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PRODUCTIEPLANNING VAN TREKHAKEN BIJ BRINK B.V. 

In dit rapport wordt een visie gegeven op de huidige W1Jze van 
productiebeheersing bij Brink B.V. in Staphorst. In het kader van 
de invoering van een nieuw productiebeheersingspakket worden een 
aantal suggesties gedaan voor het wijzigen van de huidige wijze 
van jaarplanning en productie-orderplanning. Het accent zal 
hierbi j liggen op het omgaan met voorraden. De berekende 
voorraadgetallen moeten worden gezien als indicatie. 

1 PRODUCT EN MARKT 

Bij Brink worden twee soorten producten gefabriceerd; luchtver
warmingen en trekhaken. In dit rapport wordt alleen op de produc
tiesituatie van de trekhaken ingegaan. Dit omdat bij de besprek
ing d. d. 10-01 -1989 voornamelijk is ingegaan op de produc
tieplanning van trekhaken. Bovendien is voor de planning van 
trekhaken een rapport ("forecast trekhaken") ter beschikking 
gesteld. 

Een trekhaak bestaat uit een aantal stalen componenten (b.v. 
kogel, trekstang, montageplaten, steunen, etc). Deze componenten 
worden gemonteerd door een lasbewerking of door een bout-moer 
verbinding. Het aantal stuklijstniveaus van de trekhaak bedraagt 
3 a 4. Een aantal onderdelen worden los meegeleverd en moe ten 
door de gebruiker zelf worden gemonteerd. Op deze mee te leveren 
onderdelen wordt hier niet ingegaan. Aangenomen wordt dat deze 
onderdelen aanwezig zijn. 

Er zijn 1330 verschillende typen trekhaken. Elk autotype heeft in 
principe zijn eigen type trekhaak. De grote ontwerpverschillen 
tussen autotypen hebben tot gevolg dat de verschillende typen 
trekhaken relatief weinig gemeens'chappelijke componenten hebben. 
De componenten verschillen in vorm en af'l'l)eting. ""1 zijplaat 
bijvoorbeeld heeft een bepaalde dikte en vorm afhanK~_ijk van het 
type trekhaak waarvoor de zijplaat bedoeld is. Het commonality 
level van de trekhaken ligt dus voor een groot gedeel te op de 
onderste niveaus in de stuklijst (buizen, platen en strips). 

Brink levert niet direct aan de gebruiker, maar aan detailhandel 
en importeurs van personenauto's. De vraag naar trekhaken heeft 
drie belangrijke karakteristieken: 
- Er zijn grote verschillen in de vraag naar de verschillende 

typen trekhaken. De 100 best verkochte typen bepalen 60% van de 
totale vraag (280000 producten per jaar) 

- De vraag naar trekhaken is sterk seizoensafhankelijk. In de 
maanden april tIm juli is de grootste vraag. 

- De geeiste levertijd voor de meeste typen trekhaken is enkele 
dagen. V~~r niet-courante typen mag de levertijd enkele weken 
zijn. 

2 PRODUCTIEPROCES VOOR TREKHAKEN 

Het productieproces is te verdelen in componentenfabricage en 
assemblage. In de componentenfabricage zijn zagen, buigen, 
snijden en boren de belangrijkste bewerkingen. De assemblage 
bestaat uit de stappen lassen, coaten, eindmontage en eventueel 



verpakken. De capaciteit van de assemblage is 5750 trekhaken per 
week. Omstelbeperkingen zijn met name in de componenenten
fabricage (bijv. plaatsnijden) en bij het robotlassen aanwezig. 
Spoedorders kunnen in 4 weken de totale productie doorlopen 
indien de kogel van de trekhaak op voorraad is. De doorlooptijd 
voor het produceren van de kogel is 4 weken. 

3 BEHEERSIRG VAH RET LOGISTlEO TRAJECT 

Bij Brink is sprake van een situatie waar eindproducten op 
voorraad worden geproduceerd (make-to-stock situatie). Dit is om 
twee redenen noodzakelijk: 
1) De door de markt geeiste levertijd is korter dan de doorloop

ti jd van het fabricagetraject. Omdat de trekhaken weinig 
gemeenschappelijke componenten hebben is ook het niet zinvol 
om bi jvoorbeeld de component en op voorraad te produceren en 
deze op klantorder te assembleren. 

