hetzelfde effect op als bij Moli~res 

Monsieur Jourdain, die al 40 jaren proza spreekt zonder dat te weten. 

Ferguson schreef in 1956: "Actually the experienced manager uses 

feedback principles without calling them by name. But it took him a 

long time to get that experience." 



In de periode 1940-1970 zien we vele toepassingen van OR-methoden op 

het gebied van de produktie- en voorraadbeheersing. In job-shop achtige 

situaties zijn dat vooral problemen van wachten en van 

volgordebepaling, aangepakt langs analytische weg en/of met simulatie. 

In de procesindustrie ziet men vooral toepassingen van mathematische 

programmering, bij fabricage van massa en grote series vooral 

voorraadtheorie. 

Toen ik in 1955 bij Philips en onder leiding van Schaafsma de eerste 

~tappen op het pad van de operationele research ging zetten, vonden we 

in de literatuur reeds heel wat wachttijdmodellen en dat aantal breidde 

zich snel uit. We ontdekten wel, dat je in een willekeurige 

praktijksituatie al gauw tegen de grenzen van analytische aanpak 

oploopt. 

Een Monte Carlo experiment gaf uitkomst, maar als je enige 

nauwkeurigheid wilde bereiken en tevens inzicht door meer situaties 

door te rekenen, was de aardigheid van het handwerk er gauw af. Daarom 

was ik in 1956 al bezig met simulatie met behulp van ponskaarten en een 

ganunamachine, in overleg met Hamaker en in samenwerking met Selman. 

Zodoende waren er toen reeds de drie benodigde specialismen voor zo'n 

experiment bij elkaar: wachttijdtheorie, toegepaste statistiek en 

informatica. In 1958 op de Statistische Dag werden 's avonds 

demonstraties gegeven van Monte Carlo berekeningen op de IBM 650 en 

soortgelijke computers van Remington en Bull, in aansluiting op mijn 

lezing 's middags. Die demonstraties waren opgezet in overleg met o.a. 

M. Eeuwe en J. Berghuis; het is een van de bijeenkomsten waar ik heel 

plezierige herinneringen aan heh. Ik had toen het gevoel, mee te lopen 

aan het front van de nieuwe ontwikkelingen . 

Overigens brachten de ervaringen met simulatie nog klemmender dan de 

analytische resultaten ons tot de overtuiging, dat je in de sfeer van 

de bedrijfskunde, waar je gewoonlijk met hoge bezettingsgraden wilt 

werken, de verwachte waarde van de wachttijd maar vooral ook de 

variantie van de verdeling van de wachttijden alleen maar echt omlaag 

krijgt door de principes van terugkoppeling en voorwaartskoppeling te 

gebruiken. Daardoor worden wachttijden lager en ook beter voorspelbaar. 

Van de activiteiten, waaraan ik zelf deelnam omstreeks 1960, staat mij 

de opdracht bij de H.I.G Elektronenbuizen nog het duidelijkst voor de 

geest. Ik heh daar veel van geleerd . Wij troffen een bestaand 



bestelsysteem voor onderdelen aan, dat vrijwel geheel voldeed aan de 

beschrijving van Period Batch Control en dat wel eens werd aangeduid 

met de term "nul-voorraad systeem". De voornaamste klachten, die men 

toen had, waren: veel onrust, veel chasseren, hoge voorraden, lange 

doorlooptijden, centralistisch systeem, slechte leverdiscipline. 

Onervaren als wij toen nog waren, was het voor ons moeilijk om de 

mensen, die alleen het oude systeem kenden (en dat al vele jaren lang) 

er van te overtuigen dat een voorraadbestuurd bestelsysteem op basis 

van statistische berekeningen een verbetering zou kunnen zijn. Maar, 

let wel, de bestellers in de gedecentraliseerde onderdelenfabrieken 

duidden de beambten van het centrale planbureau aan als de mannen van 

de theorie terwijl zij onze statische beschouwingen herkenden als iets, 

dat de werkelijke processen, zoals zij die ondergingen, goed beschreef. 

Dat was een steun voor ons, in ieder geval een morele steun. Er was 

onzekerheid, er was variantie, en die kon je niet bestrijden door per 

afwijking een schuldige te zoeken om zo elke afwijking achteraf te 

kunnen verklaren. 

Het werk, dat wij daar toen gedaan hebben, had wel het gewenste effect, 

maar de effecten waren te zeer lokaal; wij zijn toch iets teveel 

gefascineerd geweest door de verschijnselen onzekerheid en 

terugkoppeling waardoor we voorspelbaarheid van niet-toevallige 

fluctuaties en voorwaartskoppeling weinig of geen aandacht gaven. We 

hadden nog te weinig inzicht in het gedrag van het hele netwerk van 

begin tot eind. 

Het wordt tijd, over te stappen naar de periode na 1970, die ik eerder 

als titel meegaf: management engineering. 

Kort gezegd zie ik die periode als een periode van integratie en 

synthese. Ik wil dat voor enkele aspecten nader toelichten; daarbij 

zult u merken, dat ook tussen die aspecten grate samenhang bestaat. 

1. Tussen theorie en praktijk heeft lange tijd een kloof bestaan. maar 

ik geloof dat, althans in Nederland, die kloof nu langzamerhand 

bezig is, minder breed en diep te worden. De theorie houdt zich meer 

bezig met de problemen waarmee men in de werkelijkheid echt te maken 

heeft. De praktijk heeft zich gerealiseerd, dat planning een vak is, 

dat je daar een aantal dingen voor moet leren, en dat dat 

tegenwoordig ook kan. 



In 1974 schreef H.M. Wagner [10] nog: " ... the production-and

inventory systems designer for the kind of firm that I have 

described can get only very limited help from the available 

scientific literature ... ". En hij gaf ook een richting voor 

verbetering aan: het systematische en systemische ontwerpen van 

beheersingssystemen. Dat houdt in: eerst structureren, dus de 

structuur van de verschillende beslissingen en de vorm van de 

beslissingsregels vastleggen . Pas daarna kan men gaan rekenen om de 

beste waarde van de voorkomende grootheden te bepalen. 

Deze aanpak is gevolgd door Wagner zelf, door Werkgroep 63, door 

werkgroep 1980, en in het raamwerk van MRP II; J.W.M. Bertrand en 

J. Wijngaard (1985) [11] hebben deze aanpak een solide basis 

gegeven. 

2. Het vorige punt brengt vanzelf mee: ge!ntegreerd besturen van de 

opeenvolgende trajecten van de goederenstroom, van 

grondstofleverancier tot de klant van het eindprodukt . Door de komst 

van de moderne computers en programmatuur konden de oude principes 

van PBC en "parts explosion" weer worden opgepakt; met de computer 

kon dit alles vaker, beter, sneller en goedkoper. Zo ontstond MRP I. 

MRP I kan, via een deterministische boekhouding van de voorraden in 

de toekomst, een berekening leveren van de gedetailleerde behoeften 

per periode per fabricage-fase. Door dat te aggregeren, kun je in 

een "bottom-up" benadering de benodigde capaciteit schatten. (Let 

op: alle beslissingen, bijv. over seriegrootte, 

veiligheidsvoorraden, doorlooptijden, enz., worden buiten het MRP I 

systeem genomen). 

3. Dit heeft er mede toe geleid, dat in de meeste situaties 

tegenwoordig mensen en computers deel uitmaken van het besturend 

systeem. Het nemen van beslissingen, het nemen van 

verantwoordelijkheid, het vinden van creatieve oplossingen, dat 

gebeurt in een netwerk van mensen; maar dat netwerk wordt 

ondersteund door een netwerk van kleinere en grotere computers en 

toebehoren. 

4. De integratie tussen de bijdragen van de verschillende 

wetenschappelijke disciplines neemt ook toe. In de periode 1940-1970 

waren die disciplines vrijwel onafhankelijk van elkaar met 



goederenstroombesturing bezig; dat is nu niet meer zo. Ik kan als 

argument alleen enkele voorbeelden aanvoeren. J.A.M. Theeuwes en 

J.C. Wortmann (1985) (12] laten zien hoe de integratie van 

produktiebeheersing en budgettering kan plaatsvinden. Theeuwes en 

Wijngaard (1988) (13] betogen dat het bij het ontwerpen van een 

systeem voor produktiebeheersing gaat om het formuleren van een 

samenhangend geheel van operationaliseerbare, implementeerbare, 

budgetteerbare, kortom organiseerbare beslisfuncties; daarbij is 

maatwerk gewenst en mogelijk, zowel voor produktiebeheersing als 

voor kostencalculatie en budgettering. 

J.F. den Hertog en C. Wielinga (1978) [14] vergeleken gekozen 

computersystemen voor produktiebesturing in 5 bedrijfsmechanisatie

werkplaatsen. Hun centrale thema was de interaktie tussen het 

informatiesysteem en de organisatie. 

Een bijzonder leerzame case vind ik het geval, door R.S. Collins en 

D.C. Whybark beschreven, (1982) (15] waarbij uit een gaming 

experiment bleek, dat opleiding en training van de planners een 

belangrijker factor was dan de keuze tussen "base stock control" en 

"distribution requirements planning". 

5. Integratie van de beheersing op verschillende integratieniveaus van 

produkt, van capaciteit en van tijd is niet nieuw, maar gebeurt wel 

steeds bewuster en steeds beter. Er is bijv. expliciet aansluiting 

tussen het denken over het structureren van produktie-eenheden en 

het structureren van stuklijsten (waar dat van toepassing is, 

uiteraard). Onder de naam hi~rarchische produktieplanning (HPP) 

dient zich een moderne uitwerking van het idee van de trapsgewijze 

planning aan, ondersteund met veel theorie, maar leidend tot een top 

down benadering met eenvoudige resultaten. HPP is een raamwerk, 

waarbinnen de beperkingen voor de korte-horizon beslissingen worden 

bepaald, die ontstaan als gevolg van eerder genomen beslissingen met 

langere looptijd op hoger aggregatieniveau. Meal, Hax en anderen 

hebben duidelijk gemaakt hoe HPP de verschillende beslissingen over 

de fabricage weer legt op het niveau, waar ze horen, aansluitend op 

het model van Anthony. 

6. Integratie van de principes van voorwaartskoppeling en 

terugkoppeling (zoals dat bij de besturing van technische systemen 

al langer vanzelfsprekend is). Immers: in het patroon van de vraag 



naar produkten of de behoefte aan onderdelen kunnen, al dan niet op 

geaggregeerd niveau, componenten warden onderscheiden die goed 

voorspelbaar zijn . Op die vraagcomponenten kan men anticiperen. Maar 

omdat er bijna altijd onzekerheid overblijft, soms aanzienlijke 

onzekerheid, is bijna altijd toevoeging van terugkoppeling in een of 

andere vorm noodzakelijk. 

Het voorgaande betekent ook de mogelijkheid tot synthese, integratie 

van de genoemde benaderingen HPP, MRP, kanban en OPT. 

De gedetailleerde uitkomsten van MRP I moeten beschouwd warden als 

een uitstekende voorspelling van de toekomstige behoeften, die als 

uitgangspunt kan dienen voor het toewijzen van de 

fabricagecapaciteiten, eerder op hoger niveau vastgesteld, met bijv. 

technieken als toewijzingsalgoritmen en/of "runoutlists". Daardoor 

kan het probleem van de onzekerheid expliciet en rechtstreeks warden 

opgelost, grotendeels met inschakeling van reeds bekende 

statistische methoden . 

E~n van de voorbeelden van deze integratie is de aanbeveling van 

Bertrand en Wijngaard (1987) [16] over het gebruik van 

veiligheidsvoorraden in MRP-systemen. De geaggregeerde 

capaciteitsplanning levert binnen het HPP raamwerk het kader 

waarbinnen de gedetailleerde besturing wordt gerealiseerd met behulp 

van ofwel MRP I ofwel kanban-achtige technieken. Ten opzichte van 

systemen, die alle beslissingen in ~~n enkel proces proberen te 

verwerken, wordt als voordeel van HPP genoemd: de invoering verloopt 

makkelijker en met minder risico . 

Een onrniddellijk gevolg van punt 6 is, dat wiskundige modellen van 

deterministische aard en van stochastische aard in samenhang 

gebruikt moeten warden. Anders gezegd: er begint een integratie te 

ontstaan van enerzijds opvattingen komend langs de lijn Taylor

Gantt-Gigli-Burbidge-Orlicky en anderzijds opvattingen komend uit de 

kringen van mensen als Magee-Brown-Holt,Simon-Silver-Meal. 

Er zijn in een praktijksituatie veel vragen , die beantwoord moeten 

warden. Op de meeste van die vragen kan geen algemeen geldend antwoord 

warden gegeven. Er zijn daarom classificaties of typologie~n nodig op 

tenrninste drie niveaus : 

- elementaire voorraad- en wachtpunten; er bestaan verschillende 

praktisch bruikbare classificaties van soorten voorradcn ~n 

wachtrijen, 



- het niveau van fabricage-afdelingen ofwel "production units" . 

Typologie~n voor dit niveau zijn opgesteld door, onder anderen: 

Bertrand, Geraerds, Van der Linden en Grfinwald, Meal, 

- het riiveau van fabricage-ketens. 

Beziet men een hele onderneming of een "business unit" binnen een 

groot concern dan kan een basisclassificatie bepaald worden door de 

combinatie van technologie en produkt: 

procesindustrie 

discrete produkten, en dat direct te splitsen in: 

- een keten met assemblage aan het eind 

- fabricage van een klein aantal grote projecten 

- fabricage van onderdelen. 

Daarnaast kan men een besturingsconcept kiezen en daarmee het 

zogenaamde klantenorder-ontkoppelpunt vastleggen, waardoor 

oplossingen ontstaan zoals "engineer-to-order", "make-to-order", 

"assemble-to-order" en "make-to-stock" . 
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FLEXIBILITEIT EN TECHNOLOGIE 

Ir. S. Brinkman 

1. Inleiding 

Flexibiliteit is een belangrijke eis geworden voor moderne 

ondernemingen (zie onder andere Skinner (1978) [17], Bolwijn en anderen 

(1986) [5], Zelenovic (1982) (21], Cohen en Zysman (1987) [7], Goldhar 

en Jelinek (1985) (9). 

De veranderingen in de orngeving van industri~le ondernemingen worden 

gekarakteriseerd door complexiteit, dynamiek en onvoorspelbaarheid. Het 

is noodzakelijk dat wij op deze veranderingen op de juiste wijze kunnen 

reageren, of soms zelfs veranderingen kunnen genereren. 

Waar men voorheen vond dat flexibiliteit alleen geld kostte, is men 

zich nu bewust van het feit dat flexibiliteit ook geld oplevert. 
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Veranderingen vinden wij op veel gebieden. Wij zullen ons hier beperken 

tot veranderingen op de markt van gereed produkt en de "markt" van 

nieuwe technologie~n. E~n van de karakteristieken van deze markten is 

de enorme toename in diversiteit die de laatste jaren heeft 

plaatsgevonden. Zowel voor wat betreft nieuwe technologie~n (Compact 

Disc, Video Camera's, Personal Computers en dergelijke) als voor wat 

betreft bestaande produkten (auto's, kleurentelevisies en dergelijke). 

Wij illustreren dit met enkele voorbeelden. 

In figuur 1 wordt de diversiteitstoename van Volvo getoond. Figuur 2.a 

geeft de plaats van enkele consumenten elektronica produkten op de 

product-life-cycle curve van 1986 en figuur 2.b de verwachting voor 

2000 (Bastiaens (1986) [3]). Duidelijk is te zien hoe snel vooral 

nieuwe produkten deze product-life-cycle doorlopen. 
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Een andere belangrijke karakteristiek is de onvoorspelbaarheid van 

veranderingen. Zo geeft figuur 3 het verschil weer tussen verwachte en 

gerealiseerde omzet in personal computers. 

In figuur 4 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het 

koersverloop van de zogenaamde prime-rate in de Verenigde Staten. 

De snelle en onverwachte veranderingen vragen flexibiliteit zowel met 

betrekking tot het reageren op veranderende afnamepatronen (onder 

andere mixflexibiliteit) als met betrekking tot het implementeren van 

nieuwe technologiel!n. Dit alles in het llcht van een continu to(·ne:m<:nde: 



omzet / l x 109) 

1 
21,4 

10 
1.4 ' 

51 .. 
:< '., · ~ . 

scholling S<.hallin9 werkeh11< 
in 1982 ,,, 1984 1985 

Ii' 

4 ·-·· ·--- . --- - - - ---· .•• - ·-· ---- -- -----· ---- -- - - -·- - ----· 

2 --·--- - -·----------------·- " 

-2 --- - ---- --- -- ---- - --- --- --

-4 --------------------------- -- -- -- --- ·- ---- - ----- · 

1950 1960 1970 1980 1990 

Fig. 3 en Fig. 4 

diversiteit (zie figuur 5, ontleend aan Muramatsu en anderen (1985) 

(15]). 
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Moderne produkties moeten niet alleen goed kunnen produceren (kosten 

kwaliteit), maar zich ook snel kunnen aanpassen aan veranderingen in 

produkt- en procesdiversiteit. 

Nieuwe . technologie~n zorgen aldus voor flexibiliteitsproblemen. 

Daar tegenover staan technologie~n die juist bedoeld zijn om produkties 

flexibeler te maken, bijvoorbeeld nurneriek bestuurde machines en 

robots. Het gebruik van dergelijke moderne produktietechnologie~n vormt 

de kern van Flexibele Produktie Automatisering. 

In het vervolg zullen wij (vanuit enkele verschillende invalshoeken) 

ingaan op de dubbele rol van nieuwe technologie~n in relatie tot 

flexibiliteit. 

2. Technologie~n 

Eerst geven wij een overzicht van enkele soorten technologie en hun 

karakteristiek met betrekking tot flexibiliteit . 

2.1. Produkttechnologie~n 

Deze technologie~n bieden de gebruiker in het algemeen een verbetering 

of nieuw gebruikscomfort. Zij zijn een gevolg van technology push. Een 

voorbeeld van een dergelijke technologie is de Compact Disc. 

Twee aspecten zijn in <lit verband van belang. Ten eerste het 

verschijnsel van prijserosie, dat wil zeggen het zeer snel afnemen van 

de marktprijs, en ten tweede het snel toenemen van de diversiteit. 

Beide zijn het gevolg van snel toenemende concurrentie en het 

vervolgens optredende fenomeen van overcapaciteit. 

In figuur 6 wordt de prijsontwikkeling van de Compact Disc gegeven . 

De prijs van een Compact Discspeler bedroeg in 1982 rond de 2000 

gulden. Er waren slechts enkele leveranciers. In 1987 is de laagste 

prijs van een CD-speler rond de 500 gulden. Deze is weliswaar 

eenvoudiger dan de eerste typen, maar levert dezelfde 

basiseigenschappen. Er zijn inmiddels veel (> 20) leveranciers en er 

zijn vele honderden modellen op de markt. 
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Er zijn bij het bovenstaande proces verschillende soorten flexibiliteit 

aan de orde. In de eerste plaats moeten de uitvinders snel hun 

uitvinding kapitaliseren want anders worden de 

ontwikkelingsinvesteringen niet terug verdiend. De tweede soort 

flexibiliteit geldt voor de zogenaamde followers. Deze moeten snel zijn 

bij het implementeren van de nieuwe technologie. 

Tenslotte gaat diversificatie en daarmee mix-flexibiliteit een grote 

rol spelen. 

2.2. Procestechnologie~n 

Een bekend voorbeeld in dit opzicht is de snelle technologische 

ontwikkeling in de fabricage van complexe ge!ntegreerde schakelingen 

(chips) (VLSI: Very Large Scale Integration). 

In figuur 7 wordt de ontwikkeling in integratievermogen in de tijd 

geschetst. Figuur 8 laat duidelijk het eerder vermelde verschijnsel van 

prijserosie te zien. In deze wereld van de elektronische 

componentfabricage is de prijserosie enorm. 

Als wij vervolgens figuren 9 bekijken zien wij dat het ge!nvesteerde 

kapitaal in de opvolgende ontwikkelingen enorm toeneemt. Deze drie 

plaatjes tezamen geven een goed beeld van de economische aspecten van 

flexibili tei t. 
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Het niet op tijd op de markt zijn van een nieuwe technologie ten 

gevolge van de prijserosie, betekent onherroepelijk het niet 

terugverdienen van de enorme ontwikkelkosten . 
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Een tweede belangrijke categorie procestechnologie~n vormen de 

hulpmiddelen voor flexibele produktie-automatisering. Hierbij gaat het 

om middelen om de flexibiliteit te verhogen. 

Het toepassingsgebied van robots blijkt echter niet zo breed als wij 

oorspronkelijk hoopten. In figuur 10 zijn de resultaten van een 

onderzoek naar toepassingen weergegeven (Laurentius (1982) [13]). 

Hierin is sinds 1982 niet veel veranderd. 

ofbromen en} 
polijsten 5 % 

Fig. 10 

Het schijnt dat ook voor het gebruik van robots v~rgaande 

standaardisatie-maatregelen moeten worden getroffen, waardoor de 

praktische toepassing minder aantrekkelijk wordt (Doorschot (1986) 



[ 8)). Vooral in de assemblage levert me.t name de toevoer van onderdelen 

naar het geautomatiseerde fabricagesysteem grote problemen op. 

Voor een beperkt aantal toepassingsgebieden is met wisselend succes 

gebruik gemaakt van flexibele produktie-automatisering (zie onder 

anderen Willenborg (1987) [20] en Krabbendam (1988) [10]). 

2.3. Beheerstechnologie~n 

Het gebruik van computers bij het verbeteren van de logistieke 

performance van industri~le ondernemingen is de laatste decennia sterk 

toegenomen. Er zijn vele softwarepakketten verkrijgbaar, gebaseerd op 

bijna evenveel verschillende logistieke beheersconcepten. Zelfs hier 

treffen wij diversificatie aan en het versneld doorlopen van de 

product-life-cycle. 

In verschillende publicaties wordt ingegaan op de twijfelachtigheid van 

een eenzijdige beheersbenadering om flexibiliteit te verbeteren (zie 

onder anderen Schoenberger (1982) (16], Aggarwal (1985) [2], Bertrand 

en Wijngaard (1984) [4], Whiteside en Arbose (1984) [18]). 

Beheersconcepten en vooral de toepassing ervan zijn niet los te zien 

van de te beheersen processen. Als processen flexibel moeten zijn, 

moeten beheersprocessen dat toelaten, en zelf ook flexibel zijn. 

Hieraan moet nog veel gedaan worden. 

2 . 4. Technologie in ruime zin 

Onder deze verzamelnaam wordt het belang van flexibiliteit van de 

organisatie gevat. Als wij praten over het verhogen van flexibiliteit 

hebben wij het over verhogen van het reactievermogen van een 

organisatie. Dit betekent dat de organisatie zelf veranderbaarder 

moet worden. Bepaalde organisatievormen zijn hiervoor geschikter dan 

andere (zie Mintzberg (1979) [14]). Schaalgrootte maar vooral de 

toegestane flexibiliteit van mensen, is hierbij een bepalende factor. 

Daarnaast moeten wij ons realiseren dat sornmige 

organisatieveranderingen op zichzelf al leiden tot grotere inherente 

flexibiliteit . Zo leidt een ordergerichte produktie-organisatie tot 

grotere flexibiliteit dan een voorraadgerichte produktie-organisatie. 

Waarbij wij overigens eerlijkheidshalve dienen te vermelden dat er dan 



wel sprake moet zijn van een produkt-markt combinatie die toestaat dat 

er ordergerichte wordt geproduceerd. 

De manier waarop wij de relatie met toeleveranciers hebben 

georganiseerd is voor flexibiliteit van het grootste belang. Door 

diversiteit op de juiste manier te spreiden kunnen wij de complexiteit 

verlagen en toch de gewenste diversiteit aan eindprodukten behouden. 

Verticale (dis)integratie is hierbij van strategische betekenis (zie 

Kwnpe en Bolwijn (1988) [12]). 

Yij hebben in het voorgaande een aantal technologie~n de revue laten 

passeren en gezien dat er verschillende soorten flexibiliteitseisen 

zijn, en dat er verschillende deeloplossingen zijn. Yij zullen voor het 

vervolg van dit hoofdstuk ook een deelbenadering kiezen en ingaan op 

mix-flexibiliteit en de mogelijkheden van nieuwe proces- en 

produkttechnologie~n en de daaruit voortvloeiende 

beheerskarakteristieken en organisatie-aspecten. Hierbij zal de nadruk 

komen te liggen op het zoveel mogelijk integraal benaderen van de 

genoemde deelgebieden. 

3. Flexibiliteit 

In mijn proefschrift (Brinkman (1989) [6]) is flexibiliteit 

gedefinieerd als reactievermogen op onverwachte gebeurtenissen. In het 

kader van de te behandelen mix-flexibiliteit betekent dit het vermogen 

snel op veranderingen in de gevraagde product-mix te kunnen reageren . 

Als wij vervolgens aannemen dat deze vraagveranderingen onvoorspelbaar 

zijn, komen wij tot de conclusie dat leveren uit voorraad erg 

problematisch wordt. Wij moeten op order produceren. Dit kan alleen als 

doorlooptijden voldoende kort zijn voor het hele assortiment. 

Als wij kijken hoe doorlooptijden zijn opgebouwd, vinden wij drie 

soorten factoren die de doorlooptijd belnvloeden: 

- produktie-technisch factoren; 

- produktie-organisatorische factoren; 

- beheerstechnische factoren. 

Enige kleine Voorbeelden 

De te maken keuzen met betrekking tot deze factoren kunnen de 



doorlooptijden zowel verlengen (batchproduktie) als verkorten 

(flowproduktie). Bovendien kunnen de effecten elkaar onderling 

versterken of verzwakken. Daarom zullen wij deze drie factoren 

integraal benaderen. 

Eerst een nadere toelichting van de drie factoren. 

1. Produktie-technisch, dat wil zeggen de karakteristieke technische 

eigenschappen van de individuele produktieprocessen met betrekking 

tot bewerkingstijden, omsteltijden, storingsgedrag en dergelijke . 

Voor een bepaald proces is een aantal technische keuzen gemaakt, 

meestal op grond van technische en economische overwegingen. 

Automatisering en mechanisatie behoren ook tot deze categorie. 

2. Produktie-organisatorisch, hiermee wordt bedoeld de manier waarop 

men het totale produktieproces heeft opgesplitst in deelprocessen, 

de relaties tussen de deelprocessen (transport) en de manier waarop 

men de produktdiversiteit heeft opgebouwd. In deze categorie vallen 

zaken als lay-out principes, buffers, werktijden en transport

seriegrootten. 

3. Beheerstechnisch, dit betreft de gehanteerde planning- en 

besturingsprincipes, zoals bijvoorbeeld produktie-serie-grootte, 

bestelfrequentie, prioriteitsregels, veiligheidsvoorraden en 

dergelijke. 

Deze drie factoren be!nvloeden meestal in combinatie de doorlooptijden. 

Bepaalde technische keuzen leiden tot bepaalde organisatorische en 

beheerstechnische oplossingen en vragen bepaalde organisatorische of 

technische oplossingen. 
Tevens blijken er verschillen te zijn in de effecten van bepaalde 

factoren op de doorlooptijd. 

Voorbeeld 

Indien wij processen hebben waarbij wij per type specifieke 

hulpmaterialen nodig hebben en/of moeten omstellen krijgen wij te maken 

met seriegrootten. De technische keuze: produktspecifieke processen, 

vaak gemaakt op basis van bewerkingssnelheid, leidt tot de produktie

organisatorische en beheerstechnische keuzen van seriegrootten. Wij 

kunnen hierbij onderscheid maken tussen produktie en transport 

seriegrootten. In het algemeen leiden dergelijke processen tot lange 

doorlooptijden ten gevolge van congestie wachttijden, en 

completeringswachttijden in de assemblage. 



De keuzen met betrekking tot deze factoren kunnen zowel verlengend als 

verkortend werken op de doorlooptijd. Wij behandelen dit effect aan de 

hand van de produktic-organisatorische en bcheerstechnsiche kantcn van 

seriegrootten op grond van technische (on)mogelijkheden. 

De keuzen van de produktie-seriegrootte (q ) en de transport
p 

seriegrootte (q ) hebben een grote invloed op de doorlooptijden. Er 
. t 

ontstaan wachttijden, zoals eerder vermeld. 

Het kiezen van de seriegrootten is een keuze van beheerstechnische 

aard. Wij kunnen in principe vier combinaties van q - en q -waarden 
p t 

onderscheiden. Deze combinaties hebben karakteristieke eigenschappen 

met betrekking tot doorlooptijden. Zodra er sprake is van seriegrootten 

groter dan ~~n produkt nemen doorlooptijden snel toe. 

De produktie seriegrootte is het aantal produkten dat zonder omstelling 

van een proces kan worden verwerkt door dat proces. Produktie 

seriegrootten worden bepaald door technische keuzen en de manier waarop 

wij de produktdiversiteit hebben opgebouwd . De transport-seriegrootte 

is het aantal produkten dat beschikbaar moet zijn voordat wij het 

transport naar de volgende werkplek uitvoeren. 

Transport-seriegrootten hebben te maken met de manier waarop wij 

processen hebben opgesplitst. 

De vier combinaties worden verkregen door zowel voor de produktie- als 

voor de transport-seriegrootten twee situaties te onderscheiden. Deze 

situaties zijn: 

- seriegrootte gelijk aan l; 

- seriegrootte groter dan 1. 

De combinaties die hieruit gevormd kunnen worden zijn: 

Flow-produktie 

In deze combinatie zijn beide seriegrootten gelijk aan: 

l(lq - q - 1) 
p 1 

Dit is de ideale situatie waar het doorlooptijden betreft. 

Flowproduktie is alleen mogelijk bij universele processen of bij totale 

afwezigheid van produktdiversiteit. 



Flow-batch produktie 

De transport seriegrootte is een (flow-transport) maar de produktie 

seriegrootte is groter dan een 

Batch produktie 

In deze combinatie zijn zowel de produktie als de transportseriegrootte 

groter dan een 

(q - q > 1) 
p t 

Deze situatie kornt zeer veel voor. 

De vierde rnogelijkheid, transport seriegrootte groter dan 1 en 

produktie seriegrootte gelijk aan een, is een onlogische cornbinatie. 

Als wij beschikken over universele processen waarbij wij diverse typen 

door elkaar kunnen produceren doen wij dit voordeel weer teniet door 

batch-transport toe te passen. Deze cornbinatie zal verder niet worden 

behandeld. Het is in het algerneen niet verstandig kleine series te 

verzamelen tot grotere series. Dit kost verzarneltijd. 

Voor de bovenstaande drie cornbinaties wordt nagegaan hoe de 

doorlooptijd per opdracht verschilt . Hiervoor worden enkele variabelen 

ge!ntroduceerd, narnelijk: 

T produktiedoorlooptijd 

d het aantal produkten binnen de werkorder 

qt transport seriegr0 otte 

qp produktie seriegrootte 

sb ornsteltijd van de bottleneck capaciteit 

~ bewerkingstijd van de bottleneck capaciteit 

r aantal bewerkingen 

si omsteltijd voor bewerking i 

ti bewerkingstijd voor bewerking i 



Aangenomen wordt dat als q > 1, dan geldt q - d, en als q > 1, dan 
p p t 

geldt qt d. 

Wij doen in het vervolg een groot aantal vereenvoudigende aannames. Het 

gaat er immers niet zozeer om zo nauwkeurig mogelijk de doorlooptijd 

per werkorder te berekenen maar om aan te geven welke factoren in drie 

verschillende combinaties welke rol spelen. De uitdrukking voor T geeft 

dus een ondergrens aan. 

Flowproduktie: 

Er is geen omsteltijd bij flowproduktie. 

Flow-batch produktie: 

Omsteltijden gaan een rol spelen. 

Batchproduktie: 

T - d * I . ..Jl..t. + l·..lh s. 
1.ru l. 1.ru l. 

Het alternatief flowproduktie levert de kortste doorlooptijd. Hierbij 

moet men echter (technologisch) in staat zijn de technische keuze 

"omsteltijd is verwaarloosbaar", te realiseren. Het proces om hiertoe 

te komen zal vervolgens worden uitgewerkt aan de hand van een 

praktijkvoorbeeld, op basis van het zogenaamde idealiseringsprincipe 

(Ackoff (1981) [ l)). 

4. Het idealisering principe toegepast 

In de "idealisering"-benadering worden vier stappen doorlopen om te 

komen tot een ontwerp. Deze stappen zijn: 



1. Het genereren van "ideale" alternatieven. 

2. Het beoordelen van de alternatieven op doorlooptijd en 

investeringen. 

3. Inventarisatie van praktische belemrneringen voor de invoering van de 

gekozen alternatieven. 

4. Implementatieplan gericht op het zoveel mogelijk elimineren van de 

belemmeringen. 

Het praktijkvoorbeeld heeft betrekking op het ontwerp van een 

produktie-afdeling voor de assemblage van printpanelen. De nieuwe 

produktie moet voldoen aan de moderne eisen, dat wil zeggen korte 

doorlooptijden, goede kwaliteit en minimale kosten. Er werd een 

produktiedoorlooptijd van maximaal ~~n dag ge~ist voor produktie

orders en van een nader te bepalen ordergrootte (q
0
). 

Eis I: De doorlooptijd moet kleiner dan ~~n dag voor produktieorder ter 

grootte q
0

. 

Eerst volgen nu enkele gegevens: 

- De verwachte output van deze produktie ligt tussen de 800.000 en 

1.000.000 printpanelen per jaar. 

- De produktdiversiteit (printpanelen) bestaat nu uit 35 hoofdtypen met 

binnen elk hoofdtype ongeveer 3 a 4 subtypen. Er moet rekening worden 

gehouden met een mogelijke toename in deze diversiteit in de 

toekomst. 

- Het produktieproces bestaat uit negen bewerkingen. Hiervan zijn er 

zes gemechaniseerd en drie bewerkingen worden handrnatig uitgevoerd. 

- Bij de gemechaniseerde bewerkingen moet omgesteld worden. De 

omsteltijden zijn voor vier van de zes gemechaniseerde bewerkingen 

bekend, voor de overige twee (nieuwe) machines wordt gebruik gemaakt 

van schattingen. 

- De handmatige bewerkingen zijn universeel. 

- De bewerkingsvolgorde is voor alle produkten gelijk. 

- De bewerkingstijden zijn afhankelijk van het type produkt. 

- Het storingsgedrag van vier van de zes gemechaniseerde bewerkingen is 

bekend; voor de overige, nieuwe machines wordt gebruik gemaakt van 

schattingen. 



- Als ordergrootte wordt q
0 

- 20 gehanteerd. 

- De gernechaniseerde bewerkingen worden in twee ploegen (- 16 uur), en 

de handmatige bewerkingen worden in ~~n ploeg (- 8 uur) uitgevoerd. 

Een eerste berekening, uitgaande van batchproduktie, toont de benodigde 

capaciteiten per bewerking. Deze berekeningen zijn gebaseerd ~p een 

produktie-seriegrootte van 1.000 produkten. De benodigde capaciteiten 

zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. 

bewerking aantal rnensen aantal machines 

1 2 

2 2 

3 4 

4 8 

5 5 

6 3 

7 16 

8 5 

9 14 

Tabel 1. Voorbeeld van een produktieproces. 

Nu volgt een beschrijving van de vier stappen uit de 

idealiseringsaanpak. 

De eerste stap 

De eerste stap bestaat uit het benoernen van alternatieven. 

Hiervoor zijn de drie eerder genoernde rnogelijkheden, batchproduktie, 

flow-batchproduktie en flowproduktie gekozen. 

- Batchproduktie 

Voor batchproduktie is uitgegaan van "optirnistische" rnaar in de 

toekornst realiseerbare ornsteltijden van 5 rninuten voor de 

gernechaniseerde bewerkingen. 

Er zullen drie seriegrootten geanalyseerd worden op doorlooptijd en 



investeringen, namelijk 

- q - q -p t 

- qp - qt 

20, 

200 en 

- q q - 1000 produkten p t 

- Flow-batchproduktie 

In dit alternatief is met ~~n instelling voor qp en qt gerekend, 

namelijk 

- qp - 20 en qt - 1. 

- Flowproduktie 

Voor flowproduktie is een verwaarloosbare omsteltijd van enkele 

seconden gekozen. Dit alternatief is gebaseerd op "idealisering", 

namelijk de aanname dat"omsteltijden verwaarloosbaar zijn. 

De tweede stap 

In de tweede stap wordt het beste alternatief bepaald. De analyse van 

de vijf alternatieven (3 batchproduktie, 1 flow-batchproduktie en 1 

flowproduktie) is uitgevoerd ~et behulp van een simulatiemodel. 

De gemiddelde doorlooptijd van een produktie-order van 20 produkten van 

~~n type en de bezettingsgraden van de capaciteitsbronnen zijn hierbij 

de belangrijkste resultaten. 

De eerste simulaties zijn uitgevoerd op het alternatief batchproduktie 

met q - t p 

situaties. 

1000. In feite lijkt dit alternatief het meest op bekende 

Voor dit alternatief bleek de totale investering ongeveer Hfl . 10 

miljoen te bedragen. Dit bedrag lag binnen de ramingen. De doorlooptijd 

per order (TE) was echter veel langer dan de gewenste ~~n dag, deze 

bedroeg in dit alternatief 13,8 dagen. De ordergrootte is in dit geval 

gelijk aan 1 . 000. 

Vervolgens is de seriegrootte verlaagd om de doorlooptijd te reduceren. 

Dit betekent dat er meer omgesteld moet worden. Hiervoor zijn extra 

investeringen benodigd. De situatie q - q - 100 levert weliswaar een 
p t 

verkorting van de doorlooptijd op (tot 1,5 dagen), maar leidt tevens 

tot hogere investeringen . 

Als de produktie- en transportseriegrootte gelijk gekozen worden aan de 

ordergrootte (q
0 

- 20) worden de volgende resultaten bereikt (via 



simulaties): 

- de gemiddelde doorlooptijd is 4,7 uur; 

de benodigde investeringen nemen met 40% toe . 

De resultaten van de simulaties van de alternatieven voor 

batchproduktie zijn samengevat in figuur 11 voor de doorlooptijden en 

in figuur 12 voor de benodigde capaciteiten. 

De resultaten voor de alternatieven gebaseerd op batchproduktie geven 

aan dat het verkorten van doorlooptijden gepaard gaat met extra 

investeringen. 

Zo geldt: "flexibiliteit kost geld". 

soorf 
seriegrooffen doorloopfijd per 
Qp Qt opdrocht van 20 produkten 

botch 20 20 l..7uur 

botch/flow 20 1 1,0uur 

flow 1 1 0.3 uur 

Fig. 11 
Bofchprodukfie 

Op=Of 20 100 1000 

doorlooptijd 47U 1.sD 13.BD 

oanfol mochires 

flow batch batch batch 
bewerking 

set-up=O set-up=S set-up=S set-up=S 

0p=01= 1 0p=01=20 0p=0f=20 0p=0f=20 

1 2 3 2 2 
Fig. 12 2 2 4 3 3 

3 4 6 5 4 

4 8 9 9 8 
5 5 7 6 5 

6 74 15 15 74 
P1 

Het volgende alternatief is flow-batchproduktie met q - 20 en q - 1 . Dit 
p t 

blijkt een goed alternatief te zijn wat de doorlooptijden betreft. De 

gemiddelde doorlooptijd van een order (q
0 

- 20) bedraagt ~~n uur. De 

investeringen zijn echter even hoog als in batchproduktie met 

seriegrootte 20 (zie ook de figuren 11 en 12). 

Nu komt het alternatief flowproduktie aan de orde. Dit alternatief 

heeft alle kenmerken van idealisering . De in batchproduktie 

l ., 

I 



onoverkomelijke tegenstelling tussen korte doorlooptijden en lage 

investeringen is bij flowproduktie niet aanwezig. Hiervoor is echter 

wel een zeer zware aanname gemaakt, namelijk dat de omsteltijden 

verwaarloosbaar kort zijn. Hierop komen wij in de derde en vierde stap 

terug . 

De simulaties tonen aan dat bij flowproduktie zowel doorlooptijden als 

investeringen zeer laag zijn. De doorlooptijd bedraagt 20 minuten (q
0 

-

20) en de investeringen bedragen ongeveer Hfl. 10 miljoen met 

verwaarlozing van de omsteltijden (zie ook figuren 11 en 12) . 

Vftrgeleken met de andere alternatieven is het alternatief flowproduktie 

zo aantrekkelijk dat het de moeite loont de belemmeringen voor 

verwaarloosbare omsteltijden nader te bestuderen. Flowproduktie is het 

ideale alternatief . Dit alternatief zal in relatie tot de andere 

alternatieven nader worden onderzocht op haalbaarheid. 

De derde stap 

In de derde stap worden de belemmeringen om tot verwaarloosbare 

omsteltijden te komen ge!nventariseerd. Het resultaat van de 

inventarisatie is in figuur 13 weergegeven . 

~ produkl- over- bewer-
droger zetler kings fi;d foevoer mo/fen 

g 

7 • • 
2 • • • 
3 • • • 
4 • • • 
5 • • • 
6 • 
7 • • • 
8 • • • • 
9 • • • • 

p · 

Fig. 13 

Er blijken vijf categorie ~n belemmeringen te zijn. Vier hiervan, 

"produktdrager", "overzet ter", "toevoer" en "mallen" verhi nde ren korte 

omste l ti jden. De categorie "bewerkingstijd" heeft be trekking op 

bewerkingen die niet passen in het flowproduktie -concept. Zo hoort bij 

bewerking 4 een ovenbewerking waar batchgewijze wordt gewerkt en zijn 



de bewerkingen 8 en 9 meet- en reparatiebewerkingen met onvoorspelbare 

bewerkingstijdcn (van zeer kort tot zecr lang). 

Als men de belemmeringen voor het realiseren van flowproduktie op de 

manier van figuur 13 weergeeft ontstaat direct inzicht in welke 

richting men acties moet ondernemen om flowproduktie in dit vo·orbeeld 

te kunnen realiseren. 

De vierde stap 

In deze laatste stap wor~t intensief nagegaan waarom bepaalde 

belemmeringen bestaan en of deze met de nieuwe inzichten (korte 

doorlooptijden, lage investeringen) niet kunnen worden vermeden. 

De eerste twee soorten belemmeringen, "produktdrager" en "overzetter" 

hebben te maken met de vorm en afmetingen van de printpanelen. 

Kostenoverwegingen hebben geleid tot het streven naar minimaal gebruik 

van printmateriaal. Dit levert echter zeer grillige en zeer diverse 

afmetingen van de printpanelen op. Hierdoor moet men per specifieke 

afmeting (in feite per type) gebruik maken van type-specifieke 

produktdragers. Ook de overzetters, die de printpanelen van het 

toevoersysteem op de machine positioneren, zijn daardoor specifiek. 

Vanuit de nu bekende grote voordelen van flowproduktie worden de in 

verhouding geringe meerkosten van een standaardbreedte voor het 

printpaneel verwaarloosbaar geacht. Hiermee zijn twee soorten 

belemmeringen opgeheven. De eerste twee soorten belemmeringen, 

"produktdrager" en "overzetter" zijn ge~limineerd. 

Tevens blijkt hieraan nog een andere kostenbesparing gekoppeld te zijn. 

Bij specifieke afmetingen maakt men gebruik van produktdragers voor die 

afmetingen. Als men overgaat op een standaardbreedte kunnen de 

produktdragers geheel vervallen. 

De derde soort belemmering is van technische aard. Enkele bewerkingen 

zijn qua uitvoering batchprocessen (bijvoorbeeld een ovenbewerking). 

Dat betekent dat een bewerking pas kan plaatsvinden als de lading 

(batch) compleet is. Door het streven naar flowproduktie moeten 

hiervoor andere processen gekozen worden. Dit blijkt zonder al te veel 

technische problemen heel goed mogelijk. 

De resterende twee soorten belemmeringen, "toevoer" en "mallen" zijn 

moeilijker oplosbaar. De ene belemmering heeft te maken met het aantal 

toe te voeren onderdelen en de andere met specifieke hulpmiddelen, 

namelijk meetmallen. 



Als er zeer korte omsteltijden warden verlangd, moeten in principe alle 

onderdelen op de machine aanwezig zijn. lndien de vereiste diversiteit 

in onderdelen grater is dan het aantal toevoerposities op de machine 

leidt ~it tot omsteltijden. Vaak zijn er in het verleden machines 

gekocht of geconstrueerd waarbij er uit kostenoverweging een gering 

aantal onderdelen konden warden toegevoerd. Er moest immers toch 

warden omgesteld en de toevoer kon dan in die tijd warden aangepast. 

Bij flowproduktie blijkt deze beperkte toevoer voor grate problemen te 

zorgen. 

De laatste belemmering is van technisch-organisatorische aard. Enkele 

bewerkingen, bijvoorbeeld het testen, moeten warden aangepast met 

behulp van produktspecifieke hulpmiddelen, bijvoorbeeld een testmal. 

Voor deze laatste twee soorten belemmeringen is niet zo snel een 

oplossing te vinden. Er wordt nu gestreefd naar het reduceren van de 

meetbewerkingen. 

Uiteindelijk is gekozen voor een opzet volgens de flow-batch 

organisatie. Deze vorm is mogelijk doordat de produktdragers wegvallen 

en er zodoende individueel transport mogelijk wordt. Daarnaast zijn 

verschillende acties gestart die de diversiteit in componenten moet 

beperken, en er wordt bij het aanschaffen van nieuwe machines rekening 

gehouden met de toevoercapaciteit voor onderdelen. 

In de praktische uitvoering zijn wij begonnen met het installeren van 

een aantal bewerkingen in flowbatchopstelling. Doordat de omsteltijden 

in de beginperiode lang waren ten opzichte van de bewerkingstijden 

hebben wij een produktie-seriegrootte gehanteerd van 100 produkten. De 

doorlooptijden bleken nu ongeveer een week te bedragen. Deze situatie 

wijkt sterk af van de ideale situatie. Het is echter een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte van vergelijkbare produkties volgens de oude 

principes, waarbij doorlooptijden van enkele weken optraden (bij 

seriegrootten van 1000-2000 produkten). 

Voor de toekomst wordt verwacht dat de seriegroottes verder omlaag 

kunnen .(en dus ook de doorlooptijd) doordat er bij het ontwikkelen van 

nieuwe produkten meer rekening kan warden gehouden met de gevolgen van 

onder andere componentendiversiteit. Tevens is er een continue druk op 

het verkorten van omsteltijden door het reduceren van de effecten van 

de nu bekende belemmeringen. 

., 



5. De rol van technologie~n 

Om flowproduktie te kunnen realiseren moet een aantal belernrneringen 

warden ge~lirnineerd. Hieraan kunnen rnoderne technologie~n bijdrn~rn . Zn 

werd in het voorgaande voorbeeld de overgang van batchovens naar 

doorvoerovens rnogelijk gernaakt door het gebruik van nieuwe 

technologie~n zoals ultra-violet warrntetechnologie. 

Ook de relatie tussen produkttechnologie en procestechnologie is van 

belang. Het gebruik van gelntegreerde schakelingen reduceert in het 

algerneen het aantal te assernbleren cornponenten en de diversiteit 

daarin. Dit vergt echter aanpassing van het produktontwerp en 

assemblage en testtechnologie. Het integreren van onderdelen, rnogelijk 

gemaakt door nieuwe technologie~n. leidt in het algerneen tot 

vermindering van het aantal onderdelen en vermindering van 

complexiteit. 

Voor wat betreft beheerstechnologie~n kan men stellen dat 

flowproduktie, rnits men over goed beheerste fabricageprocessen 

beschikt, tot eenvoudige beheersing leidt op logistiek gebied. De 

universaliteit van de processen zorgt hierbij voor absolute 

ongevoeligheid voor diversiteit. 

Aangezien men echter geavanceerde technologie~n gebruikt zal de rol van 

procesbeheersing en capaciteitsbeheersing ess~ntieel zijn. 

6. Conclusies 

Flowproduktie is in feite een vorm van integratie van bewerkingen, en 

het vermijden van achtereenvolgende congesties. Door verwaarloosbare 

omsteltijden kunnen verschillende typen produkt in willekeurige 

aantallen de bewerkingen doorlopen zonder nadelig effect op de 

doorlooptijd. 

Per individueel produkt is de overgang van de ene naar de volgende 

bewerking zeer eenvoudig. Er zijn geen interfaceproblernen, zoals bij 

batchproduktie (onder andere groepage wachttijd, ornstellen, het gebruik 

van specifek gereedschap en dergelijke). 

Verder hebben wij gezien dat integratie van onderdelen leidt tot minder 

cornplexiteit ten gevolge van kleinere aantallen verschillende 

onderdelen. Integratie van onderdelen en processen lijkt dus zeer 

aantrekkelijk daar waar het flexibiliteit betreft. 



Waar het streven naar efficiency leidt tot differentiatie van processen 

gekoppeld aan een streven naar economies-of-scale door mechanisatie 

voor de assemblage van specifieke soorten onderdelen, vragen flexibele 

produkties om integratie van bewerkingen. De mate van integratie wordt 

sterk bepaald door technologische mogelijkheden. 

In tabel 2, ontleend aan Wiendahl en Dumbrowski (1987) [19], worden de 

diverse mogelijkheden van differentiatie en integratie samengevat . 

TRADITIONEEL 
(differentiatie) 

* Maximaal 

- eenvoudig werk tegen 
minimale betaling 

- kleine arbeidsinhoud 

- veel interfaces 

- batchgewij ze 

- batches in serie 

- push-filosofie 
(load-georii!nteerd) 

PRODUKTIE FILOSOFIE 

FLEXIBELE PRODUKTIES 
(integratie) 

ARBEIDSDELING 

* Minimaal 

- gekwalificeerd werk 
door hooggekwalificeerd 
personeel 

- grote arbeidsinhoud 

- weinig interfaces 

PRODUKTIEMETHODE 

- op rei!le order 

- orders parallel 

- pull-filosofie 
(bewerkingsvolgorde 
georii!nteerd) 

PRODUKTIE-EFFECIENCY 

- minimale bewerkingstijden - minimale doorlooptijden 

- maximale output per minuut - maximale output per periode 

GOEDEREN- EN INFORMATIESTROOM 

- differentiatie - integratie 

Tabel 2. Produktie-filosofie - traditioneel en bij flexibele 
produkties. 
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HET ORGANISEREN VAN FLEXIBILITEIT 

OFTEWEL: WACHT U VOOR WACHTEN 

Prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand 

Prof.dr. J. Wijngaard 

1. Inleiding 

Flexibiliteit zouden wij kort kunnen omschrijven als het vermogen om 

met een korte levertijd allerhande verschillende soorten van orders te 

kunnen realiseren. In die definitie zitten dus twee elementen: 

- levertijd, 

- diversiteit. 

De vraag naar diversiteit is gegeven en wordt alleen nog maar groter. 

Daar moet je op inspelen, tenzij een betere niche in de rnarkt te 

realiseren is via specialisatie. Het gaat er echter meestal om de 

toenemende diversiteit te realiseren met korte levertijden. 

De levertijd is de doorlooptijd van het traject tussen binnenkomst van 

een order en aflevering ervan bij de klant (zie figuren 1 en 8). 

k , f order 
ion onfvongen 

Fig . 1 
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bereiden uifvoeren 

= doorlooptijd 

/everen kl f 
I produkt an 

Daarin zit vaak een stuk voorbereiding, een stuk produktie en een stuk 
' distributie . De lengte van het traject is afhankelijk van de positie 

van het klantenorderontkoppelpunt. 

Als het gaat om een assemble - to-order situatie is er bovendien nog een 

andere besturingslus voor het verwerven van de componenten (zie figuur 

2) . 



Fig. 2 
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De kern van het probleem is het realiseren van korte doorlooptijden. In 

de praktijk bestaat een doorlooptijd vaak voor het grootste gedeelte 

uit wachttijd. Men constateert vaak een verhouding doorlooptijd : 

bewerkingstijd van 10 : 1, of nog erger. Wachttijden zijn hardnekkig. 

Het drastisch reduceren van de wachttijden vereist voor een hedrijf een 

hele andere manier van werken. Het is vergelijkbaar met het moeizame 

proces van vermageren. 

Als het management ertoe wil overgaan, zal ze eerst moeten weten welke 

factoren een helangrijke rol spelen bij het ontstaan van wachttijden, 

oftewel van "vet" in de organisatie. Wat zijn de dikmakers? Zijn die 

eenmaal bekend dan kan worden overgegaan tot stapsgewijze elirninatie 

ervan. 

In de volgende paragraaf gaan wij eerst in op de verschillende soorten 

van wachttijd. In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op de grote 

dikmaker: congestie van werk. Bij de analyse van die dikmaker zullen 

wij kennis maken met een aantal vermageringsmiddelen. In paragraaf 4 

volgt een aantal praktijkvoorheelden van toepassingen van die 

vermageringsrniddelen. 

2. Soorten wachttijden 

Wij onderscheiden de volgende verschillende soorten wachttijd: 

Stapelwachttijd: om efficiencyredenen k~n het nodig zijn verschillende 

soortgelijke werkorders te combineren. Oat gebeurt in produktie, maar 

met name ook in het voorbereidende en administratieve werk. 

Een verwante vorm is perronwachttijd: om de zoveel tijd kornt er een 

"trein" langs die alle werkorders meeneemt. Bijvoorbeeld: elke week een 



scheduling run, elke dag werkorders doorgeven aan de transportafdeling, 

twee maal per week elk punt in een distributienetwerk bezoeken. 