2) De totale capaciteit van de trekhaken productie is op 
jaarbasis voldoende om aan de vraag gedurende het jaar te 
kunnen voldoen. In de maanden april tim juli is de vraag 
echter 50% groter dan de capaciteit. Omdat Brink heeft 
besloten de capaciteit gedurende deze perioden slechts beperkt 
uit te breiden (20% door overwerk) zal gedurende het jaar een 
voorraad moeten worden opgebouwd. 

De voorraad eindproducten van Brink bestaat dus uit een voorraad 
om te kunnen voldoen aan klantorders op korte termijn (voortaan 
korte termijn levervoorraad genoemd) en uit een capaciteitsvoor
raad. 

Het logistieke traject wordt beheerst met behulp van bestel
niveaus en economische seriegroottes (re-order point besturing). 
Dit gebeurt voor elk item, op ieder niveau van de stuklijst. V~~r 
de meeste halffabricaten is het bestelniveau echter gelijk aan O. 
De werkorders voor deze halffabricaten worden daardoor niet op 
basis van voorraadhoogte, maar op basis van behoefte ge-"''' ':'
reerd. De voorraad inkoopdelen wordt grootendeels beheers.::. ." ~t 
behulp van bestelniveaus en seriegroottes. Op de wijze waarop 
werkorders worden gegenereerd wordt in paragraaf 4.1 ingegaan. 

De doorlooptijd van het inkooptraject is afhankelijk van de in te 
kopen materialen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de 
inkoop van materialen (buizen, platen, etc) en de inkoop van met 
het eindproduct mee te leveren onderdelen. Zoals reeds gezegd 
wordt niet nader ingegaan op mee te leveren onderdelen. De 
levertijd van materialen kan.oplopen tot enkele maanden. 

4 OPSTBlJ·EN VAH RET PRODUCTIEPLAR 

Brink kent productieplanning op aggregaat- en op detailniveau. In 
respectievelijk paragraaf 4.1 en 4.2 wordt de wijze van planning 
op beide niveaus besproken. 

4.1 Jaarplanning 

Het jaarplan wordt aan het begin van elk kalenderjaar opgesteld 
en wordt na iedere periode geevalueerd. Het jaarplan heeft dan 
een horizon van 1 jaar (13 perioden) die gedurende het jaar 
steeds kleiner wordt. Het plan specificeert per periode (= 4 



weken) wat er geproduceerd moet worden, geaggregeerd over aIle 
trekhaken. In onderstaande figuur is het jaarplan 
weergegeven. 

aant prod 
per werkd fact 

1 15 1.00 
2 20 1.00 
3 20 1 .10 
4 20 1.20 
5 17 1.20 
6 17 1.20 
7 20 1.20 
8 20 0.80 
9 20 0.70 
10 20 1.00 
11 20 1.00 
12 20 1 .00 
13 15 0.60 

tot 244 13.00 

minimum voorraad: 
gem. dagprod: 

min. safety stock: 
onderhanden werk: 
zaagtand o.h.w.: 

saft 
fact 

4.03 
4.10 
4.09 
3.84 
3.01 
1.90 
1.18 
1 .01 
1 .00 
1.72 
2.44 
3.35 
3.65 

verkoop produc- voor-

13000 
22000 
25000 
30000 
32000 
35000 
35000 
20000 
16000 
15000 
15000 
13000 

7000 

278000 

tie 

17034 
22712 
24984 
27255 
23167 
23167 
27255 
18170 
15899 
22712 
22712 
22712 
10221 

278000 

32077 
1139 

raad 

60435 
64469 
65181 
65165 
62420 
53587 
41753 
34008 
32178 
32077 
39789 
47502 
57214 
60435 

50445 

10692 (2 weken) 
42769 (8 weken) 11 
21385 

zaagt 
o.h.w 

21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 
21385 

van 1987 

safety 
stock 

43084 
43797 
43781 
41035 
32202 
20369 
12624 
10794 
10692 
18405 
26117 
35830 
39050 