Assemblaee wachtti j d (of Completeringswachttiid): een specifieke set 

van componenten moet bij elkaar gebracht worden v66r er geassembleerd 

kan worden. De ene component wacht op de andere. 

Loketwachtti j d (congestie) : wachttijd die ontstaat omdat allerhande 

werk zich verdringt voor een "loket" met beperkte capaciteit. Dit soort 

van wachttijd doet zich voor in de pr.oduktie, maar ook in de 

werkvoorbereiding, intern transport, picking, bevrachting, etc. Het 

onstaat omdat men de beschikbare capaciteit vol wil benutteD. 

Van alle vorrnen van wachten is loketwachttijd de meest verraderlijke. 

De wachttij d die ee-n order oploopt bij een loket (bewerkingsplek) met 

een starre maar hoog bezette capaciteit (zeg 90%) kan gemakkelijk lOx 

de gemiddelde bewerkingstijd, per werkorder, zijn. Een handige 

vuistregel voor de wachttijd bij een loket met starre capaciteit is: 

1 s 2 
W - 2 x l-r (1 + c ) 

met s 

r 
2 

c 

de gemiddelde bewerkingstijd van de werkorders 

de bezettingsgraad van het loket 

rnaat voor de variatie in bewerkingstijd van de werkorders 

Stel r - 0,9 en c
2 

- 1, dan geldt dat de verhouding tussen wachttijd en 

bewerkingstijd gelijk is aan 10. 

Het zal hieruit duidelijk zijn dat het vol willen benutten van de 

capaciteit (r groot), in combinatie met inflexibiliteit van de 

capaciteit leidt tot lange wachttijden. 

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op mogelijkheden om juist 

dit type wachttijd aan te pakken. Of, beter nog, te vermijden . De 

formule hierboven is overigens meer bedoeld als illustratie van het 

schrikbee l d dan als beschrijving van de werkelijkheid. Het gaat erom 

ervoor te zorgen dat het schrikbeeld geen werkelijkheid wordt. 

3. Congestie 

Het verschijnsel congestie wordt gevisualiseerd in figuur 3. Van 



verschillende kanten komen, ongeco6rdineerd, verschillende soorten 

werkorders aan bij een werkplek met een starre capaciteit. 

Fig. 3 
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V66r de werkplek ontstaat dan een wachtrij. De grootte van de 

gemiddelde wachttijd in zo'n wachtrij wordt gegeven door de in 

paragraaf 2 gegeven formule. Een order moet vaak worden bewerkt in 

meerdere van dergelijke werkplekken. De wachttijd bij elk van die 

werkplekken draagt bij aan de totale orderdoorlooptijd. 

Voor reductie van de totale wachttijd komen dus de volgende 

mogelijkheden in aarunerking: 

A. Reductie van aantal congesties waarin een order achtereenvolgens 

terecht kan komen . 

B. Reductie van de gemiddelde bewerkingstijd (per congestie). 

C. Reductie van de bezettingsgraad (per congestie). 

D. Reductie van de onregelmaat in bewerkingstijd (per congestie). 

Aan elk van deze vier mogelijkheden besteden wij in de volgende vier 

deelparagrafen aandacht. 

3.1. Aantal achtereenvolgende congesties verminderen 

Het beperken van het aantal achtereenvolgende congesties kan op 

verschillende manieren. 



Wij kunnen het produktontwerp zo aanpassen dat er minder bewerkingen 

nodig zijn. In de wereld van de componentenelektronica bijvoorbeeld is 

er in hoge mate sprake van integratie van functies in minder fysieke 

componenten. Met als resultaat reductie van het aantal bewerkingen in 

de assemblage, en dus ook van het aantal achtereenvolgende congesties. 

Wij zien vaak dat er in de praktijk voortdurend bewerkingen worden 

toegevoegd, zoals controle, of dat een bepaalde bewerking uit 

efficiency-overwegingen wordt uitgesplitst in meerdere bewerkingen die 

samen minder bewerkingstijd vergen of "goedkoper" zijn. Het gevolg is 

dat het aantal congesties op het pad van de order toeneemt en dus de 

doorlooptijd de neiging heeft toe te nemen. Het toevoegen van 

bewerkingen moet dus vermeden worden. 

Wat in ieder geval nodig is, is het meteen goed doen, in plaats van een 

aantal malen proberen . Reparatie is een extra bewerking, die bovendien 

een geco6rdineerde aanvoer van werk onderbreekt (zie figuur 4). 
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Fig. 4 

Parallelliseren is een derde mogelijkheid (zie figuur 5). In situaties 

waar sprake is van eenvoudige assemblage komt het soms ook voor dat de 

componenten na elkaar gemaakt worden, om het werk maar goed bij elkaar 

te houden. De componenten simultaan maken leidt weliswaar tot een 

hogere registratielast, maar ook tot minder achtereenvolgende 

congesties. 

'· 



Fig. 5 

Een andere rnogelijkheid is het cornbineren van bewerkingen. 

Bijvoorbeeld: het intern transport uit laten voeren door rnensen die ook 

de bewerking uitvoeren; werkvoorbereiding en kwaliteitscontrole laten 

doen door produktiepersoneel; produktiebewerkingen combineren in een 

Flexibel Fabricage Systeem (Engels: Flexible Manufacturing System, 

FMS); produktiepersoneel rneerdere achtereenvolgende bewerkingen laten 

uitvoeren; etc. In al deze gevallen wordt het aantal bewerkingen achter 

elkaar niet gereduceerd, rnaar wel het aantal congesties achter elkaar 

(zie figuur 6). Er hoeft tussen de bewerkingen niet rneer te worden 

gewacht, omdat opeenvolgende bewerkingen warden uitgevoerd door 

dezelfde capaciteit. Dit vereist multi-inzetbaarheid van het 

produktiepersoneel. Multi-inzetbaarheid is een vorrn van flexibiliteit 

waar wij in de volgende deelparagrafen nog op zullen terugkomen. 

7· .. ·I.___ _ __;_~ 1_/ JJ __ lf----~ 

Fig. 6 



Flexibiliteit is ook nodig voor het realiseren van flow-produktie in 

een situatie met een hoge produktdiversiteit. Wat doorlooptijd betreft 

is flow-produktie het ideaal. Er kunnen wel veel bewerkingen zijn, maar 

die zijn onderling perfect geco5rdineerd. Er hoeft maar ~~n keer 

---+-• •• 

/ 

Fig. 7 

gewacht te worden (zie figuur 7). Als eenmaal aan een order begonnen is 

gaat die verder ongehinderd door. 

Flow-produktie kan alleen maar als er flexibiliteit is. 

Capaciteitsgroepen die opeenvolgende bewerkingen verzorgen moeten 

elkaar kunnen bijspringen. Die flexibiliteit moet gelijke tred houden 

met de verschillen in de capaciteitsbehoeftepatronen van de orders. 

Onder een capaciteitsbehoeftepatroon van een order wordt verstaan de 

benodigde capaciteit voor de opeenvolgende bewerkingen. Verschillen die 

patronen sterk van elkaar, dan treedt leegloop voor bepaalde 

bewerkingen op en wachten voor andere bewerkingen, tenzij er 

flexibiliteit (multi-inzetbaarheid) is. 

Het zal duidelijk zijn dat flow-produktie alleen maar mogelijk is als 

de routing voor alle orders gelijk is, of ongeveer gelijk is, en als er 

geen reparatiestromen optreden. 

3.2. Gemiddelde bewerkingstijd terugdringen 

Uit de formule in paragraaf 2 blijkt dat de verhouding tussen 

gemiddelde wachttijd en gemiddelde bewerkingstijd onafhankelijk is van 

de gemiddelde bewerkingstijd. Dat wil niet zeggen dat wij niets zouden 

verdienen door de gemiddelde bewerkingstijd te verkleinen. Integendeel, 

als alle orders in twee~n worden gesplitst, wordt de doorlooptijd ook 

twee maal zo klein. Dit even onder de aanname dat men ook eventuele 

omsteltijd zodanig weet te reduceren dat de totale omsteltijd gelijk 



blijft en dus ook de bezettingsgraad (r) gelijk blijft. 

In een situatie met meerdere parallelle machines per bewerkingseenheid 

moet het begrip gemiddelde bewerkingstijd in de formule in paragraaf 2 

nader ·ge!nterpreteerd worden. 

Stel de bewerkingstijd per machine is 1 uur en er staan 6 machines. Dan 

komt er gemiddeld elke 10 minuten een order klaar . In de formule moet 

als gemiddelde bewerkingstijd van de bewerkingseenheid dan die 10 

minuten worden genomen. In paragraaf 3.4 zullen wij zien dat bij 

werkplekken met meer parallelle machines minder wachttijd optreedt dan 

~ij werkplekken met ~~n grote machine (bij verder gelijke 

omstandigheden). 

3.3. Bezettingsgraad 

De bezettingsgraad heeft grote invloed op de wachttijden. In paragraaf 

2 hebben wij al gezien dat voor r - 0,9 en c
2 

- 1 de verhouding tussen 

wachttijd en bewerkingstijd gelijk is aan tien op een. Voor r - 0,8 is 

die verhouding nog maar vijf op een. 

De meest voor de hand liggende mogelijkheid om de bezettingsgraad te 

reduceren is het cre~ren van overcapaciteit en dus leegloop toe te 

. laten. Dat is dan ook meteen de duurste en minst aantrekkelijke manier. 

Aantrekkelijker is het de capaciteit flexibel te maken. Dan hoeft een 

hoge bezettingsgraad niet meteen te leiden tot een hoge 

wachttijdjbewerkingstijd verhouding. 

Stel de capaciteit kan worden gevarieerd tussen 80 en 120 en de 

gevraagde capaciteit is gemiddeld 90. Dan ontstaan er wachttijden 

horend bij een bezettingsgraad van r - 90/120 - 0,75, terwijl de 

gemiddeld beschikbare capaciteit veel kleiner zal zijn dan 120. 

Er zijn verschillende manieren om een capaciteit flexibel te maken: 

- overwerk, 

- uitbesteden, 

- aantal ploegen aanpassen. 

Maar voor aanpassing van aantal ploegen en voor uitbesteden (en in 

mindere mate ook voor overwerk) is in de regel nogal wat 

voorbereidingstijd nodig. Terwijl wachttijd voor een groot deel ook het 

gevolg is van korte termijn fluctuaties in de vraag naar capaciteit. 



Een heel belangrijk middel voor wachttijdreductie is daarom de 

capacitatieve flexibiliteit van produktiemedewerkers. De laatste jaren 

breekt het inzicht door dat korte doorlooptijden, en dus lage voorraden 

onderhanden werk, bij vari~rend werkaanbod per werkplek alleen 

realiseerbaar zijn als "de capaciteit naar het werk gebracht" kan 

worden (in plaats van het werk naar de capaciteit). Voor medewerkers 

betekent dit concreet dat ze multi-functioneel moeten zijn, dat wil 

zeggen op twee of meer werkplekken moeten kunnen werken met de vereiste 

efficiency en kwaliteit. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Ten eerste 

moet een medewerker als er op zijn eigen werkplek enige tijd geen werk 

is, bij een andere werkplek aan het werk kunnen waar dan wel voldoende 

werk is. Dit voorkomt de neiging veel werkvoorraad op te bouwen 

teneinde leegloop te voorkomen. Ten tweede moeten er 

produktiemedewerkers zijn die kunnen "bijspringen" op een werkplek waar 

enige tijd meer dan de normale hoeveelheid werk verzet moet worden. Dit 

voorkomt het blokkeren van de voortgang en zorgt tevens voor voldoende 

doorstroming van werkzaamheden naar de andere werkplekken. 

Het effectueren van capacitatie~e flexibiliteit is een zware opgave 

voor een bedrijf. De multi-functionaliteit moet eerst moeizaam worden 

opgebouwd en daarna voortdurend onderhouden worden. De registratieve 

systemen moeten vaak worden aangepast. Bovendien multi-functionaliteit 

in een produktie-afdeling helpt alleen maar als er overcapaciteit is 

wat machines betreft. Is die er niet dan moet multi-functionaliteit ook 

nog worden gecombineerd met variabele werktijden. En medewerkers moeten 

leren werk van elkaar over te nemen. 

3.4. Variaties in bewerkingstijd terugdringen 

Het effect van de variaties in bewerkingstijden op de wachttijd 

illustreren wij met een kwantitatief voorbeeld. 

Als alle bewerkingstijden even groot zijn, zeg twee eenheden, dan is c 

- o. Als de helft van de bewerkingstijden gelijk aan ~~n is en de 

andere helft is gelijk aan drie dan is c 
2 

- 1/4. Als 9/10 van de 

bewerkingstijden gelijk aan ~~n is en 1/10 gelijk is aan elf, dan is c 

- 9/4. 

In bet eerste geval is bij r - 0,9 de verhouding tussen gemiddelde 

wachttijd en bewerkingstijd gelijk aan 5. In het tweede geval is de 

verhouding gelijk aan 6,25. In het derde geval is de verhouding gelijk 

2 

2 

• I -



aan 16,25. Wij zien dat een grote spreiding in de bewerkingstijden een 

catastrofale invloed heeft op de gemiddelde wachttijd. 

Het opsplitsen van werkorders met grote bewerkingstijden leidt tot een 

reductie in gemiddelde bewerkingstijd en heeft op die manier al een 

gunstig effect op de wachttijd. Maar het effect via een reductie van de 

spreiding in de bewerkingstijden kan nog veel groter zijn. 

Neem nog eens het voorbeeld met 1/10 van de orders een bewerkingstijd 

van elf en 9/10 met een bewerkingstijd van ~~n. Stel de grote orders 
9 worden gesplitst. Dan wordt de gemiddelde bewerkingstijd 1
11 

en de 

verhouding tussen gemiddelde wachttijd en gemiddelde bewerkingstijd 

wordt ongeveer 8,7. Juist omdat er in de regel maar weinig grote orders 

zijn kan splitsing ervan een gunstig effect hebben, zelfs als eventuele 

omsteltijd niet gereduceerd wordt, en de bezettingsgraad ten gevolge 

van het splitsen dus enigszins stijgt. Veel beter is het natuurlijk 

gelijktijdig de omsteltijd te reduceren. 

Hier zien wij ook het gunstige effect van meer parallelle machines in 

plaats van ~~n grote machine. Het effect van een grote order bij twee 

parallelle machines is dat een aantal opeenvolgende tussentijden tussen 

voltooiing van een order wat groter wordt. Terwijl het effect bij ~~n 

machine is dat er ~~n grote tussentijd is. Bij meer machines wordt de 

werkplek niet geblokkeerd door een grote order. 

3. 5. Stimuli 

Het kennen van de dikmakers is niet voldoende. Voor het uitvoeren van 

het vermageringsproces zijn sterke stimuli uit de omgeving nodig. 

In de paragrafen 3.1 - 3.4 zijn de vier belangrijkste mogelijkheden 

besproken om congestie te voorkomen. Het realiseren van die 

mogelijkheden gaat niet vanzelf. Ook dat is al opgemerkt. Het is in de 

regel een moeizaam proces waarin omsteltijdreductie, genereren van 

multi-functionaliteit, aanpassen van werkorganisatie, opzetten van 

nieuwe registratiesystemen, etc. een grote rol spelen. 

Iedereen moet tijdgericht en doorstroomgericht bezig zijn, en dat nog 

wel met behoud van efficiency. Zo'n cultuuromslag lukt alleen als de 

omgeving daarvoor de juiste condities schept. Dat betekent met name dat 

het management zeer grote waarde moet hechten aan korte en betrouwbare 

doorlooptijden, en dat ook moet laten blijken. En ook mag nooit worden 



toegestaan dat de belading van een afdeling zo groot wordt dat gewenste 

doorlooptijden toch nooit gehaald kunnen worden . Het beleid rnoet 

consistent zijn . 

Als afgesproken wordt dat korte doorlooptijden belangrijk zijn dan rnoet 

dat ook tot uitdrukking kornen in de perforrnanceindicatoren die 

gehanteerd worden. 

4 . Toepassingen 

In deze paragraaf gaan wij na hoe de voorafgaande principes toegepast 

kunnen worden in de praktijk . Wij baseren ons hierbij op een aan de 

praktijk ontleende produktiebeheersingssituatie voor een bedrijf dat op 

klantenorder cornplexe machines of systernen maakt, die deels 

klantspecifiek ~ijn. Binnen dit soort bedrijf bestaat er een aantal 

verschillende trajecten in de orderafhandeling die onderling sterk 

verschillen qua doorstroornkarakteristiek, maar die elk voor zich zeer 

geschikt zijn voor demonstratie van de eerder genoernde principes. 

Figuur 8 laat de grote lijnen zien van de goederenstroom en de 

beheersingssysternen voor deze situatie. Wij zien dat de 

beheersingsfuncties bestaan uit orderacceptatie/offertebewerking, 

orderplanning, uitbesteding, detailplanning, ordervrijgave en 

capaciteitsplanning, werkuitgifte en tenslotte voortgangscontrole . De 

operationele activiteiten bestaan uit, ontwerpen en tekenen, inkoop en 

materiaalverwerving (inclusief ontvangst), werkvoorbereiding, 

onderdelenfabricage, en tenslotte subrnontage en eindrnontage. Wij zullen 

onze voorbeelden ontlenen aan de operationele activiteiten. 



opsfellen grofplon + voorfgorY;Jsbeheersing klonfen orders 

orders/ 

voorlgongsbewoking 
fobricoge orders 

off er le s .-----
0

-rct_e_r _--. 
occeplolie 

order be- ... onfwikkelen 
deloil-

I plonningr--- -----, 
K 
L 
A 
N 
T 
E 
N 

vesliging offerle 
-----tbevesl iging 

K 
L 
A 
N 
T 
E 
N 

u1tbesleding 

inkoop 

ofleveren 

Fig. 8 

Wij mogen hierbij echter niet uit het oog verliezen dat ook de 

beheersingsactiviteiten zelf weer processen zijn die, logistiek gezien, 

slecht ingericht kunnen zijn. Als het uitvoeren van de 

beheersingsactiviteiten zelf een lange doorlooptijd heeft dan wordt de 

reactietijd in de regelketen lang, met als gevolg dat de externe 

flexibiliteit van het systeem laag is, zelfs als de uitvoerende 

processen een hoge interne flexibiliteit en een korte doorlooptijd 

hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan een beheersingssysteem 

waar eenmaal per week de voortgang op de werkvloer wordt bijgewerkt en 

verwerkt in de besturing. Flexibiliteit van de beheersingssystemen zelf 

is dus ook zeer belangrijk, maar dat laten wij in volgende voorbeelden 

verder buiten beschouwing. 

4.1. Offerteverwerking en orderacceptatie 

Voor offerteverwerking en orderacceptatie is in de engineer-to-order 

situatie samenwerking nodig tussen commercie, ontwikkeling, techniek en 

produktie. De ontwikkelafdeling speelt hier een dominante rol omdat het 

klantspecifieke deel van het systeem in grote lijnen vastgesteld moet 



worden, en de consequenties voor prijs en levertijd van de order moet 

worden bepaald. 

Vanuit een zuiver functionele organisatie moeten in grote lijnen de 

stappen worden doorlopen zoals getoond in figuur 9. Wij zien dat er 

hier in principe vier processen moeten worden doorlopen, waarvan er 

twee parallel kunnen verlopen. 
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Er kunnen dus per potenti~le order minimaal vier maal wachttijden 

optreden voordat de o~deracceptatie kan plaatsvinden. Als deze 

processen achtereenvolgens worden uitgevoerd door de reguliere 

capaciteit in die afdelingen (bijvoorbeeld de normale ontwikkelaar, de 

normale planning, de normale calculators) die elk ook hun andere werk 

hebben dat liefst ook snel rnoet gebeuren, dan kan offerte-afhandeling 

lang gaan duren. 

Een voor de hand liggende techniek om deze doorlooptijd te versnellen 

is natuurlijk als regel in alle uitvoerende afdelingen het offertewerk 

altijd met de hoogste prioriteit te verwerken. Hierbij kunnen wij 
• 

handig gebruik maken van het gegeven dat de bewerkingstijd voor een 

offerte-afhandeling (opstellen van grove schattingen, ontwikkelen van 

primaire oplossingen) in het algemeen veel korter is dan de 

bewerkingstijd voor het afhandelen van een geaccepteerde order 

(uitgewerkte oplossingen, detailplanningen). Het vertragende effect van 



deze prioriteitsorders op de afhandeling van de normale orderstroom is 

dus beperkt. Echter bij deze oplossing moet natuurlijk toch ook 

capaciteit worden gereserveerd voor het offertewerk, en dan nog kan het 

voorkomen dat op een zeker tijdstip meerdere offertes tegelijk 

concurreren voor dezelfde gereserveerde capaciteit. 

Verder krijgen wij ook bij offertes te maken met de handelingen die 

nodig zijn voor de informatieoverdracht van de ene naar de andere 

afdeling . Speciaal in het offertestadiurn, waar vele offertes niet tot 

orders leiden, zullen vaak niet veel kosten mogen worden gem~akt voor 

informatievastlegging en overdracht. Reductie van deze handelingen is 

mogelijk door de activiteiten: opstellen functionele specificatie, 

ontwikkeling, levertijdafgifte, en kostprijsbepaling, door een relatief 

kleine afdeling te laten gebeuren, en binnen die afdeling (de 

zogenaamde acquisitieafdeling) zo min mogelijk specialisatie te laten 

ontstaan. De interne comrnunicatie wordt dan eenvoudig gehouden door een 

gemeenschappelijk jargon en terminologie. Hierdoor vervalt een aantal 

activiteiten die te maken hebben met informatieoverdracht, terwijl 

andere activiteiten op dit gebied minder tijd vergen. 

Aangezien de acquisitieafdeling relatief klein is ten opzichte van de 

rest van het bedrijf, kunnen wij het ons veroorloven hier met een 

relatief lage gemiddelde bezettingsgraad te werken. Ook kunnen wij 

volurneflexibiliteit cre~ren door afspraken te rnaken over de 

rnogelijkheid om, in bepaalde perioden, gedeeltelijk of met de hele 

afdeling meer uren te werken dan normaal. In de rustigere periodes kan 

dan de vooruitgewerkte tijd worden gecompenseerd. 

In geval gewerkt wordt met structureel laag bezette capaciteit kan 

gedurende de rustigere perioden worden gewerkt aan het bijwerken van de 

infrastructuur van de acquisitieafdeling, bijvoorbeeld plannings- en 

prijsbestanden kunnen worden bijgewerkt, nieuwe acquisiteurs worden 

opgeleid c.q. ingewerkt, de acquisiteurs worden voorgelicht over de 

nieuwste technieken e.d. Op deze manier wordt de acquisitieafdeling 

zelf weer zo eenvoudig mogelijk gehouden, en ontstaat er daar geeP 

sterke differentiatie tussen direct en indirect werk. 

Zeer belangrijk is om ervoor te zorgen dat in dit soort afdeling het 

streven naar specialisatie naar klantsoort of klantgroep (het 

zogenaamde account-management) niet te laten leiden tot totale interne 

specialisatie in het offerte-afhandelingstraject. In dat geval krijgen 

. I 



wij immers weer te maken met de gevolgen van onevenwichtige belading 

van de capaciteit per klantgroep, en daar zijn wij te klein voor. De 

externe duidelijkheid (een aanspreekpunt per klant of klantgroep) moet 

gepaard gaan met de mogelijkheid om intern de werkzaamheden voor een 

offerte met zoveel mogelijk mensen tegelijk aan te pakken, of te laten 

uitvoeren door wie op dat moment capaciteit over heeft. Dit leidt tot 

de soort organisatie zoals geschetst in figuur 10. 

klont (groep) A 

klont (groep) B 

klont (groep) C 

klont (groep) D 

Fig. 10. 
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Doorlooptijdverkorting in ontwikkelafdelingen vergt dezelfde soort 

organisatie als hiervoor besproken voor de acquisitie, maar nu betreft 

het meestal een grootschaligere afdeling waarbinnen aan specialisatie 

niet te ontkomen valt. Interne capacitatieve flexibiliteit is ook hier 

het sleutelwoord, en heeft betrekking op: 

- het vermogen van de medewerkers om meerdere "soorten" werkzaamheden 

te verrichten, 

- het vermogen werk van elkaar over te nemen (verder gaan waar de ander 

gebleven is) , 

de mogelijkheid om op vari~rende tijdstippen, bijvoorbeeld in 

verschoven dagdienst te werken. 

Wij zullen de eff ecten van deze principes laten zien aan de hand van 

het ontwikkelen en tekenen van matrijzen in een grote 

gereedschapsmakerij (met dank voor de verstrekte gegevens aan ir. A. 

van de Veen, Philips Machinefabrieken). 



De afdeling is 10 man groot en verwerkt op jaarbasis 80 

ontwikkelopdrachten die in omvang vari~ren van 50 tot 500 uren met een 

gemiddelde van 175 uur. 

In de bestaande situatie wordt iedere opdracht toegewezen aan een 

ontwikkelaar. Bij zeer grote opdrachten, die onder hoge tijddruk staan, 

komt het wel eens voor dat er bij het maken van detailtekeningen 

meerdere medewerkers worden ingeschakeld. De ontwikkelopdrachten komen 

Fig. 11 
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onregelmatig binnen, zodat deze situatie gekenmerkt kan worden als een 

loket-wachtrij met gemiddelde bewerkingstijd en bezettingsgraad van 

80%. De gemiddelde doorlooptijd van een ontwikkelopdracht was 27 dagen, 

hetgeen aardig overeenkomt met de theoretische doorlooptijd op basis 

van de wachttijdtheorie. Figuur 11 laat bij wijze van voorbeeld de 

bestaande doorlooptijd zien voor een ontwikkelopdracht van 300 uren. 

Wij zien <lat het wachten in deze situatie een relatief klein deel van 

de doorlooptijd vormt. 

Deze doorlooptijd werd als te lang ervaren en er werd besloten om de 

afdeling anders te organiseren. Het ontwikkeltraject werd geanalyseerd, 

hetgeen leidde tot de volgende constateringen: 

- Het ontwikkelproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden 

de basismaten bepaald van de matrijs. In de tweede fase worden, 

afgeleid van deze basismaten, de details ontwikkeld en getekend. 

- De bewerkingstijden kunnen aanzienlijk worden teruggebracht door het 

inzetten van CAD-systemen (CAD - Computer Aided Design). Dit vereist 

wel investeringen. 

- Nadat de basismaten zijn vastgesteld kan door meerdere medewerkers 

parallel worden gewerkt aan het uitwerken van de detailtekeningen. 

Dit gaat wel enigszins ten koste van de efficiency (ten gevolge van 

de benodigde communicatietijd en dergelijke). 

Figuur 12 laat zien hoe de relatie is tussen benodigde capaciteit ·en 

het aantal mensen <lat parallel wordt ingezet op een project . Echter, 

bij gebruik van CAD-systemen zouden deze couununicatietijden grotendeels 

vervallen. 

Op basis van deze constateringen kunnen twee scenario's worden 

ontwikkeld. Een scenario waarbij geen gebruik wordt gemaakt van CAD

systemen en een waarbij wel gebruik wordt gemaakt van CAD-systemen. 

Figuur 11 laat de verwachte projectdoorlooptijd zien voor elk van deze 

scenario's, vergeleken met die van van de oorspronkelijke werkwijze. 

Bij het CAD-scenario trad nog een complicatie op. De 

bewerkingstijdreductie ten gevolge van het gebruik van CAD-systemen 

bleek niet voldoende om de uurtariefstijging ten gevolge van de CAD

afschrijving te compenseren. De doorlooptijdreductie zou dus gepaard 

gaan met een kostprijsstijging. Hetzelfde gold voor het niet-CAD 

scenario, waar bij parallel werken immers meer capaciteit nodig is . 
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De uitkomst wordt echter geheel anders als de ontwikkelaars in 

ploegendienst op de (<lure) CAD-systemen gaan werken. In dat geval daalt 

het uurtarief . 



Er is echter in dit geval ook nog een ander belangrijk voordeel 

verbonden aan ploegenwerk, namelijk dat er hierdoor in prncipe per 

parallelle activiteit 16 uur per dag gewerkt kan worden aan een 

project. Hierdoor daalt de projectdoorlooptijd, gerekend in dagen, nog 

verder. Figuur 11 laat zien hoe de projectdoorlooptijd wordt bij het 

gebruik van CAD systemen, gecombineerd met ploegendienst. Wij merken 

hierbij op dat het gebruik van CAD-systemen een ~~nduidige werkwijze 

afdwingt, waardoor het overnemen van elkaars werk vergemakkelijkt wordt 

en dus minder tijd(verlies) vergt. 

Voorwaarden voor het incasseren van deze doorlooptijdwinst is dus 

parallel werken na de eerste fase, 

- flexibilisering van de arbeid; op het CAD-systeem in de ploeg werken , 

- standaardisatie in notatie en taalgebruik ten behoeve van overdragen 

van werk. 

4.3. Materiaalverwerving en goederenontvangst 

Het volgende praktijkvoorbeeld heeft betrekking op de 

goederenontvangst. Wij zien dat hier achtereenvolgens de volgende fasen 

doorlopen moeten worden voordat de goederen beschikbaar zijn voor 

fabricage (of in het magazijn zijn): 

- lnchecken en administreren . 

- Opslag op tussenstation. 

- Kwaliteitscontrole. 

- Transport naar eindopslag of gebruiker . 

Twee van deze fasen en de daarmee gepaard gaande handelingen kunnen 

worden ge~limineerd als de relatie tussen leveranciers en afnerners 

dermate hecht is dat de kwaliteitscontrole die bij de levernacier is 

uitgevoerd, als voldoende garantie voor direct gebruik bij de afneme r 

geldt . Dit soort r e latie heet bij maakdelen een co -mak ership-rela tie, 

en heeft qua kosten en ook logistiek gezien grote voordelen. 

Echter het zal niet altijd zo georganiseerd kunnen worden en voor vele 

bedrijven zullen vele toeleveringen altijd een aparte 

kwaliteitscontrole moe ten ondergaan voordat het ingekochte goed 

beschikbaar gesteld kan worden voor gebruik . In vele organisaties is de 

kwaliteitscontrole ondergebracht bij de kwaliteitsafdeling en laat deze 

afdeling de controles uitvoeren door haar eigen gespecialiseerd 



personeel. Dit leidt ertoe dat er zich in dit traject dus drie 

wachtsituaties voordoen. 

Een aanzienlijke doorlooptijdreductie kan worden bereikt door de 

kwaliteitscontroles uit te laten voeren door het personeel op het 

ontvangststation. Wij elimineren daardoor twee van de drie 

wachtsituaties. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat alle 

ontvangen goederen onmiddellijk gecontroleerd worden. Als een bepaalde 

kwaliteitscontrole veel tijd vergt terwijl er net een groot aantal 

ontvangsten binnenkomen, kan het vrijmaken van de ontvangstruimte even 

voorrang krijgen en zal zo'n grote klus even opzij gezet moeten kunnen 

worden. Echter, dat kan in dit geval goed overzien worden door de chef 

van het ontvangststation, en die kan er ook op toezien dat zijn 

personeel ook die ene klus op tijd verzet. Dat wordt heel wat 

moeilijker als de kwaliteitscontrole moet gebeuren door iemand van een 

andere afdeling. 

Voorwaarde voor deze doorlooptijdverkorting is het opstellen van 

eenvoudige, goed hanteerbare inspectievoorschriften. Er kan natuurlijk 

altijd een beperkt aantal artikelen overblijven waarvoor geldt dat de 

inspectie moet gebeuren door specialisten. Voor dat beperkt aantal 

ontvangsten moet het mogelijk zijn om het zo te organiseren dat een 

specialist bij ontvangst onmiddellijk beschikbaar is voor het uitvoeren 

van de inspectie. Mits dit maar een beperkt beslag legt op de 

capaciteit van de specialisten is het altijd mogelijk dit werk vrijwel 

zonder wachttijd uit te voeren. Het vereist natuurlijk wel een daarop 

gerichte organisatie, met andere woorden de specialisten moeten te 

allen tijde klaar staan om binnengekomen specialistisch inspectiewerk 

onmiddellijk te verzetten. Daarbij hoort een organisatie die kan en wil 

meten in welke mate dat het geval is, en die ook de organisatie in dit 

opzicht aanspreekt. 

4.4. Werkvoorbereiding/Onderdelenfabricage 

Wij behandelen hier de werkvoorbereiding en de onderdelenfabricage als 

een geheel, niet omdat deze functies qua logistieke problematiek 

identiek aan elkaar zouden zijn, maar omdat er een grote samenhang is 

tussen de wijze van werkvoorbereiden en de logistieke problematiek in 

de onderdelenfabricage. Om deze relaties goed duidelijk te kunnen maken 

beginnen wij met de onderdelenfabricage. 



In de onderdelenfabricage treffen wij vaak specialisatie aan naar 

diverse soorten bewerkingen, waarvoor aparte werkplekken worden 

ingericht met aparte machines en waarin mensen werken met specifieke 

vaardigheden. Deze specialiatie komt voort uit het feit dat bepaalde 

machines zeer geschikt zijn in termen van kwaliteit en efficiency voor 

bepaalde bewerkingen. Mits er voldoende werk is van dit soort loont het 

dan op een zeker moment om zo'n speciale machine aan te schaffen. Vaak 

is die wat duurder dan de "normale" bewerkingsmachines, metals gevolg 

dat er al vlug een redelijk hoge bezettingsgraad gehaald moet worden om 

de machine rendabel te laten draaien. Op basis van een hoge begrote 

bezettingsgraad komt er een uurtarief tot stand. Dat uurtarief, samen 

met de begrote uren, wordt gebruikt bij de afrekening van de 

produktieafdeling. 

Zodra deze cijfers bestaan en op die manier gebruikt worden beginnen 

zij een eigen leven te leiden. De afdelingschef zal minstens de begrote 

uren willen halen op deze machine, en liefst nog iets meer, want gezien 

het relatief hoge uurtarief leveren extra uren veel op. De chef heeft 

onder deze omstandigheden zelfs de neiging om werk bij voorkeur op de 

duurdere machine te laten uitvoeren, want daar brengt het het meeste 

op, en de chef heeft daar groot gelijk in; hij wordt immers zo 

afgerekend. 

In het algemeen wordt de beslissing over de werkwijze 

(fabricagetechnieken, routing, calculatietijden) niet genomen door de 

chef, maar door de werkvoorbereiders. Deze hanteren daarbij richtlijnen 

die natuurlijk afgeleid zijn van de doelstellingen van de afdeling 

zoals impliciet of expliciet beleden door de chef. Het gevolg van dit 

alles is dat logistieke beslissingen genornen worden met het oog op de 

korte termijneffecten op de verrneende lokale efficiency. 

Multi-inzetbaarheid 

Het doorbreken van deze mentaliteit en werkwijze vereist dat tijd en 

tijdigheid het dominante criterium wordt voor de afdelingsbesturing op 

korte termijn . Op langere termijn, met name bij de bezettingsplanning 

en orderacceptatie, dienen rendementscriteria een dominante rol te 

spelen, maar dan geformuleerd in termen van omzet en omzetsnelhe id, 

gerelateerd aan de totale beschikbare capaciteit. 

Dit betekent dat bij de werkvoorbereiding in de werkvoorschriften de 

rnogelijkheid moet worden ingebouwd om, als de omstandigheden dat eisen, 



alternatieve machines te gebruiken, het werk alsnog uit te besteden, of 

series op te splitsen en parallel of overlappend te verwerken. Ten 

behoeve van de beoordeling van de performance van de afdeling dient er 

een "budget" te zijn voor het "rendementsverlies" dat hierdoor wordt 

geleden. 

Voor sommige machines en werkplekken zullen de bovengenoemde 

mogelijkheden niet voldoende zijn om een snelle en betrouwbare 

doorstroming van het werk te garanderen. Bovendien zullen er zich vaak 

in de praktijk verstoringen voordoen in de produktie, in de vorm van 

machineuitval en kwaliteitsproblemen die extra maatregelen vergen. In 

die situaties is capacitatieve mixflexibiliteit op korte termijn nodig. 

Dit houdt in dat voor wisselende bewerkingssoorten tijdelijk 

uitbreiding van capaciteit mogelijk moet zijn. Dit betekent dat 

machinecapaciteit in overmaat aanwezig moet zijn en dat (bepaalde) 

produktiemedewerkers multi-inzetbaar moeten zijn. De eis dat 

machinecapaciteit in overmaat aanwezig moet zijn is vaak voor dure 

machines niet te realiseren. In dat geval dient de mogelijkheid te 

worden gecre~erd dat gebruik gemaakt wordt van selectieve 

ploegendienst, dat wil zeggen multi-inzetbare medewerkers werken in een 

extra ploegendienst en kunnen in deze ploeg aan het werk gaan op de 

machines waar op korte termijn extra capaciteit nodig is. Een 

belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het werk en de werkvoorbereiding 

zo georganiseerd zijn dat het werk gemakkelijk overdraagbaar is. Immers 

de klus waar de man in de dagdienst mee is gestart, en die nog niet af 

is, wordt overgenomen en mogelijk afgemaakt door zijn collega in de 

avondploeg. Dit kan problemen scheppen zoals dubbele aanloopeffecten 

(tekening lezen) en onduidelijkheid met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid voor gemaakte fouten. Deze werkwijze vergt daarom 

een ingrijpende aanpassing van de arbeidsorganisatie op de werkvloer. 

Er moet sterk teamgericht en.in groepsverband worden gewerkt en de 

communicatie moet op basis van duidelijke standaarden plaatsvinden. 

Figuur 13 toont als voorbeeld de groepsindeling die voor een 

mechanische werkplaats werd ontworpen om een hoge arbeidsflexibiliteit 

te cre~ren (met dank voor de verstrekte gegevens aan ing. P. Kersten, 

Philips Machinefabrieken). 
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Tabel 1 geeft voorbeeld van regels die voor een werkvoorbereidingsgroep 

zijn opgesteld met als doel "logistiek vriendelijke" werkorders te 

cre~ren. Het gebruik van alternatieve machines zijn hierin nog niet 

verwerkt, omdat in de betreffende afdeling de werkvoorbereiding (nog) 

wordt gemaakt zonder direct zicht op de capaciteitsbezetting. 

Aontol bewerkingen Nooit meer don 70 bewerkingen 
per werkorder uit trek ken . 

Bewerkingstijd per Voor bewerkingen op een - of tweeling 
bewerking machines met hoge bezelt ingsgrood, 

nooit meer don 70 uur bewerkingstijd. 

Totole bewerkingst1jd Voor de totole bewerkin9s t1/d in een 
werkorder. nooit meer don in to tool 
75 uur toestoon. 

lndien om technische of ondere reden van deze regels 
ofgeweken moet warden. don contact opnemen met het hootd 
van het bedrijfsbureou. ~ 

Tabel 1 

Informatievoorziening 

Het zal duidelijk zijn dat een voorwaarde voor het hanteren van deze 

korte termijn besturingsmiddelen is dat wij kunnen beschikken over 



juiste informatie over ordervoorgang, benodigde capaciteit en 

beschikbare capaciteit (inclusief flexibiliteit). 

Voor wat grotere produktieafdelingen is dat enkel economisch 

verantwoord te realiseren via geautomatiseerde 

voortgangsregistratiesystemen. Tevens bieden deze systemen de 

mogelijkheid om snel en effici~nt de korte termijn planning aan te 

passen, en routingen en tijden te wijzigen. Allemaal zaken die nodig 

zijn om de planning op termijn realistisch te houden. En alleen een 

realistische planning, dat wil zeggen een planning die binnen het raam 

der beschikbare flexibiliteit blijft, motiveert de medewerker tot 

a·anwending van die flexibiliteit. Een onrealistische planning werkt 

demotiverend. Dit brengt ons bij de laatste oprnerking die wij over de 

onderdelenfabricage willen maken. 

Werklastbeheersing 

Een veel voorkomende situatie is die waarbij het produktiepersoneel 

onder druk gezet wordt via "taakstellende" opdrachten waarin zowel 

vanuit capaciteitsbenuttingsoogpunt als met betrekking tot de 

doorlooptijd meer van de afdeling ge~ist wordt dan haalbaar is. Het 

idee hierachter is dat er maximaal gepresteerd wordt als er onder druk 

gewerkt wordt. Het lijdt geen twijfel dat een te lichte taakstelling 

leidt tot verzwakking van normbesef en erosie van de efficiency. 

Echter een te zware taakstelling leidt tot de situatie dat de norm 

nooit gehaald wordt, en dat dat op den duur dus wordt aanvaard. Zeker 

voor wat betreft de plan- en levertijdgegevens is dit fataal. Als een , 
planning nooit gehaald kan worden, heeft men ook niet de neiging om het 

onderste uit de kan te halen . In plaats van er naar te streven dat 

alles op tijd klaar is gaat men er dan toe over op de prioriteiten te 

letten: alles op tijd klaar kan toch niet, laten wij dus maar alles in 

de juiste volgorde verzetten . Een zuive r prioriteitsgerichte 

mentaliteit in een organisatie duidt vaak op overbelading. Een kritisch 

beladen afdeling kan op tijd werken in plaats van op prioriteit. 

Beheersing van de werklast van de afdeling op het kritische niveau -

niet te weinig, maar zeker ook niet te veel - is daarom een zeer 

belangrijke voorwaarde voor het rnobilis e ren van de beschikbare interne 

flexibiliteit en het realiseren van korte en betrouwbare 

doorlooptij den. 



4.5. Montage 

Als laatste toepassingsgebied van onze principes staan wij stil bij het 

montagetraject. Montage vindt vaak plaats in afdelingen met redelijk 

homogeen produktiepersoneel. Voor situaties met een lage 

herhalingsgraad per produkttype krijgen wij een projectmatig 

operationeel proces. Er is een relatief lage specialisatiegraad; er 

wordt hoogstens onderscheid gemaakt tussen voorwerkers en algemene 

monteurs, of tussen voormontage en eindmontage plus testen, of tussen 

elektrische en mechanische monteurs, etc. Hoe dan ook, meestal zijn er 

maar enkele specialistische capaciteitssoorten. Dit betekent dat er in 

de montage meestal heel wat interne flexibiliteit is, die gemakkelijk 

aangewend kan worden. Vaak is het goed mogelijk op korte termijn niet

specialistische capaciteit in te huren, zodat de volumevariaties en 

mixvariaties in capaciteitsbehoefte goed gevolgd kunnen worden. 

In feite kunnen in montageafdelingen de principes zoals behandeld in 

het eerste deel van dit hoofdstuk vrij eenvoudig worden toegepast. 

Echter er zijn twee bijzondere kenmerken van het klein

seriemontageproces die uit logistiek oogpunt vragen om een bijzondere 

vorm van flexibiliteit. Deze kenmerken zijn gerelateerd aan het 

projectmatige karakter van het werk. Wij zullen deze kenmerken en haar 

logistieke consequenties kort behandelen. 

Voor situaties met een hoge herhalingsgraad per produkttype 

(seriemontage) gelden andere bijzondere kenmerken die wij daarna zullen 

behandelen. 

4.5.1. Enkelstuks en klein-seriemontage 

Bij enkelstuks en klein-seriemontage van complexe produkten bestaat 

materiaalverwerving en opbouw van het produkt uit een groot aantal 

activiteiten wier onderlinge samenhang een netwerkstructuur heeft. De 

activiteiten en processen kenmerken zich door tijdsduur en 

volgorderelaties waarbij vele activiteiten parallel kunnen gebeuren, 

met als gevolg dat de totale tijd nodig voor de opbouw bepaald wordt 

door de activiteiten die op het kritieke pad liggen. Voor de 

activiteiten die niet op het kritieke pad liggen betekent dat, dat er 

zogenaamde vrije speling is. Dat wil zeggen dat ze kunnen worden 

uitgevoerd binnen een zeker tijdvak dat groter is dan hun 



bewerkingstijd, zonder de doorlooptijd van de order te verlengen (zie 

figuur 14). 

~ 
~ 

oclivifeilen met f1jdsduur 

Fig. 14 

montage project doorloopf1jd 

Verkorting van de doorlooptijd van het project is alleen mogelijk door 

de duur van de activiteiten op het kritieke pad te verkorten bf door 

ervoor te zorgen dat er meer tijdsduur beschikbaar komt voor de 

activiteiten op het kritieke pad. 

Bewerkingsduurverkorting op het kritieke pad 

In montageafdelingen beschikken wij, zoals gezegd, vaak over meerdere 

medewerkers die hetzelfde soort werk kunnen uitvoeren (lage 
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specialisatiegraad). Bovendien is het vaak mogelijk om de 

bewerkingsduur van activiteiten te verkorten door meerdere medewerkers 

in te zetten (al zal dat vaak gepaard gaan met enig efficiency

verlies). Op basis van de netwerkanalyse kunnen wij snel vaststellen 

welke activiteiten op het kritieke pad liggen (dat zijn meestal maar 10 

A 20% van het totale aantal activiteiten in het netwerk), en welke van 

deze activiteiten uit technisch en efficiency-oogpunt verantwoord 

verkort kunnen worden door inzet van meerdere medewerkers. 

Gezien de structuur van montagenetwerken zal er op deze manier 

aanvankelijk met een relatief kleine inspanning veel 

doorlooptijdverkorting bereikt kunnen worden. Naarmete het 

oorspronkelijke kritieke pad korter wordt, zullen er meerdere paden 

kritiek kunnen worden, en zal de benodigde inspanning voor verdere 

verkorting groter worden. 

Het zal duidelijk zijn dat hiervoor een interne arbeidsorganisatie 

nodig is die gericht is op samenwerking en flexibele inzet en niet 

primair op lokale efficiency. Voor montageafdelingen is zo een 

arbeidsorganisatie eerder te bereiken dan voor onderdelenfabricage

afdelingen omdat bij de montage de kosten van de uitgangsmaterialen een 

veel groter aandeel in de waarde van het produkt is dan in de 

onderdelenfabricage, en dus arbeidsefficiency een minder belangrijke 

rol speelt in de bedrijfsvoering. 

Werktijdverlenging op het kritieke pad 

Een andere mogelijkheid om de totale montagedoorlooptijd te verkorten 

is ervoor te zorgen dat voor de activiteiten op het kritieke pad meer 

tijdsduur ter beschikking komt. 

Stel de normale bedrijfstijd loopt van acht uur 's morgens tot half 

vijf 's middags. Binnen deze tijd worden alle activiteiten uitgevoerd 

aan alle montageprojecten die de afdeling op een zeker moment 

onderhanden heeft. Stel dat voor een bepaald project de totale 

tijdsduur van het kritieke pad 160 uren bedraagt. Dan is de 

doorlooptijd van dit project minstens gelijk aan 160/8 20 werkdagen 

(wij nemen even aan dat er voor de activiteiten op het kritieke pad 

geen wachttijd op capaciteit optreden). Stel nu dat een klein deel van 

het montagepersoneel in een avondploeg werkt en dat de samenstelling 

van dit personeel zodanig is dat zij alle soorten montagewerk aankan . 

In dat geval kunnen wij het werk zo organiseren dat er aan de 



activiteiten op het kritieke pad maximaal 16 achtereenvolgende uren per 

werkdag gewerkt kan worden. Dit kan maximaal een halvering van de 

projectdoorlooptijd opleveren, maar dat zal vaak niet gehaald kunnen 

worden ' omdat dan andere paden in het netwerk kritisch worden. 

Op basis van netwerk- en activiteitenanalyse kan in een vroeg stadium 

bepaald worden aan welke activiteiten in dubbele dagdienst moet worden 

gewerkt, en wat dat betekent voor de benodigde capaciteit in de 

avonddienst. Deze werkwijze vereist weer een arbeidsorganisatie, waarin 

het routine is om werk van elkaar over te nemen, op korte termijn 

inzetbaar te zijn bij verschillende soorten karweien, en daarbij samen 

te werken met telkens wisselende collega's. Het interne overleg en de 

informatievoorziening zowel qua technische als planningsinformatie moet 

daarvoor goed zijn ingericht. Opleiding en standaardisatie zijn 

hiervoor belangrijke voorwaarden. 

4.5 . 2. Seriemontage 

Bij seriemontage zien wij vaak een hogere graad van 

arbeidsspecialisatie, waarbij getnvesteerd wordt in technische 

hulpmiddelen zoals montagemallen, werktafels, meetsystemen en 

transportsystemen. Elk van deze investeringen heeft weer tot gevolg 

dat, binnen de gebruikelijke administratieve systemen, lokale . 
efficiency een belangrijke rol speelt in het logistieke 

beslissingsproces. 

Het effici~nt benutten van de capaciteit is de dominante factor. Willen 

wij een kortere doorlooptijd realiseren door meer interne flexibiliteit 

te cre~ren, dan kunnen wij in principe gebruik maken van dezelfde soort 

maatregelen als bij de onderdelenfabricage . Daarop gaan wij hier niet 

verder in. Wel gaan wij kort in op een factor die in het bijzonder van 

belang is voor seriematige montageprocessen. 

Deze factor is de montagestructuur, dat wil zeggen de gefaseerde opbouw 

van het eindprodukt, submontage, subsubmontages etc., uitgaande van de 

series enkelvoudige componenten. Laten wij als voorbeeld de twee 

montagestructuren bekijken in figuur 15.a en figuur 15.b. 
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Fig. 15.a 

In figuur 15.a. zien wij een montageproces waarbij voor elk niveau in 

de stuklijst een aparte werkorder wordt uitgegeven. Hierdoor ontstaan 

zeer veel verschillende montagehandelingen waarvoor sterk 

gespecialiseerd personeel en apparatuur ontwikkeld kan worden. De 

consequentie echter is een groot aantal verschillende soorten montages, 

en een groot aantal tussenprodukten waarvoor werkorders moeten worden 

uitgegeven en die moeten worden getransporteerd, in magazijnen rnoeten 

worden opgeslagen, geregistreerd, en weer te voorschijn moeten worden 

gehaald voor de volgende montagehandeling. 

{ • J so mens 1ellingsi1ems p' 

Fig. 15.b 



In figuur 15.b zien wij een montagestructuur die veel platter is, en 

waar in hoge mate gebruik gemaakt is van een van de principes uit 

paragraaf 3 van dit hoofdstuk: eliminatie van handelingen. Op vele 

plaatsen in de stuklijst zijn achtereenvolgende submontages 

gecombineerd tot ~~n proces. Het aantal werkorders neemt af, er is 

minder magazijncapaciteit en ruimte nodig, de totale doorlooptijd per 

produktsoort door het montagetraject neemt aanmerkelijk af. Tegenover 

deze doorlooptijdverkorting en de besparingen in de indirecte kosten 

staan echter complexere rnontageopdrachten die hogere eisen stellen aan 

de inzetbaarheid van het personeel, en een grotere gevoeligheid van het 

rnontageproces voor storingen in de beschikbaarheid van 

uitgangsmaterialen: per montageopdracht zijn gemiddeld meer 

verschillende onderdelen nodig dan in de gespecialiseerde situatie. 

Voorwaarde voor het realiseren van flow produktie in de montageis dus 

goed bestuurbare en betrouwbare rnateriaalbeschikbaarheid. Voor wat 

complexere montageprocessen is real-time on-line informatievoorziening 

met betrekking tot ordervoortgang en materiaalcompleetheid een 

onmisbare voorwaarde. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 5 van 

deel I van dit boek. 

5. Besluit 

Het realiseren van externe flexibiliteit, korte levertijden, snel 

reageren op marktwijzigingen, kan meestal alleen worden gerealiseerd 

door het cre~ren en rnobiliseren van interne flexibiliteit. 

Een van de belangrijkste blokkades in bestaande bedrijfsprocessen is de 

geringe capacitatieve flexibiliteit, zowel in volume op zich als in 

termen van inzet over de verschillende soorten werkzaamheden. Wij 

hebben in het eerste deel van dit hoofdstuk laten zien welke factoren 

een rol spelen bij het tot stand komen van de doorlooptijd, en hoe zij 

onderling samenhangen. Wij hebben deze sarnenhang samengevat in een 

eenvoudige forrnule die in vele praktijksituaties goed bruikbaar is om 

de effecten van verschillende mogelijke rnaatregelen op de doorlooptijd 

te schatten. De rol van interne flexibiliteit in de zin van een brede 

inzetbaarheid van de produktiemedewerkers is daarbij uitdrukkelijk aan 

de orde gekomen. 



In het tweede deel van dit hoofdstuk hebben wij aan de hand van een 

voorbeeld-situatie uit de praktijk voor de verschillende operationele 

afdelingen nagegaan welke soort van flexibiliseringsmaatregelen hier 

nodig c.q. mogelijk zijn, wat voor effecten wij hiervan mogen 

verwachten, en welke voorwaarden vervuld rnoeten worden voor realisering 

van deze effecten. 

De rode draad hier is het terugdringen van specialisatie, eliminatie 

van handelingen en scheppen van condities voor samenwerking en 

werkoverdracht. Een belangrijke consequentie hiervan is dat de 

kwaliteit van de informatievoorziening aarunerkelijk kritischer wordt en 

dat prestatiemetingen op een geheel andere wijze tot stand moeten komen 

dan volgens de traditionele administratieve organisatie wordt 

voorgeschreven. 

Op beide aspecten zal in de volgende hoofdstukken nader worden 

ingegaan. 



FLEXIBILITEIT EN LOGISTIEKE INFORMATIESYSTEMEN 

Prof.dr . ir . J.C . Wortmann 

1. Structurele en operationele flexibiliteit in de logistiek 

Flexibiliteit en structuur 

Wat is flexibiliteit in de logistiek? Deze vraag is in eerdere 

Hoofdstukken van dit boek uitgebreid besproken. Maar als de discussie 

hier in een enkele zinsnede mag worden samengevat , dan is 

flexibiliteit: het vermogen de goederenstroom bij te sturen op basis 

van nieuwe marktinzichten. 