29060 

Het opstellen van de "vaste" gegevens voor het plan gebeurt in 
een aantal stappen: 
- De beginvoorraad (60435 stuks) wordt ingevoerd 

Per periode worden de verkopen voorspeld. 
De totale jaarproductie voor jaar t wordt als voIgt berekenu: 

totale jaarverkoop(t) + eindvoorraad(t) - eindvoorraad(t-1) 
V~~r het jaar 1987 is de totale jaarproductie dus: 

278000 + 60435 - 60435 = 278000 
Op basis van de totale jaarproductie wordt berekend hoeveel 
trekhaken er per werkdag geproduceerd moeten worden. In 1987 is 
dit: 278000 / 244 = 1139 stuks 
De minimum voorraad wordt door de directie vastgesteld op 32077 
stuks. 

Op basis van deze gegevens wordt het productieplan per periode 
opgesteld. Uitgangspunt voor deze planning is dat de minimum 
voorraad in geen enkele periode mag worden onderschreden. Binnen 
deze beperking wordt door de directie de productiefactor 
(overwerk factor) per peri ode bepaald met een maximum over
werkpercentage van 20% per periode. De productie in periode t 
wordt dan als voIgt berekend: 

aantal werkdagen(t) * gem.dagproductie * productiefactor(t) 

Er wordt getracht een haalbaar plan te maken. Op basis van dit 
productieplan wordt de fysieke voorraad berekend. 

De voorgaande stappen worden allen op directieniveau doorlopen. 
De planner krijgt een jaarplan waarvan de kolommen werkdagen, 



productiefactor, verkoop, productie en voorraad reeds zijn 
ingevuld. De door de planner uit te voeren nu volgende planstap 
is bedoeld om de relatie met productieplanning op item niveau te 
leggen. 

De planner berekent de minimum aggregaat safety stock door de 
gemiddelde productie over 2 weken te nemen. (Merk op dat dit in 
het bovenstaand voorbeeld niet precies klopt. De minimum 
aggregaat safety stock zou 10 * 1139 = 11390 stuks in plaats van 
10692 stuks moeten zijn). Het verschil tussen de minimumvoorraad 
(die in periode 9 wordt bereikt) en de minimum aggregaat safety 
stock wordt het "zaagtand onderhanden werk" genoemd. In het 
bovenstaande jaarplan is het zaagtand onderhanden werk gelijk aan 
32077 10692 = 21385. Door het zaagtand onderhanden werk 
gedurende het jaar constant te houden fluctueert de aggregaat 
safety stock gekoppeld aan de voorraad. 

De aggregaat safety stock wordt iedere periode aangepast zodat 
het bestelni veau in perioden met een kleine vraag kunstmatig 
wordt opgehoogd. Dit is noodzakelijk om werkorders voor de 
eindproducten (die alleen voorraadgestuurd worden geproduceerd) 
te blijven genereren voor het opbouwen van de seizoensvoorraad. 
De verhoging van het bestelniveau voor de individuele producten 
gebeurt m.b.v. de safety factor. De safety factor in periode t 
wordt als volgt berekend: 

safety factor(t) = agg. saf. stock(t) / min. agg. saf. stock 

Hoe deze safety factor wordt gebruikt om het bestelniveau op te 
hogen wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

4.2 Dagplanning 

De dagplanning kan worden gezien als een combinatie tussen het 
opstellen van een productieplan op itemniveau en het bepalen van 
de materiaalbehoefte. Zowel de werkorders voor eindproducten en 
halffabricaten als de bestellingen van de inkoopproducten worden 
in dit dagplan opgenomen. Voor alle soorten producten worden op 
dezelfde wijze werkorders/bestellingen gegenereerd. 

Bi j dagplanning wordt gebruik gemaakt van "voorraadsturing" . 
Iedere dag wordt voor elk product bekeken of de voorraad het 
bestelniveau heeft onderschreden. Is dit het geval dan beoordeelt 
de planner of er een werkorder voor het product wordt aangemaakt. 
De planner houdt hierbij rekening met de capaciteitsbeperkingen 
in de productie, uitgedrukt in aantallen producten per week. Alle 
aangemaakte werkorders worden elke dag direct vrijgegeven voor 
productie. 