Men kan flexibiliteit onderzoeken binnen het kader van een gegeven 

structuur, of men kan de flexibiliteit van de structuur zelf 

onderzoeken. Deze structuur heeft dan betrekking op de plaats van 

ontkopppelpunten, de inrichting van produktie- en distributie

processen, de procedures die worden gevolgd bij besluitvorming, de aard 

van beslispunten en hun samenhang, de inrichting van 

informatiesystemen, enzovoort. 

Meestal wordt flexibiliteit in de logistiek onderzocht binnen het kader 

van een gegeven structuur. Wij zullen dat hier aangeven met 

operationele flexibiliteit. Wanneer men de operationele flexibiliteit 

niet voldoende acht, dan kan men verschillende maatregelen nemen. Een 

van de mogelijkheden is het wijzigen van de structuur. Daarbij komt het 

geregeld voor dat informatiesystemen een hinderpaal vormen. Hierbij 

gaat het dus om de flexibilteit van de structuur zelf. Wij zullen <lit 

aanduiden met de term: structurele flexibiliteit. 

Informatiesystemen en operationele flexibiliteit 

Wij zullen in brede zin hier "informatiesystemen" opvatten als het 

geheel van mensen, middelen en procedures, dat bedoeld is om informatie 

te verschaffen ten behoeve van logistieke besluitvorming. 

Informatiesystemen kunnen een bijdrage leveren aan operationele 

flexibiliteit, maar zij kunnen ook belemmerend werken. Dit wordt nader 

uitgewerkt in paragraaf 2 van <lit hoofdstuk . 

Paragraaf 2.1 gaat in op de rol van registrerende systemen. Goede 

registratie vormt natuurlijk de basis van alle besturing, maar wat is 

goede registratie? Dat moet worden afgeleid uit die besturing, zo zal 



worden betoogd, en daarbij zal blijken dat gedetailleerde registratie 

schadelijk kan zijn. 

Paragraaf 2 . 2 gaat in op doorlooptijden in administratieve processen 

binnen de logistiek. Deze zijn voor de flexibiliteit even belangrijk 

als de doorlooptijd van fysieke processen. 

Paragraaf 2.3 gaat in op adviserende 

(beslissingsondersteunende)systemen. Daarbij zal blijken, dat de 

huidige systemen met het concept "flexibiliteit" nog slecht uit de 

voeten kunnen. 

Informatiesystemen en structurele flexibiliteit 

Hoe kan men informatiesystemen zodanig ontwerpen, dat zij geen 

belemmering vormen voor veranderingen in de structuur? Deze vraag vormt 

het onderwerp van paragraaf 3. 

Paragraaf 3.1 is een inleiding. Paragraaf 3.2 geeft een algemeen kader 

voor enkele vormen van veranderbaarheid van informatiesystemen. 

Paragraaf 3.3 bespreekt verschillende vormen van veranderbaarheid, 

zoals de gebruiker zich die zou wensen. Paragraaf 3.4 belicht deze 

wensen vanuit een informatica-perspectief. Tenslotte geeft paragraaf 

3.5 enkele conclusies. 

2. Informatiesystemen en operationele logistieke flexibiliteit 

2.1. Registrerende systemen 

Flexibiliteit vereist gewoonlijk goede registrerende systemen. 

Wie de goederenstroom snel wil kunnen aanpassen aan signalen uit de 

markt, opereert gewoonlijk op het scherpst van de snede. Wanneer men 

bijvoorbeeld wil onderzoeken of een klanten-order nog gewijzigd kan 

worden, dient men vaak precies te weten: waar zich bepaalde werk-orders 

in de fabriek bevinden, hoeveel men van bepaalde materialen op voorraad 

heeft, en welke andere klantenorders nog in de portefeuille zijn. Het 

komt in de praktijk veelvuldig voor dat men wel bepaalde flexibiliteit 

heeft, bijvoorbeeld in de vorm vam voorraden of tijdsspeling, maar dat 

men het niet weet. 

Er is maar ~~n situatie, waarin goede registrerende systemen niet zijn 

vereist . Deze situatie treedt op, wanneer de aanvoer van materialen 

zodanig eenvoudig is, dat men bij tekorten altijd nog in staat is extra 

materiaal aan te voeren. Deze situatie komt zelden voor en geldt alleen 

voor produkten die als commodities overal verkrijgbaar zijn. Op het 



eerste gezicht is het Just-in-Time concept, zoals gerealiseerd in het 

Toyota produktiesysteem, een voorbeeld van zo'n situatie. Inderdaad 

worden in dit systeem de voorraden niet geregistreerd. Men bedenke 

echter, dat hierbij de flexibilteit naar de markt toe aan stringente 

eisen is onderworpen. Bovendien werkt het systeem alleen indien 

klanten-orders en werk-orders (in de vorm van Kanbans) onderworpen zijn 

aan een perfecte administratieve discipline. 

Wat zijn goede registrerende systemen? 

Goede registrerende systemen kenmerken zich door twee eigenschappen: de 

input is op tijd en correct, en de output komt bij de juiste persoon, 

op het juiste momenten in de juiste vorm. Voor het realiseren van beide 

eigenschappen is een analyse van het fysieke proces en van het 

besturingsproces nodig. 

Hoe bereikt men, dat de input op tijd en correct is? Soms kan hieraan 

worden bijgedragen, door het registreren zelf te automatiseren. Wanneer 

menselijk handelen nodig is voor input-verzorging dient de betrokken 

functionaris voordeel te hebben bij het op tijd en correct verzorgen 

van input. Dit kan worden bereikt door degene die input verzorgt ook 

een taak te geven waarbij dezelfde gegevens als output nodig zijn. 

Daarnaast kan de kwaliteit van de input-verzorging in de opleiding en 

beoordeling worden meegenomen. Wat dat betreft kan in de logistiek, bij 

het beheer van goederen, veel worden geleerd van de leer van de 

adminstratieve organisatie. Tenslotte speelt hier het onderwerp van op 

maat gesneden, gebruiksvriendelijke data-entry systemen . 

Hoe kan men bereiken, dat de output op de juiste plaats, op het juiste 

moment, in de juiste vorm beschikbaar komt? Eveneens door 

gebruiksvriendelijke, op maat gesneden data-entry systemen. Het 

onderwerp "gebruiksvriendelijkheid" is nog lang niet volledig 

onderzocht, maar enkele opmerkingen kunnen hier wel worden geplaatst . 

Allereerst geldt voor gebruiksvriendelijke systemen, dat allerlei 

conventies met betrekking tot scherm-layout, gebruik van functie

toetsen en muis, zoveel mogelijk zijn gestandaardiseerd. Daarnaast 

geldt echter, dat men de volgorde en inhoud van administratieve 

handelingen moet kunnen wijzigen, om aan te blijven sluiten bij een 

veranderende organisatie. Beide aspecten, standaardisatie en 

veranderbaarheid, worden bevorderd door moderne programmeer-omgevingen, 

zoals in paragraaf 3 zal blijken. 



Goede registratie betekent niet altijd; gedetailleerde registratie 

Een wijdverbreid misverstand is, dat een zeer gedetailleerde real-time 

registratie van de goederenstroom altijd is gewenst. Wij zullen dit 

misverstand illustreren aan de hand van enkele voorbeelden. 

Voorbeeld 1: produktie-registratie op de fabrieksvloer 

Op vele plaatsen heeft men shop-floor control systemen ingevoerd, die 

alle handelingen van produktie-medewerkers pogen te registreren, 

teneinde norm-tijden te kunnen valideren en produktie-efficiency te 

kunnen berekenen. Deze systemen falen vaak in Nederland vanwege de voor 

de hand liggende sociaal-pschologische problematiek, maar daar gaat het 

hier niet om. Vrijwel al deze systemen veronderstellen impliciet, dat 

een produktiemedewerker aan ~~n machine en aan ~~n werkorder tegelijk 

werkt. Echter in toenemende mate wordt efficiency in de produktie 

bereikt door meer-machine bediening, door gezamelijk werk aan een 

karwei, door een medewerkend voorman, door opleiding tijdens het werk, 

enzovoorts. Wanneer dit soort complicaties zich voordoen reageert men 

gewoonlijk door nog meer gedetailleerde registratie te eisen. Daarmee 

wordt de registratie zelf een contra-produktieve factor, die door de 

betrokkenen terecht wordt gesaboteerd. 

Vanuit de logistiek is het vaak helemaal niet nodig om elke handeling 

te kennen: meestal is het voldoende om twee zaken te weten: 

- waar bevindt zich een werkorder? 

- loopt de produktie in bepaalde afdelingen (of werkplekken) voor of 

achter? 

De tweede vraag kan meestal niet worden beantwoord door rechttoe

rechtaan te aggregeren vanuit lopende werk-orders. Een van de redenen 

daarvoor is, dat werk-orders die voorlopen gewoonlijk te vroeg klaar 

zijn, zodat het onderhanden werk gemiddeld genomen achter loopt wanneer 

de afdeling als geheel volgens plan produceert (vgl. Bertrand en 

Wortmann (1981) (2), Part III). 

Voorbeeld 2 : MRP-systemen bij produktie met langlopende series 

Beschouw een fabriek die een beperkt aantal produkten in wat langer 

lopende serie s maakt. Met "wat langer lopende series" bedoelen wij, dat 

bijvoorbeeld gedurende enkele weken he tzelfde produkt wordt gemaakt op 

een deel van de produktie-capaciteit, terwijl men de grondstoffen 

bijvoorbeeld dagelijks aanvoert. Een dergelijke situatie treft men v aak 

aan in de consumenten-electronica. 



Wanneer men in een dergelijke fabriek, die uit meerdere afdelingen in 

serie kan bestaan, gebruik maakt van MRP-systemen, dan kiest men er 

veelal voor, om werk-orders te laten genereren op dagbasis. Dit lijkt 

namelijk gemakkelijk voor het regelen van de aanvoer van grondstoffen. 

Vanzelfsprekend worden er dan ook dagelijkse werkorders gegenereerd 

voor de produktieafdelingen die gedurende enkele weken dagin-daguit 

hetzelfde produkt in dezelfde dagelijkse hoeveelheden maken. Op het 

eerste gezicht baat dat niet, maar schaadt het ook niet . Wie echter 

iets preciezer naar MRP heeft gekeken, weet wel beter. 

De werkwijze van MRP vereist, dat men elke werkorder elke dag gereed 

meldt, zodat de geproduceerde produkten in administratieve zin "via het 

magazijn" naar de volgende afdeling stromen. Fysiek lopen de produkten 

natuurlijk rechtstreeks naar die volgende afdeling. Wanneer een 

bepaalde produktieafdeling op een bepaalde dag niet de volledige werk

order gereed meldt, loopt men het risico dat de volgende afdeling op de 

volgende <lag geen werkorder kan krijgen, hoewel de halffabrikaten daar 

al op de vloer staan . 

Iruniddels is op vele plaatsen onderkend, dat deze werkwijze wat al te 

dol is. Niettemin hoort men nog vaak het argument, dat terwille van 

gedegen registratie de bovenstaande werkwijze gehandhaafd moet blijven . 

Deze redenering zet de wereld op zijn kop . Registratie dient de 

feitelijke werkwijze te volgen als deze efficient en effectief is, en 

niet te dwarsbomen. Er is geen enkele logistieke reden om te willen 

weten, of af<leling X op dag Y van printplaat Z nu 4998 stuks of 5000 

stuks heeft afgeleverd, wanneer men wel weet dat afdeling X op dag Y+l 

gewoon verder gaat met de produktie van printplaat Z. 

2 . 2. Doorlooptijd van administratieve processen 

Het belang van de doorlooptijd van administratieve processen 

Flexibiliteit in de logistiek is nauw v e rbonden met doorlooptijden. 

Iedereen weet tegenwoordig dat men de markt beter kan volgen naarmate 

de doorlooptijden korter zijn. In het klantenorder gestuurde deel van 

de logistieke keten zijn korte doorlooptijden gewenst, om het KOOP 

(klanten- or der ontkoppe lpunt ) zoveel moge lijk stroomopwaarts te kunnen 

leggen. In het logistieke traj ect voor het KOOP zijn korte 

doorlooptijden gewenst, om snel te kunnen reageren op aanpassingen in 

de voorspellingen in de nabije toekomst . 

., 



Merkwaardig genoeg gaat hierbij de aandacht grotendeels uit naar de 

doorlooptijden van de fysieke produkten. Dit is geheel ten onrechte. De 

doorlooptijden van adrninistratieve processen en van het 

besluitvormingsproces zijn namelijk precies even belangrijk. In de 

regeltheorie is dit een bekend verschijnsel: vertragingstijd in 

informatieoverdracht heeft hetzelfde effect als vertragingstijd in het 

geregelde proces. 

Voor het logistieke traject dat klantenorder-gestuurd is, dus n~ het 

KDOP, is dit meteen duidelijk. De levertijd die de klant ervaart 

bestaat uit de adrninistratieve doorlooptijd van order-entry, screening, 

krediet-controle etc., plus de doorlooptijd van produktie en 

distributie na het KOOP. In menig bedrijf vormt de adrninistratieve 

doorlooptijd een substantieel deel van het totaal, soms beslaat het 

meer dan 50% . 

Voor het logistieke traject dat programma-gestuurd is, dus v66r het 

KOOP, is dit wellicht niet meteen duidelijk. Toch geldt hier dezelfde 

redenering. Stel, dat er zich een verschuiving in de markt aftekent die 

noopt tot het opvoeren van produkt P in het MPS, en tot het afremmen 

van produkt Q. Hoelang duurt het, voordat men inderdaad een verhoging 

van de aanvoer van P ten koste van Q heeft gerealiseerd? Uiteraard de 

doorlooptijd van de fysieke produkten P en Q vanaf een eerder 

ontkoppelpunt tot het KOOP, plus de tijd die nodig is om tot een 

beslissing te komen en deze te effectueren. 

De bijdrage van informatiesystemen 

Welke bijdrage leveren informatiesystemen aan het verkorten van 

adrninistratieve doorlooptijden? Goede registrerende systemen kunnen de 

besluitvorming natuurlijk versnellen doordat zij onzekerheid reduceren . 

Echter, in vele gevallen zijn adrninistratieve processen zelf nog 

volledig ontworpen volgens de principes van de functionele organisatie, 

met verregaande functie-scheiding, met nadruk op lokale efficiency 

i.p.v. integrale doorstroming, en worden zij gekerunerkt door de 

afwezigheid van integrale beheersing . 

Om slechts een voorbeeld te noemen: elk logistiek informatiesysteem 

kent stuklijsten en routingen, maar vrijwel geen enkel order-entry 

systeem kent de routingen die verschillende soorten klantenorders 

moeten volgen alvorens als klantenorder geaccepteerd te worden. Men kRn 



dus ook niet traceren, hoeveel potentiele orders er bijvoorbeeld liggen 

te wachten bij de afdeling Kredietcontrole . Is dat niet merkwaardig? 

2.3. Adviserende systemen 

Het belang van flexibiliteit wordt in brede kring onderkend . 

Flexibiliteit kan warden gerealiseerd in het primaire proces zelf, door 

lage omschakelkosten, overkapaciteit, korte en constante 

bewerkingstijd; maar kan ook warden toegevoegd in de besturing. Deze 

laatste soort van flexibiliteit neemt meestal de vorm aan van 

(veiligheids)voorraad of (veiligheids)tijd. 

Men zou verwachten dat moderne logistieke informatiesystemen hulp 

kunnen bieden bij het scheppen en gebruiken van flexibiliteit . In deze 

verwachting wordt men gewoonlijk teleurgesteld. Zo wordt in Wijngaard 

en Wortmann (1985) [7] onderzocht hoe MRP-I kan warden gebruikt bij het 

genereren en gebruiken van flexibiliteit. Daaruit blijkt opnieuw dat 

MRP-I de veiligheidsvoorraad en veiligheidstijd zoveel mogelijk op een 

constant niveau probeert te houden, zodat de bufferende functie niet 

optimaal uit de verf komt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

MRP-goeroes weinig voelen voor het aanleggen van flexibiliteit, behalve 

in het Hoofd Produktie Programma (HPP of Master Production Schedule, 

MPS). 

Wanneer men onderzoekt welke concepten in het MPS warden aangereikt, 

dan wordt men opnieuw teleurgesteld. Met enige goede wil kan men de 

volgende, aan flexibiliteit gerelateerde concepten, in het MPS 

onderscheiden: 

- Veiligheidsvoorraden voor MPS-items 

Dit betekent ·dat men een nader te bepalen deel van het produktie- en 

inkooptraject als vast beschouwt qua doorlooptijd, en daarvoor 

veiligheden aanlegt. Het kiezen van een "vast" traject en het 

bepalen van een voorraadnorm wordt niet ondersteund. 

- Time-fences 

Dit zijn termijnen waarop bijvoorbeeld het aggregaat produktie plan 

of het MPS mogen warden gewijzigd. De keuze van deze termijnen wordt 

nauwelijks ondersteund. Als de keuze gemaakt is, wordt men wel 

geholpen om zich eraan te houden. 

- Overplanning 



In veel MRP literatuur wordt gesuggereerd, dat overplanning van me t 

name de zgn. "opti es" een eenvoudige zaak is. Dat is het ook. Maar 

het is niet eenvoudig, om de consequenties van overplanning op 

eerdere produktiestadia en op andere adviserende systemen voor 

materiaalplanning en capaciteitsplanning te doorzien. 

- Simulatie 

Als men een aantal toekomst-scenarios wil doorrekenen, dan kan dat, 

en zoiets is natuurlijk best handig. Maar het is geen systematisch 

advies over opbouw en gebruik van flexibiliteit. 

- Available-to-promise 

De available-to-promise laat zien, hoeveel nieuwe orders men bij het 

huidige MPS en bij gegeven orderportefeuille nog kan accepteren. Dat 

is teruninste een goed hulpmiddel, om het gebruik van flexibiliteit 

te stimuleren. Ook hier moet echter een waarschuwing worden gegeven : 

de available-to-promise kan ook gaan fungeren als rookgordijn. 

Wanneer de fabriek veel meer mogelijkheden heeft dan zichtbaar is in 

het MPS , zullen de informatiesystemen heus niet attenderen op deze 

mogelijkheden. 

3. Informatiesystemen en structurele logistieke flexibiliteit 

3 .1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij meer gedetailleerd in op de samenhang tussen 

informatiesystemen en structurele logistieke flexibiliteit. Er zijn 

vele factoren, die de veranderbaarheid van logistieke strukturen 

beinvloeden: deze factoren varieren van de technische infrastruktuur 

tot de cultuur van de betreffende organisatie. Vanzelfsprekend past een 

bespreking van al deze factoren niet in het kader van dit hoofdstuk . 

Wij beperken ons daarom tot de veranderbaarheid van het 

informatiesysteem. 

In paragraaf 3.2 worden enkele begrippen ingevoerd, die voor de 

bespreking van veranderbaarheid van informatiesystemen een kader 

bieden . Deze begrippen zijn: de portabiliteit, de veranderbaarheid van 

administratieve procedures, alsmede de syntactische, semantische, en 

pragmatische veranderbaarheid van input, opslag en output . 

In paragraaf 3 . 3 worden enkele redenen aangegeven, waarom men 

informatiesystemen wil veranderen. Deze redenen zijn: 

- het verbeteren van administratieve procedures; 

., 



- het verbeteren van beslissingsondersteuning; 

- het tot stand brengen van interfaces tussen geautomatiseerde 

-deelsystemen; 

- informatica-technische verbeteringen. 

In paragraaf 3.4 zal worden nagegaan, hoe men verschillende vormen van 

veranderbaarheid tot stand kan brengen. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de veranderbaarheid die door een ontwikkel-omgeving kan 

worden verschaft (zoals schermgeneratoren), en veranderbaarheid die in 

de toepassingsprogrammatuur zelf wordt geregeld. Dit laatste kan de 

vorm aannemen van : 

-·de zgn. exit points; 

- verplichte gebruikersspecifieke subroutines; 

- parameters; 

- de zgn. "special purpose" talen. 

Tenslotte geeft paragraaf 3.5 enkele conclusies. 

(N . B. Bij al deze onderwerpen zal de rol van standaardprogramrnatuur aan 

de orde kornen. ) 

3.2. Veranderbaarheid van inforrnatiesystemen: een kader 

3.2.1. Portabiliteit 

Een zeer voor de hand liggende vorm van veranderbaarheid van 

informatiesystemen is de zgn. portabiliteit . Hieronder wordt verstaan, 

dat men de hardware en systeem-software kan wijzigen, zonder gevolgen 

voor de applicatiesoftware of de gebruikers-procedures. 

Onder "systeemsoftware" wordt in dit verband allereerst het 

besturingssysteem (operating system) verstaan, maar daarnaast ook 

allerlei applicatie-onafhankelijke hulpprogramrna's . 

Vaak is ook de portabiliteit met betrekking tot het data base 

management systeem (DBMS) van belang. Deze vorm van portabiliteit 

betekent, dat men van DBMS kan veranderen zonder aanpassingen in de 

applicatie-software, en met weinig inspanning met betrekking 

bestandsconversie. 

Het onderwerp portabiliteit is bekend uit de algemene literatuur met 

betrekking tot informatie systemen (zie bijv. Bemelmans (1987) [l), 

hoofdstuk 5, waar ook andere prestatie-eisen t.a.v. informatiesystemen 

aan de orde komen). Wij vermelden het hier enkel voor de volledigheid, 

maar zullen er verder nauwelijks aandacht aan schenken . 

,-
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3.2.2. Veranderbaarheid van adrninistratieve procedures 

Het onderwerp "veranderbaarheid van adrninistratieve procedures" 

behandelen wij eerst aan de hand van een voorbeeld. 

Voorbeeld: 

Beschouw het orderacceptatieproces bij een groothandel. 

Wanneer bij een groothandel een bestelling wordt geplaatst, moeten 

allereerst een aantal controles worden uitgevoerd: als de klant een 

reeds bekende debiteur is wordt de kredietlimiet gechecked, van elke 

orderregel wordt nagegaan of het betreffende artikel nog in het 

assortiment voorkomt, of er vrije voorraad beschikbaar is, enzovoort. 

Pas daarna wordt besloten, of de order wordt geleverd, en zo ja, in 

welke deelleveringen en met welke betalingscondities. 

De controles kunnen in principe in verschillende volgorde worden 

uitgevoerd; een bepaald bedrijf zal vaak voor een specifieke volgorde 

willen kiezen. Deze volgorde wordt dan dwingend voorgeschreven, en zit 

vaak in software "ingebakken". 

De veranderbaarheid van het adrninistratieve proces betekent in dit 

voorbeeld, dat men de voorgeschreven volgorde kan wijzigen. Dit soort 

adrninistratieve procedures komen in de informatiesystemen ten behoeve 

van logistiek veelvuldig voor. Het gaat niet alleen om het accepteren 

en screenen van klanten-orders, maar ook om het vrijgeven van 

produktie-orders, inkooporders en uitbestedings-opdrachten, om het 

genereren en aanpassen van voorspellingen, het opstellen van een 

hoofdproduktieplan, het doorvoeren van stuklijstwijzigingen, enzovoort . 

Binnnen een adrninistratieve deeltaak is er opnieuw sprake van behoefte 

aan veranderbaarheid. Bijvoorbeeld: als een klant nog geen debiteuren

nummer heeft zal de bestelling vaak een apart adrninistratief proces 

ondergaan bij de boekhouding, en pas later door de afdeling verkoop 

kunnen worden afgehandeld . Bij een reorganisatie kan men de taak "het 

geven van een debiteurennummer" onderbrengen bij de verkoop. In dat 

geval dient men bij voorkeur deze afdeling software zo te kunnen 

veranderen, dat deze procedure een subroutine wordt binnen de 

orderacceptatie. 

standaardsoftware 

Binnen een op maat gernaakt informatiesysteem zal men vaak zien, dat de 

afhandeling van adrninistratieve procedures in eerste instantie perfect 



aansluit bij de wensen van de betreffende organisatie. Relatief zelden 

ziet men, dat de hier geschetste veranderbaarheid aanwezig is. In 

standaard-software pakketten zou men mogen verwachten, dat deze 

veranderbaarheid aanwezig is, maar dat is momenteel slechts zelden het 

geval. 

3.2.3. Syntactische verqnderbaarheid van input. opslag en output 

Onder het syntactisch aspect van informatie verstaan wij alles wat te 

maken heeft met de codering en de verschijningsvorm, maar niet met de 

betekenis of het gebruik van informatie. Uiteraard is het niet mogelijk 

om informatie te genereren, te transformeren, of te tonen, zonder dat 

die informatie in de een of andere vorm is gecodeerd. Voor artikelen, 

klanten, orders, etcetera. gebruikt men codes om deze entiteiten te 

identificeren. Het syntactisch aspect heeft allereerst betrekking op 

deze codes. Syntactische veranderbaarheid heeft betrekking op de 

mogelijkheid om de formats en screeningseisen ten aanzien deze codes te 

wijzigen. 

Het syntactisch aspect gaat echter verder. Het heeft ook betrekking op 

de layout van schermen, de opmaak van grafische output, kortom op alle 

vorm-aspecten van input, opslag en output. Syntactische 

veranderbaarheid betekent, dat het eenvoudig mogelijk is om de vorm

aspekten te wijzigen. Zoals wij nog zullen zien, is met de huidige 

stand van de informatietechnologie in principe bijna volledige 

syntactische veranderbaarheid te realiseren. 

3.2.4. Semantische veranderbaarheid van input. opslag en output 

Het semantisch aspekt van informatie betreft al1es wat betrekking heeft 

op de betekenis. In het huidige denken over databanken wordt de 

betekenis van opgeslagen gegevens beschreven in het zgn. conceptuele 

data model. Nu is "betekenis" een moeilijk begrip; wij kunnen ons 

daarom misschien beter afvragen, wat in het conceptuele model precies 

wordt gespecificeerd, dat wil zeggen: het semantisch aspekt van de 

opslag, alvorens terug te keren tot het semantisch aspect van input en 

output. 

Semantische ver~nderbaarheid van opslag 



Het conceptuele model beschrijft de structuur van het deel van de 

wereld waarin wij geinteresseerd zijn. Met "structuur" wordt hier 

bedoeld, dat een aantal entiteitstypen wordt onderscheiden, en een 

aatal attributen voor elk entiteitstype, alsmede allerlei relaties en 

beperkingen waaraan een databank moet voldoen die volgens die struktuur 

is gebouwd. Het zijn met name deze relaties en beperkingen, die de 

betekenis vormen. Natuurlijk hoopt men, dat de werkelijkheid met zo'n 

struktuur goed kan worden beschreven. 

Bij het opstellen van een conceptueel model kan men proberen om 

allerlei wetmatigheden van de realiteit heel precies te beschrijven. 

Stel bijvoorbeeld dat in een bepaald bedrijf de volgende regel geldt: 

"als een debiteur tevens crediteur is, dan wordt de kredietlimiet van 

deze debiteur automatisch gecorrigeerd met de schuld die het bedrijf 

aan deze crediteur nog heeft". Zulk een regel kan men opnemen in het 

conceptuele model, maar ook weglaten. Het voordeel van het opnemen van 

zo'n regel is, dat men zeer krachtige toepassingsprogrammatuur kan 

bouwen. Het nadeel van het opnemen is, dat men bij wijziging van de 

werkwijze in het bedrijf, gewoonlijk de toepassingsprogrammatuur moet 

aanpassen. De huidige research op het gebied van databanken is er 

overigens op gericht, dit nadeel te verminderen (de zgn. semantische 

databanken, zie Tsichritzis and Lochovsky (1982) [6]). 

De relaties en beperkingen van een conceptueel model worden door 

applicatie-ontwerpers gebruikt om software te maken. Dat is ook precies 

de bedoeling. Maar dat betekent ook, dat het niet eenvoudig is om deze 

relaties en beperkingen te wijzigen. Wij drukken dit uit door te 

zeggen: "de semantische veranderbaarheid van het conceptuele model is 

klein". In Pels (1988) [SJ wordt aangegeven, hoe men de schade kan 

beperken door uit te gaan van een expliciete decompositie-strategie. 

~ I 

Er zijn nog twee andere redenen, waarom de semantische veranderbaarheid 

van het conceptuele model gering is. De eerste reden is, dat een 

struktuur-verandering altijd met zich brengt, dat een bestaande, reeds 

opgebouwde databank qua struktuur moet worden gewijzigd. In de huidige 

databanken, met relatief weinig beperkingen in het conceptuele schema, 

is dat niet zo'n groot probleem. In toekomstige databanken kon dit 

echter wel eens moeilijk worden. De tweede reden is, dat organisaties 

veel hebben moeten investeren in opleiding en communicatie, om het 

conceptuele model aan allelei functionarisen duidelijk te maken. Grote 

veranderingen in dat model zullen dus ook organisatorische problemen 



meebrengen, en bij voorkeur op een reorganisatie in de feitelijke 

werkwijze moeten zijn afgestemd (Bertrand en Wortmann (1981) [2], 

hoofdstuk 5, hoofdstuk 7 over Veranderingsprocessen, in deel I van dit 

boek). 

Semantische veranderbaarheid van de input 

Totnogtoe is alleen gesproken over de semantische veranderbaarheid van 

het conceptuele model, dat wil zeggen van de opslag. Gewoonlijk is de 

input vast gekoppeld aan de opslag, en geldt dus mutatis mutandis 

hetzelfde voor input. Het komt bij standaard-programmatuur echter voor, 

dat een bepaald bedrijf meer restricties aan de input oplegt dat nodig 

is volgens het conceptuele model van het betreffende pakket. 

Bijvoorbeeld: een bedrijf hanteert als regel dat er per inkoop artikel 

slechts Mm leverancier kan zijn, terwij 1 het pakket meerdere 

leveranciers per artikel toestaat. In dit geval is er sprake van 

semantische veranderbaarheid van de input, als men het pakket qua data

entry procedures kan afstemmen op de werkwijze van het bedrijf. Men 

moet dan natuurlijk niet verwachten, dat er ook vanzelf andere software 

ontstaat die van deze additionele beperking gebruik maakt. 

Semantische veranderbaarheid van de output 

Is het gemakkelijk om de betekenis van output te wijzigen? Wanneeer wij 

hier bij "output" denken aan rechtstreekse weergave van opgeslagen 

gegevens, dan is er natuurlijk weer een harde koppeling tussen output 

en opslag; een wijziging in de betekenis van de output is dan moeilijk. 

Wanneer echter gerefereerd wordt aan de output van een adviserend 

systeem, is een wijziging in de betekenis van de output te realiseren 

door een lokale wijziging in een algorithme, en dat is betrekkelijk 

eenvoudig . 

Een voorbeeld hiervan is een advies, om bepaalde incourante artikelen 

te verschrotten . Als men dit advies op een iets andere manier wil 

berekenen, moet dat op eenvoudige wijze kunnen. 

Er zit echter een adder onder het gras. In vele gevallen wordt· 

beslissingsondersteunende output ook weer als input teruggevoerd naar 

de databank. In dat geval is de wijzigbaarheid van adviserende systemen 

veel kleiner dan men zou denken. 

Neem bijvoorbeeld de techniek LRP (Line Requirements Planning), die 

door Van Donselaar, Jenniskens en Timmer (1987) [3, 4) is voorgesteld 

als alternatief voor MRP-1. Wanneer men LRP in een standaard MRP-II 

\ ' 



pakket wil opnemen, moet men zich realiseren, dat LRP geen werkorders 

plant, en geen "pegging"-relaties schept, die door MRP-1 wel worden 

onderhouden. Allelei software die gebruik maakt van pegging-relaties en 

van geplande werkorders, werkt dus plotseling niet meer, als MRP-1 

vervangen wordt door LRP 

3.2.5. Pragmatische veranderbaarheid van input. opslag en output 

Het pragmatisch aspect van informatie heeft betrekking op het gebruik: 

hoe gaat men om met de regels, die in het conceptuele model en in 

adviserend systemen zijn vastgelegd? Het gaat hierbij om zaken als 

betrouwbaarheid, tijdigheid, maar vooral ook om allelei afspraken, die 

in de semantiek nog niet zijn bepaald. 

Voorbeeld: Form, Fit and Function regel 

Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Een producent van standaard 

produkten zal een regelmatige stroom met wijzigingen ("engineering 

changes") in de stuklijststruktuur moeten behandelen. Stel, dat zo'n 

wijziging op het laagste niveau in de stuklijst optreedt, bijvoorbeeld 

doordat een metalen onderdeel wordt vervangen door kunststof. Dit 

betekent gewoonlijk, dat het codenummer van het betreffende onderdeel 

wordt gewijzigd. Een vraag die daarbij altijd optreedt luidt: "moet nu 

ook het codenummer van de eerst-hogere samenstelling worden gewijzigd, 

omdat die samenstelling bijv. qua kostprijs of uiterlijk is veranderd"? 

In vele gevallen wordt deze vraag beantwoord met de zgn. Form. Fit and 

Function vuistregel: codenummers worden niet gewijzigd tenzij de vorm 

van het produkt, de passingfbevestiging, of de functie verandert . 

Deze vraag en de genoemde regel hebben betrekking op het pragmatisch 

aspect. Andere, vergelijkbare pragmatische keuzes zijn: 

- Wat noemt men een bewerking? Is elke handeling of fabricagestap van 

enkele seconden een bewerking, of vinden wij dat onzinnig? 

Wat noemen wij een produkt? Ontstaat na elke bewerking een nieuw 

produkt met een nieuw codenummer, of zijn er andere criteria? 

Over zulke vragen doet de semantiek geen uitspraak. Maar elk bedrijf 

maakt hierin wel keuzes, bewust of onbewust. Natuurlijk wordt de 

keuzeruimte wel door de semantiek beperkt. 



Pragmatische veranderbaarheid heeft betrekking op de mogelijkheid, om 

in dit soort keuzes van strategie te wijzigen. Deze vorm van 

veranderbaarheid heeft eigenlijk niets met het informatiesysteem te 

maken: de pragmatiek is een zaak van regels stellen, communiceren , 

opleiden, enzovoort. Dit bepaalt ook de pragmatische veranderbaarheid . 

Organisaties die qua pragmatiek willen wijzigen moeten opnieuw regels 

stellen, opleiden, en communiceren en, last but not least, veelal hun 

databank opnieuw onderzoeken en met gegevens vullen . 

Veel organisaties hebben de pragmatische kant van hun informatie slecht 

geregeld : er zijn geen regels, dus eenieder doet wat hem goeddunkt . 

Dit leidt ertoe, dat men vaak klachten hoort over een informatiesy5-t_eem 

terwijl de klachten eigenlijk betrekking hebben op het gebruik. Dat is 

precies de reden, waarom wij hier aan de pragmatiek wel degelijk 

aandacht hebben geschonken. 

3.3. Waarom wil men informatiesystemen veranderen? 

In deze paragraaf zullen vier redenen aan de orde komen, waarom 

gebruikers logistiek informatiesystemen willen veranderen: 

- het verbeteren van administratieve procedures; 

- het verbeteren van beslissingsondersteuning; 

- het tot stand brengen van interfaces tussen geautomatiseerde 

deelsystemen; 

- informatica-technische verbeteringen. 

3.3.1. Verbetering van de administratieve procedures 

Zoals wij in paragraaf 2 . 2 hebben gezien, is het voor de logistiek 

belangrijk, te werken aan verkorting van administratieve 

doorlooptijden. Dit za l vaak betekenen, dat men admini s tratieve 

processen en besluitvormingsprocessen wil herstructureren. Daarnaast is 

er een permanente druk op de efficiency van administratieve processen. 

Dit zal soms leiden tot organisatorische herstructurering, maar vaak 

ook tot verdere ondersteuning door automatisering. Die ondersteuning 

zal kunnen worden gevonden in het gebruik van meer intelligente 

werkstations met faciliteiten als: defaults, windowing-technieken, 

grafische voorstellingen, muis, etcetera. 



Wat betekent dit nu voor de behoefte aan veranderbaarheid van 

informatiesystemen? Allereerst is er voor doorlooptijdverbetering 

behoefte aan veranderbaarheid van het adrninistratieve traiect (zie 

paragraaf 3.2.2). Daarnaast is er voor efficiency-verbetering behoefte 

aan syntactische veranderbaarheid (zie paragraaf 3.2.3) en aan 

portabiliteit (zie paragraaf 3.2.1). 

3,3.2. Verbetering van de beslissingsondersteuning 

In veel bedrijven bestaan voortdurend vragen om kleine wijzigingen in 

de beslissingsondersteunende output. Bekende voorbeelden zijn het 

verzoek om te. worden verlost van irrelevante details, het verkrijgen 

van details ter ondersteuning van het inzicht in geaggregeerde 

gegevens, het aanpassen van output aan persoonlijke voorkeuren, het 

ondersteunen van leer-processen bij nieuwe medewerkers in een bepaalde 

taak, etcetera. Al deze verzoeken kunnen in principe worden 

gerangschikt onder de wens tot syntactische flexibiliteit van de 

output. Daarbij komt een wens tot differentiatie tussen verschillende 

beslissers met betrekking tot hetzelfde type beslissing. Dit laatste 

suggereert een verschuiving van informatie-produktie op voorraad naar 

informatie-produktie op order. 

In vele gevallen zal men daarnaast adviserende systemen willen 

aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, of, in het geval van standaard 

software, meer willen toespitsen op de specifieke bedrijfssituatie. Zo 

ziet men in vele gevallen dat bedrijven de Master Production Scheduling 

ondersteunen met berekeningen die op een werkstation lokaal worden 

gemaakt, op basis van gegevens die uit een centrale databank worden 

afgetapt. Dit vereist semantische veranderbaarheid van de output. Zoals 

bleek in paragraaf 3.2.4, gaat dit prima, zolang de output niet wordt 

teruggevoerd naar die centrale databank. Wanneer die output wel wordt 

teruggevoerd, moet in principe worden voldaan aan de eisen, die in het 

conceptuele data model worden gesteld. Een vervanging van MRP-1 door 

een systeem als LRP bleek in paragraaf 3.2.4 bepaald niet probleemloos. 

3.3.3. Interfaces tussen geautomatiseerde deelsystemen 

Interfaces tussen geautomatiseerde deelsystemen zijn nodig, wanneer men 

integratie tussen deze systemen tot stand wil brengen. Hierbij moet 



onderscheid worden gemaakt tussen externe integratie en interne 

integratie. 

Externe integratie (Electronic Data Interchange, EDI) heeft betrekking 

op communicatie tussen applicatie-programmatuur van verschillende 

organisaties, die boodschappen uitwisselen zonder menselijke 

tussenkomst. Op het gebied van de externe integratie vindt momenteel 

een indrukwekkende standaardisatie plaats van de technische 

mogelijkheden tot comrnunicatie. Daarmee verschuift de problematiek naar 

de toepassingsprogramrnatuur. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit is 

het belangrijk op te rnerken, dat vroeger de externe comrnunicatie 

gewoonlijk plaatsvond op basis van bilaterale afspraken en interfaces, 

zodat elk cominunicatiepatroon forse investeringen vergde. De 

standaardisatie heeft momenteel voor een aantal branches het proces van 

bestellen zo vereenvoudigd, dat daarvoor geen bilaterale afspraken of 

investeringen meer nodig zijn. 

Interne integratie betekent, dat geautomatiseerde deelsystemen binnen 

een organisatie gegevens uitwisselen. Ook dit vereist enige 

standaardisatie, namelijk compatibiliteit van de conceptuele modellen 

van deze systemen (vgl. Pels (1988) [5]). Daarnaast spelen vaak 

technisch problemen i.v.m. het real-time karakter van 

produktieprocessen; deze problematiek laten wij hier verder buiten 

bechouwing. 

Voor zowel interne als externe integratie is syntactische 

veranderbaarheid nodig, bij voorkeur in alle betrokken systemen. Op 

deze manier kunnen gegevens worden uitgewisseld in een of ander 

neutraal formaat (syntax). Daarnaast veranderen bij integratie 

gewoonlijk de administratieve procedures. Daaarom vergt ook integratie 

veranderbaarheid van het administratieve traject. 

3.3.4. Informatica-technische verbeteringen 

Alle systemen worden op den duur genoodzaakt, over te schakelen op 

nieuwe hardware en systeemsoftware. Vele systemen kunnen daarnaast 

worden verbeterd ten aanzien van performance, beveiliging, systeem

beheer, en dergelijke Tenslotte zullen gebruikers terecht vragen om 

verbetering van de afhandeling van administratieve processen (zie 

paragraaf 3.3.1) door middel van intelligente werkstations, integratie 

van applicatie-software met faciliteiten van kantoorautomatisering, en 

grafische faciliteiten. 



Deze verbeteringen vragen opnieuw om portabiliteit, veranderbaarheid 

van administratieve afhandeling, en syntactische veranderbaarheid. Hoe 

dit kan worden gerealiseerd, zal in de komende paragraaf kort worden 

behandeld. 

3.4. Hoe kan men veranderbare informatiesystemen ontwerpen? 

In deze laatste paragraaf zal kort worden beschreven, welke technieken 

momenteel beschikbaar zijn om veranderbaarheid in informatiesystemen te 

realiseren. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

de veranderbaarheid die in de ontwikkel-omgeving kan worden geregeld; 

- de zgn. exit points in applicatie-programmatuur; 

- verplichte gebruikersspecifieke subroutines; 

- parameters in applicatieprogrammatuur; 

- de zgn. "special purpose" talen. 

3.4.1. Veranderbaarheid die in de ontwikkel-omgeving kan worden 

geregeld 

Een ontwikkel-omgeving verschaft de ontwerpers van informatiesystemen 

allerlei gereedschap, waarmee de produktiviteit van het ontwikkelproces 

kan worden verhoogd. Een ontwikkel-omgeving bevat bijvoorbeeld 

projekt-management modules, documentatie hulpmiddelen, en subroutines 

die geschikt zijn voor hergebruik. Daarnaast wordt in een ontwikkel

omgeving gebruik gemaakt van programma-generatoren. Dit zijn 

hulpmiddelen waarmee men programma's genereert, die vervolgens deel 

uitmaken van de applicaties. 

In een software-ontwikkelingstraject dient men zich eerst af te vragen, 

welke mate van portabiliteit men nastreeft, en hoe men dat denkt te 

bereiken. Als men de betreffende software onafhankelijk wil maken van 

het operating systeem, is het gewoonlijk aan te bevelen een eigen shell 

te maken. Dit is een laagje software tussen een willekeurig operating 

systeem en de applicatie-programmatuur. Op dezelfde wijze kan men 

desgewenst portabiliteit ten opzichte van een DBMS verschaffen. 

Portabiliteit ten opzichte van externe rand-apparatuur wordt soms reeds 

verschaft door het operating systeem, soms door aparte zgn. I/0-

monitoren, maar in andere gevallen door de eigen shell. 



Syntactische veranderbaarheid behoort steeds meer tot de standaard 

mogelijkheden bij software-ontwikkeling. Voor wat betreft opslag van 

gegevens wordt veel syntactische veranderbaarheid mogelijk gemaakt door 

moderne database-management systemen (DBMS). Het strikte onderscheid 

dat hierbij wordt gemaakt tussen het conceptuele model, het interne 

model en de externe modellen geeft de mogelijkheid om op verschillende 

plaatsen waar wordt gecommuniceerd met het DBMS een verschillende 

syntax te gebruiken. 

De syntactische veranderbaarheid van input en output is sterk verbeterd 

door scherm-generatoren en output-generatoren. Deze generatoren worden 

gevoed met een layout-beschrijving en enkele andere instructies, en zij 

genereren zelf de (veelal complexe) applicatiecode die nodig is voor 

data-entry, controles, foutmeldingen, en rapporten. Nauw verwant aan 

output-generatoren zijn vraagtalen (query-languages) zoals SQL, die de 

(eind-)gebruiker in staat stellen om zelf zijn vraag aan een DBMS te 

specificeren. 

De veranderbaarheid van het administratieve traject is minder ver 

onwikkeld, maar veel effort die wordt gestoken in ontwikkel-omgevingen 

is gericht op het verbeteren van deze situatie. In het kort komt het 

hierop neer: men kan proberen de struktuur van administratieve 

handelingen (en daarmee volgorde van schermen, windowing technieken, 

beheersing van administratieve deelprocessen) afzonderlijk te 

beschrijven, en op basis daarvan de bijbehorende applicatiecode weer te 

genereren. Veel zgn. applicatie-generatoren zijn op de markt die in 

principe in staat zijn veranderbare administratieve applicaties te 

genereren. De huidige standaardprogrammatuur in de logistiek is echter 

nog zelden op deze generatoren gebaseerd, onder meer wegens 

performance-problemen van gegenereerde applicaties. 

Tenslotte zij over de semantische veranderbaarheid opgemerkt, dat deze 

moeilijk te realiseren valt in de ontwikkel-omgevingen. De redenen 

daarvoor zijn reeds gegeven in paragraaf 3.2.4 . De bijdrage van 

semantische databases rnoet nog worden afgewacht, maar daarmee zijn nog 

nauwelijks ervaringen in logistieke toepassingen. Daarom zullen wij bij 

de mogelijkheden voor veranderbaarheid van applicatieprogrammatuur zelf 

in de komende pa ragrafen vooral gericht zijn op semantische 

veranderbaarheid. 

3 .4.2. Exit points in applicatie-programmatuur 



Een exit point in een programrna is een punt, waarop een sprong naar een 

subroutine wordt uitgevoerd. Met name in standaard programrnatuur wordt 

soms gebruik gemaakt van exit points om klantgerichte aanpassingen in 

de software op een enigszins beheerste manier te laten gebeuren. Dit 

werkt als volgt: in de standaard programrnatuur zelf is de betreffende 

subroutine een lege huls: deze bestaat alleen uit een sprong-opdracht 

terug naar het hoofdprogramma. Maar gebruikers met speciale wensen 

kunnen stukjes programrnatuur in deze subroutines aanbrengen. 

Exit points werden reeds lang geleden gebruikt om bijvoorbeeld 

controles uit te voeren, en zonodig foutmeldingen te genereren. Deze 

taak is in een moderne ontwikkel-omgeving overgenomen door input

generatoren, die idealiter hun kennis halen uit het conceptuele data

model. 

Men kan zich afvragen, in hoeverre exit points geschikt zijn voor het 

aanbrengen van semantische veranderbaarheid van output. Daarbij moet 

men, evenals in paragraaf 3.2.4, twee situaties onderscheiden. In de 

eerste situatie wordt de output niet teruggevoerd als input naar de 

databank. In dat geval zijn exit points zeker acceptabel als middel tot 

semantische veranderingen. Men moet alleen hopen, dat de betreffende 

applicatieprogramrneur weet wat hij doet. Is dat niet het geval, dan 

krijgt een beslisser af en toe een slecht advies. 

In de andere situatie worden de resultaten van de berekeningen wel 

teruggevoerd naar de databank. Dit kan aanleiding zijn tot allerlei 

narigheid, doordat bijvoorbeeld gegevens in de databank niet meer 

consistent zijn . In theorie zou men dit soort narigheid moeten kunnen 

voorkomen, door in het conceptuele model van de databank alle 

consistentieregels op te nemen, waarvan door enige programrnatuur 

gebruik mag worden gemaakt. Hoewel op dit gebied flinke vorderingen 

worden gemaakt, is de praktijk nog altijd ver achter bij de theorie. 

3.4.3. Verplichte gebruikersspecifieke subroutines 

In somrnige standaardprogramrnatuur komen exit points naar subroutines 

voor, die door elke gebruiker verplicht moeten worden ingevuld met 

eigen software. Dit heeft een voordeel. De leverancier van 

standaardprogramatuur specificeert namelijk precies, welke delen van de 

programrnatuur in zijn ogen niet goed te standaardiseren zijn. 

Daartegenover staat het nadeel, dat de leverancier zich wellicht met 



een Jantje van Leiden van de moeilijkheden afmaakt. Verder gelden 

natuurlijk dezelfde problemen als in de vorige paragraaf. 

3.4.4, Parameters 

Met name voor het bereiken van semantische veranderbaarheid in de 

output kan heel geschikt gebruik worden gemaakt van parameters. In het 

bijzonder bij standaard-software voor capaciteits-planning en 

-scheduling treft men zeer vele parameters aan. Er zijn parameters die 

prioriteitsregels beinvloeden, parameters die wachttijden schatten, 

p"arameters die aangeven in welke tij dseenheden men plant, parameters 

die specificeren wat als bottleneck moet worden beschouwd, parameters 

die seriegroottes en veiligheden bepalen, enzovoort. 

Het voordeel van vele parameters is natuurlijk, dat 

beslissingsondersteunende output vrijwel op maat gemaakt kan worden 

door een juiste keuze van parameters. Maar zodra men zich afvraagt, wat 

precies een "juiste keuze" is, blijkt ook het nadeel: hoe groter het 

aantal parameters, hoe moeilijker het wordt om hun precieze werking te 

doorgronden, en met name hun onderlinge afhankelijkheid te doorzien. 

Het gevolg is dan ook vaak, dat niemand in de organisatie na enige tijd 

nog de parameters durft te wijzigen, zodat de veel geprezen 

veranderbaarheid in menige praktijksituatie nauwelijks gebruikt wordt. 

3.4.5. "Special purpose" talen 

Special purpose talen zijn talen, die specifiek zijn ontwikkeld om 

logistieke informatiesystemen te programrneren. Daardoor zijn operaties 

als GEEF-DE-STUKLIJST-VAN-ARTIKEL(x) of GEEF-DE-ROUTING-VAN

WERKORDER(y) standaard ingebouwd. Dit maakt de programrnatuur van 

adviserende systemen erg overzichtelijk, en daardoor veranderbaar. 

Bovendien kan men allerlei moeilijkheden ten aanzien van correctheid 

van de databank vermijden, als de betreffende procedures altijd een 

databank in een correcte staat achterlaten. 

Daar staat tegenover, dat men absoluut niet buiten de mogelijkheden 

kan, die in de taal zijn voorzien. Het hele voordeel vervalt, wanneer 

men eigenlijk iets zou willen wijzigen in de ingebouwde procedures 

zelf. Als men in een bepaald bedrijf bijvoorbeeld in de stuklijst bij

producten wil opnemen, terwijl dat oorspronkelijk niet was voorzien, 



dan is het zeer de vraag of special-purpose talen hun voordelen 

behouden. 

5. Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben wij allereerst een kader gegeven met betrekking 

tot de veranderbaarheid van logistieke informatie-systmen. Daarbij 

bleek, dat portabiliteit en syntactische veranderbaarheid momenteel 

vrij goed realiseerbaar is, en bovendien nog wenselijk is ook, voor 

~oorlooptijd-verbetering van administratieve processen. 

De veranderbaarheid van administratieve trajecten zou in principe ook 

goed moeten kunnen zijn, maar blijft in de huidige praktijk nog achter. 

De semantische veranderbaarheid van adviserende systemen kan op 

verschillende maneren gerealiseerd worden, zolang de output geen 

rechtstreekse wijzigingen veroorzaakt op de databank. Wanneer de output 

de databank wel wijzigt, kan het veranderen van de adviserende software 

problemen opleveren. 

De pragmatische aspekten van informatie worden slechts in beperkte mate 

beinvloed door het informatie-systeem, maar des te meer door het 

gebruik. Dit gebruik kan logistiek gezien erg onhandig zijn, maar de 

veranderbaarheid hangt dan samen met organisatorische inspanningen die 

nodig zijn om een beter gebruik te bewerkstelligen. 
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FLEXIBILITEIT: IS DAT OOK WINSTGEVEND? 

door Prof.dr. J.A.M. Theeuwes 

1. Inleiding 

Flexibiliteit is in de huidige dynamische marktsituatie voor vele 

industri~le bedrijven een voorwaarde om te overleven. Een steeds 

wisselend orderpakket met klantspecifieke variaties zal met de 

beschikbare faciliteiten geproduceerd en afgeleverd moeten worden. Dit 

vereist een zeer dynamische afstemming tussen de van periode tot 

periode sterk fluctuerende goederenstromen en de beperkt aanpasbare 

produktie- en distributiecapaciteit. Deze afstemming is een hoofdtaak 

van het logistiek management. 

Een recent onderzoek naar de logistieke activiteiten bij Nederlandse 

industri~le bedrijven laat zien, dat momenteel de aandacht vooral 

uitgaat naar een vergroting van de flexibiliteit door aanpassing van de 

technische infrastructuur en verbetering van de planning en besturing 

van de goederenstroom [1]. 

Een bedrijf dat snel kan reageren op veranderingen in marktvraag noemen 

we flexibel. Veranderingen in de vraag kunnen optreden door onder 

andere de volgende oorzaken: 

behoeften aan nieuwe variaties op bestaande produkttypen; 

- behoeften aan geheel nieuwe produkttypen; 

behoeften aan nieuwe leveringscondities (afroeporders, kleine 

deelleveringen, verpakkings- en aanvoerwijze, etc.); 

- schommelingen in de gevraagde hoeveelheden (seizoen, modetrends, 

voorraadbeleid bij afnemers, etc.). 

De mate van flexibiliteit van een industrieel bedrijf is afhankelijk 

van de technische infrastructuur, de besturingswijze, de samenwerking 

tussen mensen en de kwaliteit van de informatievoorziening. 