De berekening die gebruikt wordt om te bepalen of er voor een 
product een tekort is wordt toegelicht aan de hand van een 
voorbeeld. Het gaat hier om een eindproduct: 



Trekhaak Mercedes W123 

gegevens 

technische voorraad 
vrijgegeven werkorders 

economische voorraad 

vast weekverbruik 
ijzeren voorraad 
aantal in backorder 
~evertijd 

144 
o 

144 

24 

dag 3, week 3, per. 7 

SO (2 * vast weekverbruik) 
15 
20 werkdagen 

levertijd is 20/5 • 4 weken + 2 dagen in de lopende week 

berekening 

verbruik gedurende de productie van de order: 

aantal weken prod. factor vast weekverb. 
2/5 * 1 .2 * 24 = 11.5 
1 * 1.2 * 24 = 28.8 
3 * 0.8 * 24 = 57.6 

-------
97.9 

berekenen eventuele onderschrijding: 

economische voorraad over 4 weken: 144 - 97.9 = 46 
aantal in backorder 15 

31 

ijzeren voorraad: 50 * 1.18 (safety factor) = 59 

verwacht tekort over 4 weken = 28 

Het vast weekverbruik in het bovenstaande voorbeeld is het 
gemiddelde verbruik van het product over de afgelopen 13 
perioden, eventueel gecorrigeerd door de planner. De produc
tiefactor is de overwerkfactor die in het jaarplan wordt 
gehanteerd. De safety factor is de hefboomfactor voor het 
bestelniveau om in tijd van weinig vraag toch werkorders te 
kunnen genereren. De ijzeren voorraad is vastgesteld op twee maal 
het vast weekverbruik. 

In hoofdstuk 3 is reeds gezegd dat niet voor aIle items gebruik 
wordt gemaakt van een ijzeren voorraad (en daarmee de safety 
factor). Trekhaken met een jaarvraag ( 50 stuks en vrijwel aIle 
halffabricaten hebben geen ijzeren voorraad en krijgen een vast 
weekverbruik van o. Hierdoor wordt het bestelni veau van deze 
items 0 stuks. Werkorders voor deze producten worden daarom pas 
aangemaakt als aan een behoefte niet meer uit voorraad kan worden 
voldaan. 

Indien de 1Jzeren voorraad 
factor) wordt onderschreden, 

(evt. gecorrigeerd met de safety 
dan kan de planner een werkorder 



voor een aanvulserie aanmaken. De seriegrootte wordt afhankelijk 
van het jaarverbruik van het artikel vastgesteld: 
- V~~r artikelen met een groot jaarverbruik is als seriegrootte 

indicatie gegeven: 
1/4 * jaarverbruik 

- Voor aIle andere artikelen is de seriegrootte: 
1/2 * jaarverbruik 

5 VZSZE OP DE PRODUCTZEBEHEERSZNG BZJ BRZNK B.V. 

Zn dit hoofdstuk wordt een visie gegeven op de wijze van 
productiebeheersing bij Brink en de hieruit resulterende 
voorraadhooqten van eindproducten. Daarna worden mogelijkheden 
tot verbetering aangegeven. 

5.1 Model goederenstroom 

Om de productiesituatie te kunnen analyseren is de situatie 
conceptueel vereenvoudigd. Oit kan als voIgt schematisch worden 
weergegeven: 

voorraad 
inkoop art. 

voorraad 
eindprod. 