De mogelijkheden en beperkingen van de technische infrastructuur voor 

de transformatieprocessen bepalen in grote mate de flexibiliteit van 

een produktiebedrijf (zie Brinkman, hoofdstuk 3). Korte omsteltijden, 

multifunctionele machines, wisselende lijnopstellingen en dergelijke 

geven meer mogelijkheden voor assortimentswijzigingen. 



Ingekochte materialen volgen veelal een ingewikkelde weg langs 

bewerkingsstations en opslagplaatsen naar de afnemers. Om deze 

goederenstroom te plannen en te bewaken zijn uitgebalanceerde 

besturingsmethoden noodzakelijk. De mogelijkheden en beperkingen van 

deze besturingsmethoden be!nvloeden de reactiesnelheid van het 

produktiebedrijf (zie Bertrand en Wijngaard, hoofdstuk 4). 

De mate waarin de personen die betrokken zijn bij de behandeling en 

besturing van de gehele goederenstroom van leveranciers naar afnemers, 

met elkaar kunnen samenwerken is bepalend voor de te realiseren 

flexibiliteit. 

Omdat bij een integrale besturing van de goederenstroom vele trajecten 

en veel taken voortdurend op elkaar afgestemd moeten worden, is ook de 

kwaliteit van de gegevensuitwisseling mede bepalend voor de te 

realiseren flexibiliteit (zie Wortmann, hoofdstuk 5). 

. ' ' 

Logistieke beslissingen hebben tot doel de produktie- en 

distributiecapaciteit zodanig op de wisselende marktvraag af te stemmen 

dat men er ook nog geld aan overhoudt. Afhankelijk van de 

beschouwingsperiode kan men de capaciteit van de faciliteiten in meer 

of mindere mate aanpassen aan veranderingen in de vraag. 

Maatregelen om de produktie- en distributiefaciliteiten flexibel te 

maken hebben grote invloed op de winstgevendheid van het bedrijf. 

Enerzijds kosten deze maatregelen geld en anderzijds verwacht men van 

een grotere service aan de klanten dat dit geld opbrengt. Dat een 

flexibele produktiewijze ook geld kan besparen is minder bekend. In de 

financi~le afrekeningen van de administratie is dit meestal ook niet 

terug te vinden. Een aantal maatregelen om de flexibiliteit te 

vergroten bespaart veelal meer geld dan de uitvoering van deze 

maatregelen kost. 

Hoe deze verborgen geldbron kan worden aangeboord komt in deze bijdrage 

aan de orde. In paragraaf 2 worden structurele maatregelen om de 

flexibiliteit te vergroten in economisch perspectief geplaatst. In 

paragraaf 3 wordt de mogelijkheid van korte termijn maatregelen voor 

capaciteitsaanpassing van de b eschikbare faciliteiten behandeld. In 

paragraaf 4 t/m 6 worden de economische aspecten van een drietal korte 

termijn maa tregelen belicht. 



2. Flexibiliteit door structurele maatregelen 

2.1. Geldstroombenadering 

Ondernemingen zijn per definitie opgezet om risicovolle projecten te 

ontwikkelen en uit te voeren. Het doel van een private onderneming is 

geld verdienen voor de eigenaren (aandeelhouders) . Dat daarbij door de 

maatschappij beperkingen aan het economisch handelen worden opgelegd is 

vanzelfsprekend. Directies van ondernemingen worden door de vergadering 

van aandeelhouders (en namens deze door de comrnissarissen) uiteindelijk 

beoordeeld naar de mate waarin zij geld hebben verdiend voor de 

eigenaren. De geldopbrengst is de risico-premie die geldgevers 

motiveert om deze projecten te financieren . 

In economisch perspectief kan een onderneming worden voorgesteld als 

een geldverdienende eenheid die door een groot aantal e i genaren 

gezamenlijk is gekocht. De gelduitgaven voor de aankoop van deze 

eenheid noemen we de investering. Deze omvat machines, gebouwen, 

installaties, voorraden materialen, halffabrikaten en onderhanden werk. 

In principe dus alle aangekochte zaken die ook weer verkocht kunnen 

worden . 

In een industrieel bedrijf is de investering erop gericht goederen 

zodanig te transformeren naar vorm, tijd en plaats dat de afnemer er 

meer geld voor wil betalen dan voor de nog niet getransformeerde 

goederen. Om dit transformatieproces op gang te houden is meestal inzet 

van energie, arbeid, diensten van derden, etc. noodzakelijk . We noemen 

deze gelduitgaven voor exploitatie van de investering, de inzet. Figuur 

1 geeft een eenvoudig technisch model van een industrieel bedrijf. 

Door de transformatie van de goederen voegt de onderneming dus 

economische waarde toe. We noemen dit de prestatie van de onderneming 

als geheel, die als ~~n investeringsproject kan worden gezien. 

De waarde van de prestatie van de onderneming kan worden berekend door 

de geldontvangsten voor de geleverde getransformeerde goederen te 

verminderen met de aanschafwaarde (= gelduitgaven bij aankoop) van deze 

getransformeerde goederen. Dit verschil tussen de aankoopwaarde en de 

verkoopwaarde van de geleverde getransformeerde goederen is de 

meerwaarde die door de organisatie zelf wordt gegenereerd. 
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De investering in een private onderneming moet over de gehele looptijd 

van een project en binnen de gestelde randvoorwaarden een maximaal 

positief verschil tussen prestatie en inzet opleveren. Overigens is een 

onderscheid tussen de verschillende investeringsprojecten veelal lastig 

te maken binnen een onderneming. 

Het criterium (prestatie-inzet)/investering geeft een enigszins andere 

dan de gebruikelijke benadering van de rentabiliteit op investeringen, 

de zo genoemde R.O.I. van een onderneming. Slechts uitgaven en 

ontvangsten die samenhangen met elk van de mogelijke 

investeringsprojecten worden in de afweging meegenomen . Arbitraire 

berekeningen van toekomstige winsten, schattingen van vervangingswaarde 

of toekomstige opbrengstwaarde van voorraden, gebouwen en machines, 

blijven bij de afweging van structurele maatregelen achterwege. 

Niet de absolute economische waarde is interessant, maar het relatieve 

verschLl in geldverdienend vermogen van de verschillende 

investeringsalternatieven. Omdat deze structurele alternatieven een 

levensduur van meerdere jaren hebben zal men de geldstromen moeten 

disconteren om ze over de jaren optelbaar te maken (2). Figuur 2 geeft 
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Structurele beslissingen over de transformatieprocessen van een 

industri~le onderneming leggen de mogelijkheden en beperkingen om snel 

op vraagveranderingen in te spelen meestal voor meerdere jaren vast. 

Geautomatiseerde bewerkingsstations, transportsystemen, 

geautomatiseerde plannings- en bewakingssystemen en de organisatie die 

daarvoor is opgebouwd kan men op korte termijn niet veel veranderen. De 

snelheid waarmee een produktiebedrijf zich kan aanpassen aan 

veranderingen in de marktvraag is daardoor afhankelijk van de eenmaal 

gekozen technische infrastructuur en besturingssystemen. Eenmaal gedane 

investeringen geven het logistiek management meer of minder speelruimte 

om te reageren op de korte termijn veranderingen in de vraag. Logistiek 

management wenst in het algemeen een zodanig grote flexibiliteit van de 

beschikbare faciliteiten dat elke vraagverandering op korte termijn kan 

worden opgevangen. Daarmee kan men weliswaar de service aan de klanten 

maximaliseren en marktaandeel veroveren of behouden, maar of men dan 

nog geld verdient is zeer de vraag. 



Flexibiliteit is voor een produktie- en distributiebedrijf slechts een 

rniddel om het econornisch doel van een ondernerning te bereiken. 

Organisaties in het algerneen - en industri~le ondernerningen in het 

bijzonder - rnoeten dit econornisch doel realiseren met beperkt 

beschikbare middelen. 

". 

Bij de keuze van de technische infrastructuur, bij de keuze van de 

werk.rnethoden, van het besturingsconcept, en bij de keuze van de 

inforrnatiesysternen rnoet men zich dus afvragen met welk alternatief men 

het rneeste geld kan overhouden. Orn deze vraag te kunnen beantwoorden 

heeft men allereerst een prognose nodig over de ornvang en sarnenstelling 

van het goederenpakket dat men voor bepaalde afnernersgroepen wil gaan 

transforrneren. De econornische waardering door de potenti~le afnerners 

voor deze toekornstige produkten zal men door rnarktonderzoek rnoeten 

achterhalen. 

Uitgaande van de potenti~le geldontvangsten worden enkele alternatieven 

voor de inrichting van het transforrnatieproces, de besturingwijze en de 

inforrnatiesysternen ontworpen. 

Het alternatief met de laagste gelduitgaven dient vanuit econornisch 

perspectief te worden gekozen, tenzij de directie de onzekerheid van 

het project onaanvaardbaar hoog vindt. 

Bij de econornische afweging van de alternatieven voor de inrichting van 

het technische transforrnatieproces en de besturing van de 

goederenstrornen spelen de geldstrornen dus een belangrijke rol. 

Vergroting van de flexibiliteit door structurele rnaatregelen leidt in 

het algerneen tot hogere investering~n in bewerkingsfaciliteiten met 

gelijktijdige verrnindering van de benodigde arbeidsuren voor 

handelingen aan de goederen. 

Veelal zijn er ook rneer en duurdere arbeidsuren nodig voor de 

voorbereiding van de klantspecifieke orders. Voorraden halffabrikaat en 

onderhanden werk na het klanten-order-ontkoppel-punt (het zogenoernde: 

K.0.0.P.) zullen, evenals voorraden eindprodukt, sterk verrninderen. De 

goederen strornen sneller door het bedrijf; de ornloopfrequentie van de 

investering (prestatie gedeeld door investerin&) stijgt. De geldstrornen 

uit hoofde van prestatie, inzet en investerin& worden door de 

structurele maatregelen beinvloed. Een zorgvuldige afweging van alle 

positieve en negatieve invloeden o~ de rentabiliteit op investering is 



noodzakelijk om investeringsprojecten voor vergroting van de 

flexibiliteit van het transformatieproces economisch te rechtvaardigen. 

Indien de geldontvangsten die men verwacht te realiseren met 

structurele maatregelen om de flexibiliteit te vergroten, te gering 

zijn in verhouding tot de daarvoor benodigde investering en inzet, dan 

kan men beter niet investeren in meer flexibiliteit. Wil men als 

produktiebedrijf blijven bestaan dan zal men een antler marktsegement 

moeten opzoeken waar de fluctuaties in de vraag minder groot zijn. Het 

is economisch niet verstandig om flexibel te willen zijn tegen elke 

prijs. 

In de volgende paragraaf worden enkele maatregelen besproken waarmee 

bij grotendeels gegeven faciliteiten, toch korte terrnijn aanpassingen 

aan de vraagfluctuaties kunnen worden gerealiseerd. 

3. Korte termijn maatregelen 

3.1. Beslissingsniveaus 

Zijn de structurele beslissingen over de inrichting en besturing van de 

transformatieprocessen eenmaal genomen, dan liggen de geldstromen 

grotendeels vast. De beslissingsruimte die overblijft moet worden benut 

voor de stroomlijning en afstemming van de aanwezige faciliteiten op de 

fluctuatie in de goederenstroom. 

De nog beschikbare beslissingsruimte is mede afhankelijk van de gekozen 

technische infrastructuur, van het ervarings- en opleidingsniveau van 

het personeel en van de gekozen besturingswijze. Naarmate de 

planninghorizon korter wordt (van een half jaar tot enkele dagen) wordt 

ook de mogelijkheid om de faciliteiten aan te passen kleiner. Bertrand 

[3] onderscheidt logistieke beslissingen op drie niveaus: 

bedrijfsniveau, goederenstroomniveau en afdelingsniveau. Op 

bedrijfsniveau worden de gewenste logistieke prestaties en 

randvoorwaarden (zoals benuttingsgraad van capaciteiten, seriegrootte, 

gemiddelde doorlooptijden en normen voor de veiligheidsvoorraad) voor 

de onderliggende beslissingsniveaus vastgelegd. Beslissingen op 

goederenstroomniveau zijn gericht op de realisering van klantenorders 

en/of geplande produktieniveaus. Op afdelingsniveau worden de 

., . 



werkorders geaccepteerd en gerealiseerd met overeengekomen kwaliteit, 

efficiency en doorlooptijd. 

De beslissingen op deze drie niveaus rekenen wij tot de taak van het 

logistiek management. Deze beslissingen moeten er voor zorgen dat de 

beschikbare faciliteiten voortdurend afgestemd blijven op de 

fluctuaties in de goederenstroom. 

Enkele maatregelen om de capaciteit enigszins aan te passen aan de 

wisselende vraag zijn: 

- aarunaak en afbouw van capaciteitsvoorraden, 

- aanpassen van de seriegrootte, 

- uitbesteden van bewerkingen, 

- uitbreiden van het aantal inzetbare arbeidsuren door overwerk, extra 

ploeg, uitzendkrachten, etc. 

De balancering van deze maatregelen om het gewenste logistieke 

resultaat te krijgen is door Durlinger [4] behandeld. 

De maatregelen die het logistiek management kan nemen om 

leveringsafspraken met klanten te realiseren met de beschikbare 

faciliteiten, hebben directe en indirecte gevolgen voor de in- en 

uitgaande geldstromen op relatief korte termijn. 

3.2. Economisch perspectief 

Elke overwogen combinatie van maatregelen kan als een project warden 

beschouwd. Het "beste" project is dat project dat binnen de gegeven 

structuur van het transformatieproces de maximale bijdrage levert aan 

het doel van de onderneming. Bij deze logistieke beslissingen zal dus 

ook het saldo van de ingaande en uitgaande geldstromen, dat ontstaat 

bij de diverse alternatieven, een rol moeten spelen. De combinatie van 

maatregelen waarmee binnen eenzelfde planninghorizon, de maximale 

geldopbrengst per ge!nvesteerde gulden kan warden gerealiseerd verdient 

uit economisch oogpunt de voorkeur. 

Het in kaart brengen van de gevolgen van logistieke maatregelen voor de 

in- en uitgaande geldstromen is geen eenvoudige zaak. Er treedt pas een 

geldstroomeffect op zodra er wordt betaald voor de inkomende goederen, 

diensten van derden, arbeid, energie, etc. Uitgaande goederen leiden 

pas tot een geldstroom op het moment dat de afnemers betalen. Binnen 

een bedrijf zijn er geen geldstromen (zie figuur 3). 
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Logistieke maatregelen die slechts tot een verplaatsing van voorraden 

binnen de poorten van het bedrijf leiden, hebben dus geen effect op de 

bankrekening. Bij een complexe goederenstroom is het lastig om vast te 

stellen of er uiteindelijk minder inzet nodig is, of dat de investering 

(in voorraden) voor de onderneming als geheel lager wordt. 

Inzicht in de loop van de goederenstromen, de aard van de 

voorraadpunten, de knelpunten in de keten van transformatieprocessen, 

het betalingsgedrag, is dus een voorwaarde om de economische gevolgen 

van logistieke beslissingen te kunnen vaststellen. 

Naar de invloed van logistieke beslissingen op de geldstromen van 

industri~le ondernemingen wordt momenteel onderzoek gedaan door de 

vakgroep Bedrijfseconomie van de Faculteit Bedrijfskunde aan de TUE 

[5]. 

In de volgende paragrafen behandelen wij de economische gevolgen van 

enkele maatregelen waarmee men de flexibiliteit op korte termijn kan 

verhogen. Deze maatregelen zijn elders in deze bundel door Bertrand en 

Wijngaard uitgewerkt. 

4. Doorlooptijd 

Verkorting van de doorlooptijd blijkt een sleutelfactor te zijn bij het 

verhogen van de flexibiliteit op korte termijn. Naarmate de gemiddelde 

doorlooptijd van de orders afneemt zijn de faciliteiten sneller 



beschikbaar voor andere produkttypen of nieuwe variaties op bestaande 

typen. Daardoor kan men sneller inspelen op vraagveranderingen en 

waarschijnlijk een marktaandeel behouden of zelfs uitbreiden. De 

prestatie van de onderneming wordt daardoor gunstig belnvloed. Een 

vermindering van de doorlooptijd bij gelijkblijvende capaciteit kan 

bijvoorbeeld worden gerealiseerd door alleen verkochte orders in 

produktie te geven die direct afgewerkt kunnen worden, zodat de 

wachttijden minimaal zijn. 

In plaats van materialen en halffabrikaten te laten wachten, laat men 

nu mens- en machinefaciliteiten wachten op orders. Dit heeft een 

v'erlaging van voorraden tot gevolg. De investering wordt hierdoor 

minder evenals de uitgaven voor het verplaatsen van halffabrikaten naar 

een tussenmagazijn. Ook de uitgaven voor rente over het geleende geld 

voor de financiering van voorraden (die tot het werkkapitaal van de 

onderneming behoren) worden lager. Deze lagere uitgaven voor 

exploitatie leiden tot een lagere inzet. 

Bij een sterk wisselend en breed assortiment bestaat er een kleinere 

kans dat op voorraad geproduceerde halffabrikaten op korte termijn ook 

benut kunnen worden voor orders. Het incourant worden van voorraden 

neemt bij een lange opslagperiode sterk toe. Het verminderen van 

voorraden beperkt dus ook het incourant risico en de daarmee 

samenhangende extra uitgaven voor afbouw van incourante voorraden . 

Elk van de drie factoren die de rentabiliteit belnvloeden wordt 

gunstiger zodat een vergroting van de flexibiliteit maximaal bijdraagt 

aan het economisch doel van een onderneming. 

Zijn er dan geen negatieve gevolgen verbonden aan deze gewijzigde 

manier van werktuigifte? 

De administrateur zal wijzen op de gevolgen van de lagere bezetting van 

beschikbare mens- en machinefaciliteiten voor de "dekking" van de vaste 

kosten. De pe riodieke afdelings-resultaten zullen volgens de 

administratie een bezettingsverlies te zien geven omdat de beschikbare 

produktie-uren niet in het transformatieproces worden aangewend. De 

afdeling krijgt bij een lagere bezetting minder dekking van de vaste 

machine- en arbe idskosten. De kostenbenadering gaat echter uit van de 

bestaande we rkmethoden en berekent volgens specifieke regels wat de 

kosten van een produkt zijn en wat het economische resultaat van een 

afdeling is. De kostenbenadering van de administratie en de daarop 

gebas e e rde r e sultaa tbe r ekening zijn misleide nd bij he t nemen van 



beslissingen over flexibiliteit bevorderende maatregelen [6]. De 

beslissingsafhankelijke veranderingen in de geldstromen bepalen of men 

per saldo geld zal overhouden na uitvoering van elk van de 

alternatieven. 

5. Integratie bewerkingsgroepen 

Een andere maatregel om de flexibiliteit te vergroten is de 

ontspecialisering van bewerkingsfaciliteiten. Door de 

bewerkingsmachines en/of het uitvoerend personeel geschikt te maken 

voor de bewerking van een breed produktassortiment, ontstaan er minder 

verschillende bewerkingsgroepen. Voor dit kleiner aantal grotere 

capaciteitsgroepen ligt relatief minder voorraad onderhanden werk. 

Veelal leidt dit wel tot minder produktie per machinegroep. Of dit ook 

tot minder geldontvangsten leidt hangt af van de gemiddelde 

bezettingsgraad van de capaciteitsgroep (- benodigde capaciteit gedeeld 

door beschikbare capaciteit). Is de bezetting permanent beneden de 

beschikbare capaciteit dan leidt meer omstellen niet tot minder 

afleveringen per periode en daarmee blijkft de prestatie op peil. 

Lagere voorraad onderhanden werk, vermindering van 

verp l aatsingshandelingen en besturingsinspanning om de 

bewerkingsgroepen te plannen en te beheersen werken positief in op de 

factoren investering en inzet. 

De aanpassing aan de machines en de opleidingsuitgaven voor personeel 

werken negatief op beide factoren. De extra insteltijd kan meestal met 

de beschikbare personele capaciteit uitgevoerd worden (tenzij personeel 

het knelpunt vormt), zodat er geen extra uitgaven voor arbeid zullen 

volgen. 

Of de vermindering van arbeidsuren voor goederenverplaa~sing en 

besturing van de goederenstromen ook daadwerkelijk tot een vermindering 

van gelduitgaven leidt hangt af van de mogelijkheid om de vrijkomende 

uren voor andere taken te benutten en daardoor op korte termijn het 

aantal personeelsleden te verminderen of in een meer gematigd tempo uit 

te breiden. Indien er relatief minder aan salaris en sociale lasten 

uitgegeven wordt heeft de maatregel een positieve invloed op het saldo 

van de geldstromen, doordat de werkelijke inzet relatief zal afnemen. 

Doordat een aantal faciliteiten slechts sprongsgewijze aangepast kunnen 

worden is een zorgvuldige inschatting en afweging van de positieve en 

negatieve invloeden van te nemen maatregelen op de geldstromen 



noodzakelijk. Van elke zinvolle combinatie van maatregelen rnoet worden 

vastgesteld of het geldverdienend vermogen van de ondernerning er door 

zal worden versterkt. 

Hoe rekent nu de administrateur af met deze rnaaregelen voor verhoging 

van de flexibiliteit? 

Een aanpassing van de bewerkingsmachines wordt beschouwd als een 

investering die door een kostenbesparing moet worden terugverdiend. 

Volgens de adrninistratie zijn er meer steluren nodig waarvoor dan een 

uurtarief voor stellen berekend is. In dit uurtarief zitten de 

uurkosten van de machine plus de personeelskosten van de stellers plus 

een toeslag voor de overheadkosten. De opleidingskosten voor multi

inzetbaar personeel bestaan behalve uit de directe cursuskosten ook uit 

de opleidingstijd omgerekend met een uurtarief voor personeel, waarin 

o.a. een toeslag is opgenomen voor de kosten van de personeelsafdeling. 

De ontspecialiseringsmaatregel kan volgens de adrninistratie alleen een 

"kostenbesparing" in de exploitatie opleveren door een vermindering van 

de arbeidsuren voor verplaatsing en voor besturing. 

Deze besparing zal zeker niet opwegen tegen de extra te rnaken kosten 

voor ontspecialisering en dus zal de investering als onrendabel worden 

afgewezen. Ook hier werkt de kostenbenadering een meer flexibele 

produktiewijze tegen. De berekende kostenrnutaties houden echter geen 

direct verband met de te nemen beslissing, maar berusten op 

veronderstellingen die behoren bij de oude gespecialiseerde situatie 

waarvoor een wijziging wordt overwogen. 

6. Seriegrootte 

Bertrand en Wijngaard (zie hoofdstuk 4 in deze bundel) wijzen erop dat 

een verkleining en begrenzing van de gemiddelde seriegrootte voor 

bewerkingen in belangrijke mate de flexibiliteit van een 

produktiebedrijf kan vergroten. Door een gelijkmatige omvang van de 

series is de bewerkingswachttijd voor alle fabricageorders relatief 

klein. Dat maakt het mogelijk om binnen een voorspelbare periode nieuwe 

produktie-orders vrij te geven en snel te reageren op veranderingen in 

de vraag. 

De invloed van een verandering van de gemiddelde seriegrootte op de 

geldstromen is lastig in te schatten. Wij onderscheiden gevolgen voor 



de benutting van de beschikbare capaciteiten en gevolgen voor de 

goederenstroom [6]. 

Capaciteitsgevolgen 

- Door een verkleining van de bewerkingsseries neemt het aantal op te 

zetten series toe en daarmee de benodigde capaciteit voor omstellen. 

- Afbankelijk van de gekozen werkmethode voor omstellen neemt de 

beschikbare bewerkingscapaciteit af bij toename van het aantal maal 

omstellen. 

- Kleinere transportseries hebben invloed op de benodigde capaciteit 

voor verplaatsing van goederen in bewerking. 

Meer kleinere series in bewerking betekent meer registratie, planning 

en beheersingsactiviteiten. De bezettingsgraad van het beschikbare 

"indirecte" personeel (besturingslast) en de informatiesystemen neemt 

toe. 

Lagere voorraden halffabrikaten en eindprodukten vergen minder ruimte 

en emballagemiddelen. 

Goederenstr~~mgeyolgen 

- Door gelijkmatige, kleinere series neemt de gemiddelde doorlooptijd 

af, de planninghorizon kan korter worden en de voorspelbaarheid van 

de toekomstige goederenstroom beter. De omvang van de 

veiligheidsvoorraden kan omlaag. 

- De gemiddelde voorraad onderhanden werk neemt af bij een kortere 

doorlooptijd. 

De voorraad die ontstaat doordat men in grotere series produceert dan 

direct nodig is voor de volgende bewerkingsschakel (seriegrootte

voorraad) neemt af. 

- Vermindering van de seriegroottevoorraad maakt de kans op incourant 

worden kleiner. 

Voor elk van de genoemde factoren zal men moeten vaststellen wat dit 

betekent voor de uitgaande geldstromen. De totale vermindering van de 

gelduitgaven (voor inzet en investering) die op korte termijn 

bereikbaar is, moet duidelijk onderscheiden worden van de vermindering 

die na structurele wijziging van de capaciteiten mogelijk is. 

De positieve gevolgen van de toegenomen klantenservice van een 

flexibeler bedrijf werken door in de prestatie afbankelijk van de 

gevoeligheid van de markt voor betere klantenservice. De 



marketingfunctie zal zich in toenemende mate rnoeten gaan toeleggen op 

het in kaart brengen van deze marktgevoeligheden. Op grond van dit 

inzicht kunnen de kansen in een veranderende rnarkt beter worden 

ingeschat. 

De gebruikelijke kostenbenadering bij de beslissingen over seriegrootte 

beperkt zich tot een vergelijking van de marginale kosten van de 

seriegrootte-voorraad op ~~n specifieke bewerkingsplaats, met de 

marginale kosten van omstellen. Seriegroottes die afwijken van de 

seriegrootte met de laagste gemiddelde kosten worden bij deze 

traditionele kostenbenadering om economische reden afgewezen. 

Vanuit logistiek oogpunt is deze kostenbenadering van het seriegrootte 

vraagstuk volstrekt ontoereikend, zoals door Corbey [7] is aangetoond. 

7. Slotbeschouwing 

De marktsituatie dwingt vele industri~le bedrijven tot een grotere 

flexibiliteit. Maatregelen om de produktie- en distributieprocessen 

rneer flexibel te maken kunnen zowel ingrijpende investeringen in de 

technische infrastructuur betekenen, als tot meer bescheiden 

aanpassingen leiden van de werk.methoden, de besturingswijze en de 

aanwezige faciliteiten. 

Bij de keuze van de maatregelen om de flexibiliteit te vergroten spelen 

economische overwegingen een belangrijke rol, in het bijzonder bij 

private ondernemingen. 

De gebruikelijke calculatiemethoden die door bedrijfseconomen en 

administrateurs worden gehanteerd om het economisch effect van de 

maatregelen te meten, gaan uit van toegerekende kosten die zijn 

gebaseerd op de bestaande technische infrastructuur en werk.methoden. 

Door de te nemen beslissingen, worden deze nu juist geheel of 

gedeeltelijk gewijzigd. 

Voor de beslissingsondersteunende ,calculaties moet men uitgaan van de 

zaken die echt zullen gaan veranderen als gevolg van de logistieke 

maatregelen. Omdat men steeds verschillende maatregelen met elkaar 

vergelijkt is slechts het marginale effect [8) van belang. 

Bij structurele maatregelen is er sprake van investeringsprojecten 

waarbij de investering en de geldopbrengst (prestatie - inzet) over de 

jaren heen in de beschouwing worden betrokken. Bij de maatregelen voor 

geringe aanpassing van de bestaande faciliteiten, werkmethoden en 



besturingswijze worden de marginale uitgaven en ontvangsten, die een 

gevolg zijn van de verschillende maatregelen, met elkaar vergeleken. 

Flexibiliteitsmaatregelen die tijdens de werkingsduur van de maatregel 

het meeste geld genereren per marginale investeringsgulden verdienen 

uit economisch oogpunt de voorkeur. Vermindering van voorraden door een 

versnelling van de goederenstroom levert behalve een grotere 

flexibiliteit (waarmee de prestatie wordt veilig gesteld), ook een 

verbetering van de rentabiliteit op door een vermindering van de 

benodigde investering. 

Naarmate produktiebedrijven zich meer gaan concentreren op de 

kernactiviteiten en meer halffabrikaten en diensten laten toeleveren 

door andere bedrijven, zullen de gelduitgaven voor de te transformeren 

goederen relatief stijgen. Reductie van voorraden, halffabrikaten, 

onderhanden werk en eindprodukten als gevolg van het streven naar een 

grotere flexibiliteit van de transformatieprocessen, zullen dan ook een 

steeds grotere bijdrage leveren aan een verhoging van de rentabiliteit 

van de investering. Het mes snijdt aan twee kanten. 
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FLEXIBILITEIT : HOE REALISEREN WE DAT? 

Prof.ir. M. de Vaan 

Berenschot 

Flexibiliteit is moeilijk . Het stelt extra eisen aan apparatuur en 

mensen . Bij mensen gaat het dan om de bereidheid om zich voortdurend 

aan te passen. Aan te passen bijvoorbeeld in werktempo, in werkmethode, 

in werktijden, in gebruik van hulpmiddelen, in de contacten met 

anderen. Mensen moeten hiertoe gemotiveerd en capabel zijn. De 

voorzieningen en arbeidsvoorwaarden moeten het bovendien ondersteunen. 

In de voorafgaande hoofdstukken is uitgebreid ingegaan op de 

inhoudelijke aspecten van deze eisen. In dit hoofdstuk gaan we in op 

het realiseren van de vereiste organisatie. 

Het realiseren van een meer flexibele organisatie houdt vrijwel altijd 

in dat er een veranderingsproces tot stand wordt gebracht. In het 

navolgende worden de schering en inslag van dat veranderingsproces 

behandeld. De schering bestaat uit de fasering van het proces in een 

aantal elkaar ondersteunende stappen. Dit geeft de nodige zekerheid en 

zorgvuldigheid. De inslag bestaat uit het mobiliseren en versterken van 

latente krachten in de organisatie. Dit rnoet leiden tot de 

cultuurverandering die nodig is voor het realiseren van een flexibele 

organisatie. 

De fasering van de verandering 

Het is van groot belang om het veranderingsproces zo in te richten dat 

ontsporingen en mislukkingen worden vermeden. En dat niet alleen 

vanwege hun demotiverende invloed op het veranderingsproces . Zeker zo 

belangrijk is dat de gevolgen van ontsporing desastreus kunnen zijn 

voor het betreffende bedrijf. 

Alom bekend is het voorbeeld van Fokker. Dit bedrijf kwam ondanks de 

duidelijk superieure kwaliteit van haar vliegtuigen in 1988 aan de rand 

van de afgrond. De marktpositie en de verkopen waren prima, maar de 

gevolgen van vertraagde levering waren zo ernstig dat Fokker hierdoor 

in ernstige financi~le moeilijkheden kwam. 



Niet zelden treden deze situaties op als gevolg van slecht uitgevoerde 

veranderings- en reorganisatieprocessen. Complexe logistieke processen 

verdragen dit niet. Als bij verandering of reorganisatie de raderen van 

het logistieke systeem niet meer soepel aansluiten en draaien ontstaan 

situaties waarvan klanten de dupe worden. Het gaat dan snel 

bergafwaarts met het bedrijf. Een zeker en zorgvuldig 

veranderingsproces is dus geboden. 

Dit lukt alleen bij een systematische aanpak in afgebakende stappen, 

passend bij de mogelijkheden en prioriteiten van het betreffende 

bedrijf. De hoofdfasering hierbij is als getoond in fig . 1. 

analyse 
• markteisen 

• processen 
~. organisatie/cultuur 

• besturing 
~ 

r 
veronderingsdoe I 

voorstel ,, 
~ projec tplan -

• prioriteif 

• bottlenecks 
• resourcJ?s 

project 
opdracht {en) 

1 

~ {her) ontwerp 

• proces 
• besfuring 

• organisafie 
I 

invoeringsplan 

, 
~ realisatie 

• cultuur 
• sysfemen 

• bemanning 

• scholing 

- voortgong 

invoering en verbeferi~ 
~ 

f ig. 1. 



We zullen in meer detail de fasering en de daarbij optredende 

specifieke aandachtspunten bespreken. 

De analyse 

De analyse is de eerste stap in het veranderingsproces die eigenlijk 

nooit overgeslagen mag worden. Toch is de verleiding hiertoe vaak 

groot. 

Voor een directeur of bedrijfsmanager die weet wat hij wilt, lijkt het 

doorlopen van een analyseproces verspilling van tijd en geld. In feite 

is dat niet zo, en is dit de enige goede basis voor een succesvol 

project daarna. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat de 

analyse de eerder genoemde zekerheid en zorgvuldigheid biedt. De tweede 

is dat ze het benodigde draagvlak in de organisatie cre~ert. 

Tijd en kosten van de analyse worden dubbel en dwars terug verdient in 

de latere fasen van het project. Door een goede analyse worden de 

neuzen gericht. De top van de organisatie ondergaat een 

gemeenschappelijk helder denkproces, leidend tot eenduidige 

gemeenschappelijke visies op het toekomstige functioneren van de 

organisatie. 

De vergaarde informatie van binnen en buiten het bedrijf geeft een 

grotere zekerheid dat deze visie ook de juiste is, veelal nog extra 

onderbouwd met de mening van een onbevooroordeelde buitenstaander. De 

verzamelde informatie is ook nodig om brede lagen van de organisatie, 

inclusief de ondernemingsraad, te overtuigen dat het om een zinvolle 

verandering gaat en niet om een gril of mode. 

De analyse dient daarom uit te gaan van de eisen zoals de markt (klant) 

die stelt. Deze eisen worden vertaald naar kenmerken van flexibiliteit 

en produktiviteit in de interne processen. Uiteraard moeten hierbij 

taxaties worden gemaakt van toekomstige ontwikkelingen in markt en 

technologie. 

Voor dit analyseproces werd in 1984 door McKinsey en Berenschot een 

standaardmethodiek ontwikkeld, die reeds op vele plaatsen is 

gepubliceerd (zie o.a. Schaafsma [1986], en De Vaan [1987]). Wel moet 

deze methodiek bij gebruik aangepast worden aan enkele 

hoofdkarakteristieken van markt en bedrijf. 



Het projectplan 

Gaf de analyse het wat aan, het projectplan geeft aan hoe en wanneer. 

Dat is belangrijk, orndat irnrners de lopende produktie en distributie 

niet verstoord mag worden. Ook rnoeten de activiteiten passen in de 

beperkte ruirnte die er is qua budget en bernanning. 

In de meeste gevallen betekent dit dat er een opdeling nodig is in 

deelprojecten die afzonderlijk worden uitgevoerd. De deelprojecten 

kunnen veelal overlappend worden ingepland (zie fig. 2). 
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Dit heeft als voordeel dat ervaring en resultaten uit vorige 

deelprojecten kunnen worden gebruikt in volgende deelprojecten. Bij 

voorkeur wordt hierbij een indeling en volgorde aangehouden die het 

veranderingsproces ondersteunt en voor het bedrijf aantrekkelijke 

resultaten biedt. Het is daarom van belang dat het eerste deelproject 

meteen een grote kans op succes biedt (niet te moeilijk) en ook tot 

afgeronde resultaten leidt die een zinvolle verbetering betekenen voor 

de bedrijfsvoering. 

Dit is lang niet altijd de volgorde die uit logistiek-technisch, 

produktietechnisch of informatietechnisch oogpunt het meest 

aantrekkelijk is. Veel van de door automatiserings- of technische 

organisaties opgezette projecten gaan hieraan mank. 

Als de analysefase goed is uitgevoerd, levert zij de gegevens op die 

nodig zijn om over de opdeling en prioriteit in deelprojecten te 

beslissen. 

In deze projectplanfase worden ook de voorbereidingsactiviteiten in 

sociale zin grootschalig opgestart. De bemanning voor de deelprojecten 

wordt uitgezocht en aangewezen. Seminars worden georganiseerd waarbij 

het doel en de tijdsplanning van de verandering worden besproken. 

Waar nodig wordt extra ondersteuning binnen gehaald. Dit kan in de vorm 

van projectcapaciteit maar ook in de vorm van interimmanagement voor 

lijnfuncties. Dit kan nodig zijn uit capaciteits- of know how-· 

overweging, en het kan ook gebeuren op grond van de noodzaak om de 

veranderingsgezinde krachten in de organisatie te versterken. 

Tot slot nog een waarschuwing over de omvang van de benodigde 

capaciteit en middelen. Het heeft geen enkele zin om 

veranderingsprojecten op te starten die halfweg krakend vastlopen omdat 

het geld op is, of omdat niemand tijd heeft om aan de uitwerking van 

voorstellen te werken. Een realistische schatting van benodigde 

mankracht en budget is uiterst belangrijk . 

V66r de opstart van de ontwerpfase moeten de benodigde vrijgestelde 

mancapaciteit en het benodigde budget voor het project geregeld zijn! 

(Her)ontwerp 

Het ontwerp van nieuwe (produktie)processen, organisatie en besturing 

dient tegelijk en in samenhang te gebeuren. De uiteindelijke resultaten 



van het veranderingsproces zullen evenzeer afbankelijk zijn van de 

goede samenhang en aansluiting tussen deze gebieden, als van de 

kwaliteit van elk deelproces afzonderlijk. 

Wat de veranderingen in processen, organisatie en besturing inhouden is 

in eerdere hoofdstukken behandeld. Juist de samenhang geeft de 

moeilijkheid. De verschillende disciplines zoals produktietechniek, 

organisatie-advies, sociale wetenschap, informatica en logistiek zijn 

niet gewend om goed samen te werken, en het gemeenschappelijke 

instrurnentariurri ontbreekt grotendeels. Logisch is dat de 

organisatiediscipline de integrerende rol vervult, anders is het 

tesultaat vrijwel zeker in onbalans. 

Heel belangrijk is ook het betrekken van de lijnverantwoordelijkheden 

bij de ontwerpfase, of beter gezegd, diegenen die straks voor een goede 

invoering verantwoordelijk zullen zijn. Tijdgebrek mag hier nooit een 

excuus zijn en gebrek aan know how evenmin. 

Een goed ontwerpteam bestaat uit een combinatie van stafmensen en 

lijnmensen, waarbij de eerst genoemden de meeste uitwerkingen verzorgen 

en de laatst genoemden de meeste beslissingen nemen. Als de 

lijnmanagers reeds te zwaar belast zijn met hun dagelijkse 

werkzaamheden om dit zelf goed te kunnen doen, dan is het absoluut 

noodzakelijk hiervoor maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in de 

vorm van het tijdelijk aanstellen van ondersteunend interim-management. 

Realisatie 

Bij de realisatie gaat het zowel om technische systemen als om het 

willen en kunnen van mensen. Het eerste is een logisch vervolg op de 

ontwerpfase, en moet in een zorgvuldig strak gepland proces leiden tot 

oplevering en test van de juiste systeemdelen. Hoe dit precies verloopt 

is erg afbankelijk van de te gebruiken techniek en wordt hier niet 

verder behandeld. Dit is de wereld van de ingenieursbureaus, 

softwarebureaus en dergelijke. Gefnteresseerden worden verwezen naar de 

uitgebreide literatuur over projectaanpak voor logistieke, 

produktietechnische en informaticaprojecten. Het tweede, het willen en 

kunnen van rnensen is in deze fase zeer essentieel en hier gaan we wel 

verder op in. 

- ' 



Als de menselijke aspecten in de realisatiefase van een project 

onvoldoende aandacht krijgen wordt het veranderingsproces definitief 

kapot gemaakt. Het gaat erom dat de nieuwe manier van werken en denken 

in brede lagen van de organistie opgepakt moet gaan worden . Dit lukt 

alleen als er een continu veranderingsproces plaatsvindt, beginnende in 

de analysefase en uitmondend in de realisatie. 

Als er nu allerlei technische systemen worden ontworpen waar niemand 

weet van heeft, is de kans dat dit gebeurt bijzonder klein. De 

opleidings- en voorlichtingsactiviteiten die in de projectplanfase 

~aren begonnen moeten hier dus worden voortgezet. Hierbij wordt een 

strak onderscheid gemaakt tussen de direct betrokkenen ('de afdelingen 

waar de deelprojecten zich afspelen) en de niet-direct betrokkenen. De 

direct betrokkenen warden zoveel mogelijk ingeschakeld in de ontwerp

en voorbereidingsactiviteiten op detailniveau. Het kan hierbij gaan om 

werkinstructies, gereedschappen, opbouw van gegevensbestanden 

enzovoort. Dit moet goed worden voorbereid en georganiseerd. De sfeer 

waarin het gebeurt is heel belangrijk ev~nals de beschikbaarheid van 

duidelijke opdrachten en goede ondersteuning. 

Als het inschakelingsproces goed verloopt zullen kwalitatief goede 

resultaten geleverd worden waar de betrokkenen trots op zijn. Een vlot 

verlopend invoeringsproces is dan te voorzien. Voor de niet direct 

betrokkenen wordt een voorlichtingsprogramma georganiseerd over de 

voortgang van het project en de behaalde resultaten. 

Vitaal voor het proces bij de direct betrokkenen is de beschikbaarheid 

van voldoende gekwalificeerde ondersteuning. Het kan en mag niet zo 

zijn dat toch al overbelaste medewerkers op laag niveau in de 

organistie rnet vallen en opstaan hun weg moeten vinden in een brei van 

nieuwigheden, met opoffering van al hun vrije tijd of weekends. 

Ondersteuning is nodig zowel met betrekking tot de know-how als om 

capaciteitsredenen. Bij een permanente overbelasting is het heel 

verstandig om deze ondersteuning ook in de vorm van extra uitvoerende 

capaciteit op te nemen, zodat de medewerkers tijd beschikbaar krijgen 

voor het ontwikkelingswerk. 

Een tweede vitaal punt in deze fase betreft de problematiek rond 

functie en taakspecificatie . Flexibiliteit betekent onherroepelijk 



verandering in functie en taakuitvoering. Dit heeft gevolgen voor 

functiebeschrijving en functieclassificatie, en wellicht voor het 

daarrnee verbonden loon . 

Het heeft ook gevolgen voor de sociale contacten en de sociale status 

van betrokkenen. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de collectieve 

arbeidsvoorwaarden, zoals werktijdregelingen. Niet alleen directeuren, 

rnaar ook rnensen op lagere niveaus in de organisatie zijn hiervoor zeer 

gevoelig. Veel weerstand tegen verandering vindt hier zijn oorsprong. 

De rnedewerkers zijn bang voor achteruitgang in beloning, sociale status 

of werkorngeving. Sorns zijn ze bang de nieuwe taken niet aan te kunnen 

eD uit de boot te vallen. Vaak wordt dit individueel niet openhartig 

gezegd maar worden wel allerlei blokkades opgeworpen voor de 

verandering. Het heeft dan geen zin voortdurend blokkades op te ruirnen 

zonder de achterliggende drijfveren te doorzien. In alle gevallen 

moeten uiterlijk in de realisatiefase de consequenties voor functies en 

taken van mensen goed worden doorzien, worden besproken en in hun 

gevolgen worden geregeld. 

Invoering en verbetering 

De opstart van de nieuwe flexibele organisatie en systemen is het 

"moment supr~me" waarop alle tot op heden verrichte inspanning haar 

waarde moet bewijzen. In de meeste gevallen is een aanzienlijke extra 

inspanning nodig om dit goed te doen verlopen. Bovendien moet er 

rekening mee worden gehouden dat het enige tijd duurt voordat nieuwe 

werkwijzen of technieken hun perfectie bereiken. 

Voor de opstart moet goed bekend zijn wat ieders taak is en waar de 

aansluitingen liggen tussen de taken. Een systematische aanpak van het 

opstart- en verbeteringsproces kan het leerproces aanzienlijk 

versnellen. Dit heeft een sterk positieve invloed op de motivatie van 

betrokkenen en is uiteraard ook bedrijfseconomisch van groot belang. De 

opstart kan aanzienlijk worden versneld door een goed gebruik van de 

techniek van versnelde scholing. Met deze praktische taakgerichte 

opleidingstechniek kunnen de betrokkenen worden voorbereid op de door 

hen te vervullen taken. Uiteraard is het noodzakelijk dat op die taken 

een goed zicht bestaat, onderbouwd met de benodigde scholingseisen 

zoals geanalyseerd in de realisatiefase. 



Tijdens het opstartproces is ook een goede open communicatie van 

belang. Het is altijd zo dat er gedurende dit proces onvoorziene 

moeilijkheden optreden. Door snelle signalering en bespreking kunnen 

die worden opgelost voordat ze een fnuikende invloed gaan uitoefenen op 

prestatie en motivatie. De prestaties maar ook de optredende fouten en 

problemen in de nieuwe opzet moeten worden gemeten en gesignaleerd. 

Anders komen de noodzakelijke verbeteringsprocessen niet van de grond. 

Dit is weer een kwestie van goede open communicatie maar vooral ook van 

goed opgezette meet- en signaleringsmethodiek. Deze methodiek moet 

aangepast zijn aan de technische ornstandigheden rnaar vooral ook aan de 

te realiseren doelstellingen waaronder flexibiliteit. 

Zo werkt het contraproductief om alleen de totale produktie-output te 

meten als het om flexibiliteit in varianten is te doen. We zullen dan 

ook de gerealiseerde flexibiliteit moeten meten. "Je krijgt wat je 

meet", is een uitdrukking die in dit verband rnaar al te waar is. 

De bundeling van veranderingskrachten 

De overgang naar een flexibele organistie vraagt om een 

cultuurverandering. Orn deze tot stand te brengen is het nodig de juiste 

krachten van binnen en buiten de organisatie te mobiliseren en elkaar 

te laten versterken. In het zogenaarnd cultuurrnodel (zie Berenschot 

Projecttearn [1988)) onderscheiden wij daarbij zeven krachten. Deze 

zullen we hier achtereenvolgens behandelen. 

De Schok 

De eerste kracht is de rnobilisatie van het besef vanuit de leiding dat 

de verandering nodig is. 



Vaak is dit een schokkende ervaring. Ze kan veroorzaakt worden door een 

bedreiging, bijvoorbeeld een dreigend faillissement of de informatie 

dat een concurrent een bepaalde markt heeft overgenomen. Het kan ook 

het besef zijn dat bij ongewijzigd beleid afbrokkeling zal optreden, 

als we·l het besef van nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit besef moet 

concreet worden gemaakt en breed in de organisatie worden uitgedragen. 

De voor de analysefase aangegeven methodiek is erop gericht om dit te 

(kunnen) doen, met name ook in nog gezonde bedrijfssituaties waarin 

geen faillissement of ondergang dreigt, maar wel in een uitdagende 

concurrentiesituatie wordt gewerkt. 

De Spirit 

De schok alleen werkt niet, kan zelfs tot ontreddering en demotivatie 

leiden. De spirit is de tweede kracht die gemobiliseerd moet worden. 

In het begin van het veranderingsproces moet door de leiding 

worden uitgestraald dat ze vertrouwen heeft in de toekomst op basis van 

nieuwe concepten. De leiding moet dit geloof overbrengen op de 

betrokkenen in de organisatie en hen stimuleren zelf hierin te geloven. 

Reeds in de eerste projectfasen kan hierdoor een gevoel van kracht en 

competentie ontstaan bij een groep mensen die naderhand de voortrekkers 

van de verandering zullen zijn. Deze voortrekkers moeten op hun beurt 

een rol gaan spelen in de informatieoverdracht en voorlichting. 

Van groot belang is dat de leiding na de eerste stoot niet als 

"egotripper" te werk gaat, maar bewust tracht zoveel mogelijk anderen 

in dit proces van spiritverspreiding in te schakelen. Dit kan 

bijvoorbeeld door in de voorlichting na de analysefase zowel lijn- als 

stafmanagers actief in te schakelen. Het kan ook door op de juiste 

wijze projectgroepen te cre~ren en te bemannen . 



Het Beeld 

Het veranderingsproces verloopt alleen goed als alle betrokkenen een 

helder beeld hebben van waartoe het gehele proces moet leiden. Is dit 

beeld er, dan is het tevens een sterke stimulans om doelgericht en 

geco6rdineerd verder te gaan. 

De hele gefaseerde projectaanpak is er in feite op gericht om dit beeld 

stap voor stap verder op te bouwen en te verfijnen. Toch is dit niet 

probleemloos. 

In de eerste fasen van het project is het bijzonder moeilijk om 

voldoende concreet te zijn. De doelstelling is wel duidelijk, maar hoe 

alles precies zal gaan is nog niet in uitgewerkte vorm aanwezig. Toch 

is het noodzakelijk dat er nu reeds een beeld ontstaat van de 

eindsituatie dat voldoende concreet is om op alle niveaus van de 

organisatie te worden begrepen. 

Soms kan hier simulatie uitkomst bieden. Zo hebben we met veel succes 

het "JIT-simulatiespel" gebruikt om reeds in de projectplanfase aan 

betrokkenen duidelijk te maken wat het zou betekenen als hun fabriek 

een jaar nadien overgeschakeld zou zijn op produktie volgens "Just-in

Time". 



De Structuur 
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De structuur bepaalt voor een belangrijk deel het krachtenveld in 

organisaties. 

Structurele ingrepen zijn dan ook orunisbaar om te komen tot 

cultuurverandering. Veel van de weerstanden tegen verandering hebben te 

maken met belangen en veiligheden verbonden aan structurele posities 

van mensen. 

De eerste belangrijke structurele ingreep is de vorming van 

projectgroepen en werkgroepen die dwars door de bestaande 

organisatorische verbanden heenlopen. De tweede is het binnenhalen van 

derden die de veranderingskrachten versterken. 

Naarmate het project vordert, kunnen weer verdere ingrepen nodig zijn. 

Een flexibele organisatie vraagt een klant- en businessgerichte 

opstelling. Platte, businessgerichte organisatievormen hebben de 

voorkeur. Vaak is een omschakeling naar zo'n vorm noodzakelijk, vooral 

ook om het flexibiliteitsdenken te bestendigen. 

Het Succes 
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Succesbeleving is wellicht de belangrijkste motivator die er bestaat. 

Voor een bli.jvende cultuurverandering is ze onmiskenbaar. Het 

veranderingsproces verloopt veel vlotter en soepele~ als deze 

succesbeleving regelmati.g ervaren kan worden. Hieraan is veel te doen. 

Het is niet alleen het uiteindelijke eindresultaat dat motiverend kan 

werken. Het bereiken van een bepaalde mijlpaal of het afronden van een 

deelproject kan evenzeer als een succes worden ervaren en gevierd. Een 

geslaagde pilot-invoering kan dat zeker . Reeds eerder werd gewezen op 

het belang van een keuze van deelprojecten, zo dat ze tot deze 

~egelmatige succesbeleving kunnen lei.den. 

De Bolons 

De eerdergenoemde krachten, "schok" en "structuur", verstoren de op dat 

moment aanwezige balans in de organisatie . Ze kunnen ook de in 

individuele mensen aanwezige zekerheden verstoren . 

Deze verstoring i.s noodzakelijk voor het veranderingsproces. Ze leidt 

echter niet tot goede resultaten als we niet op het juiste tijdstip 

een nieuwe balans tot stand brengen. 

Op organisatorisch niveau is dit het in werking stellen van ni.euwe 

structuren, ni.euwe bevoegdheden en nieuwe regels. Op individueel niveau 

is di.t het opleiden en scholen van mensen voor niewe taken, eventueel 

het aanpassen van bemanning en takenpakket. 

In de realisatiefase van het project moet de nieuwe balans worden 

voorbereid en moet de z e kracht een belangrijke rol gaan spelen in het 

veranderingsproces . 



Bekrachtiging is de laatste der zeven krachten. 

De 
Bekrachtiging 
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Dit betreft de versterking van het gewenste gedrag door positieve 

feedback. Flexibel gedrag houdt alleen stand als flexibel gedrag wordt 

beloond. Reeds tijdens het project, rnaar vooral ook aan het einde rnoet 

deze bekrachtiging gerealiseerd worden. Tijdens het project heeft het 

vooral te rnaken met een goed projectrnanagernent. Aan het einde gaat het 

vooral om nieuwe beoordelings- en beloningssystemen, zowel op 

individueel als op afdelingsniveau. In deze systernen rnoet voor 

flexibiliteit een bijzondere plaats worden ingeruirnd. 

Tien gouden regels 

In het voorgaande werd aangegeven hoe een veranderingsproject 

doorgevoerd kan worden. Veel illustratiever dan te zeggen hoe het wel 

rnoet is vaak aan te geven hoe het niet rnoet. Daarorn volgen tot slot van 

dit hoofdstuk tien waarschuwingen. Ze geven de belangrijkste valkuilen 

aan voor managers en projectleiders. Als u in die positie een van de 

volgende dingen doet kunt u van een slechte afloop overtuigd zijn. 

1. Een technisch fraai project opstarten zonder dat het zakelijk nut 

duidelijk is. 

2. Een goede besturing accepteren als cornpensatie voor een slecht 

functionerend bedrijfsproces. 



3. Denken dat er geen alternatieve z i jn voor de hu i dige we r kwij ze; zc 

zijn er altijd. 

4. Een project opstarten dat de beschikbare middelen overstij gt. 

5. Ongeplande niet overzienbare veranderingen toestaan in logis t ieke 

of technische systemen. 

6. Denken dat u het zonder hulp van anderen of derden afkunt . 

7. Een gordiaanse knoop in de computer stoppen. 

8. U niet bewust zijn van het krachtenve l d om u heen . 

9. Tijd winnen door de analysefase van het project ove r te slaan. 

10. Zelf harder gaan werken omdat de anderen niet wil l en. 
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