- - - ->1...--1 -.I~S7 
pijplijn 

(----------------------------------------------) 
? 50000 60000 

Zn het schema is de door Brink geschatte pijplijnvoorraad 
gegeven. Oeze pijplijnvoorraad b~staat voor een groot gedeelte 
ui t onderhanden werk (in meeste halffabricaten worden immers 
behoefte gestuurd en hebben daarom een relatief kleine gemiddelde 
voorraadhoogte) . De totale doorlooptijd in de productie kan 
worden geschat door de gemiddelde pijplijnvoorraad te delen door 
de gemiddelde throughput. De gemiddelde productiedoorlooptijd 
blijkt gelijk te zijn aan: 

50000 / 1139 • 44 dagen ~ 9 weken 

De economische voorraad eindproducten gezien over de hele keten 
(met uitzondering van de inkoopproducten) bedraagt: 

SOOOO + 60000 • 110000 

S.2 Analyse van de voorraadboogte 

Bet begin van 1987 vertoont ongeveer eenzelfde voorraadhoogte 
(60435) als het begin van 1989. Ook de economische voorraad zal 
in beide gevallen ongeveer hetzelfde zijn (110000 stuks). In deze 
paragraaf wordt aan de hand van het jaarplan van 1987 (zie tabel 
paragraaf 4.1) bekeken of deze voorraadhoogte, gegeven de 
productiesituatie van Brink, acceptabel is. 

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 3 bestaat de voorraad in 
perioden met een lage vraag uit capaciteitsvoorraad en uit 
voorraad om op korte termijn aan klantorders te kunnen voldoen. 
In eerste instantie wordt ingegaan op de hoogte van de capaci-



teitsvoorraad aan het begin van 1987. 

De minimale benodigde fysieke capaci tei tsvoorraad aan het begin 
van het jaar kan worden berekend door vanuit de laatste periode 
met een vraag die groter is dan de beschikbare capaciteit 
(inclusief overwerk) terug te rekenen naar de eerste periode van 
het jaar. Di t is in de onderstaande tabel ui tgewerkt, met de 
volgende uitgangspunten: 
- de voorspelling van de totale jaarvraag is correct. Daarom 

wordt de capaciteitsveiligheidsvoorraad gelijk aan 0 genomen. 
De capaciteitsvoorraad in de Iaatste periode dat de vraag 
groter is dan de beschikbare capaci tei t ( inclusief overwerk) 
moet dus geIijk zijn aan O. Dit is aan het einde van periode 7. 

- Er wordt zoveel mogelijk overgewerkt in perioden met een vraag 
die groter is dan de beschikbare capaciteit, en in de hieraan 
voorafgaande perioden (periode 2 tIm 7). Hierdoor wordt de 
gemiddelde capaciteitsvoorraad geminimaliseerd. 
Er wordt verondersteld dat overcapaciteit volledig wordt 
gebruikt voor het opbouwen van capaciteitsvoorraad. 
De vraag per periode en het aantal werkdagen per periode is in 
het voorafgaande jaar (1986) hetzelfde als in 1987 (zie tabel 
paragraaf 4.1). 

capac. 
aant prod verkoop produc- voor-

per werkd fact tie raad 

'7 20 1. 20 35000 27336 0 
6 17 1. 20 35000 23236 7664 
5 17 1. 20 32000 23236 19428 
4 20 1 .20 30000 27336 28192 
3 20 1. 20 25000 27336 30856 
2 20 1.20 22000 27336 28520 
1 15 0.80 13000 13668 23184 
13 15 0.80 7000 13668' 22516 

-:a 2u 0.80 13000 18224 15848 
11 20 0.80 15000 18224 12624 
10 20 0.80 15000 18224 9400 
9 20 0.80 16000 18224 6176 
8 20 1.00 20000 22780 3952 

In de tabel wordt de minimaal benodigde fysieke capaciteitsvoor
raad aan het einde van periode t-1 als voIgt berekend: 

cap.vrd(t-1) = verkoop(t) - productie(t) + cap.vrd(t) 

De minimaal benodigde fysieke capaciteitsvoorraad aan het begin 
van het jaar (1987) is dus 22516 .stuks. Deze voorraad moet (bij 
de gemaakte veronderstellingen) altijd aanwezig zijn omdat Brink 
zijn capaciteit in perioden met een grote vraag onvoldoende kan 
uitbreiden. Het verkorten van de doorlooptijd heeft op deze 
voorraadcomponent geen enkele invloedl 

De minimaal benodigde economische capaciteitsvoorraad kan worden 
berekend door bij de 22516 stuks het gedeelte van de pijplijn
voorraad op te tellen dat bestemd is voor de capaciteitsvoorraad. 
Uit de tabel op deze bladzijde kan worden geschat voor welk 
gedeelte de 50000 producten in de pijplijn bestemd zijn voor de 
capaciteitsvoorraad: 



geplande toe name 
peri ode productie cap.vrd. cap.vrd. 

22516 
1 13668 23184 668 
2 27336 28520 5336 
3 (ged. ) 8996 29229 769 

------- -------
50000 6773 

De gedachtengang achter deze berekening is dat als de 50000 
producten de pijplijn uitkomen, ze voor een gedeelte worden 
gebruikt voor het opbouwen van een capaci tei tsvoorraad (kolom 
t.oename "cap. vrd. tt ). Deze veronders telling mag worden gemaak t 
omdat in aIle producttypen capaciteitsvoorraad wordt aangelegd. 

Van de 50000 producten pijplijnvoorraad zijn er naar schatting 
6773 bedoeld voor het opbouwen van een capaciteitsvoorraad. De 
minimaal benodigde economische capaciteitsvoorraad aan het begin 
van het jaar wordt dan: 

22516 + 6773 = 29289 stuks 

Het verschil tussen de aanwezige economische voorraad en de en de 
economische capaciteitsvoorraad is de economische voorraad om op 
korte termijn aan de vraag te kunnen voldoen. De grootte van deze 
korte t.ermijn voorraad is: 

50000 + 60435 - 29289 = 81146 stuks 

Deze korte t.ermijn levervoorraad bestaat uit drie componenten: 

gemiddelde 
seriegrootte 
voorraad 

gemiddelde 
afname over de 
voorraadaanvultijd 

veiligheids
voorraad 

· . · . 

· · 

J 

• 

I = fysieke voorraad 

.. . . 
.. . , ~-. 

• 

- - - - - - -:- - -

I = economische voorraad 

De grootte van economische voorraad om op korte termijn aan de 
vraag te voldoen (81146 stuks) wordt beoordeeld door te berekenen 
hoe de grootte van de drie componenten zou moeten zijn. Dit 
gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten: 



- De gemiddelde seriegrootte is 1/4 * jaarverbruik. Merk op dat 
dit een onderschatting is. 

- De gemiddelde voorraadaanvultijd is gelijk aan de gemiddelde 
doorlooptijd van de productie (44 dagen). Hierbij is er van 
uitgegaan dat aIleen inkoopproducten op voorraad worden gelegd. 

- De onzekerheid in de vraag gedurende de aanvultijd wordt 
opgevangen met een veiligheidsvoorraad ter grootte van 2 maal 
het gemiddelde weekverbruik (Brink norm). Over de werkelijke 
onzekerheid in de vraag is weinig bekend. 

1) Seriegrootte voorraden. Als bij aIle artikelen wordt uitgegaan 
van een gemiddelde seriegrootte van 1/4 van het jaarverbruik 
dan is de gemiddelde seriegroottevoorraad: 

1/2 * 1/4 * 278000 = 34750 

2) Voorraad om te voldoen aan de verwachte vraag gedurende tijd 
dat de voorraad eindproducten wordt aangevuld. De benodigde 
voorraad is dan gelijk aan de verkopen vanaf 1 januari over de 
productiedoorlooptijd: 

door loop- cum. door-
periode tijd looptijd verkoop cum. verkoop 

1 15 15 13000 13000 
2 20 35 22000 35000 
3 (9/20 deel) 9 44 11250 46250 

------- -------
44 46250 

3} Veiligheidsvoorraad om de onzekerheid in de vraag gedurende de 
totale doorlooptijd op te vangen. De veiligheidsvoorraad is 
gelijk aan: 

2 * 5695 = 11390 

De benodigde korte termijn levervoorraad, uitgaande van de 
huidige situatie, is gelijk aan de som van de drie voorraad 
komponent:!n: 

34750 + 46250 + 11390 = 92390 

De werkeliike aanwezige korte termijn levervoorraad is gelijk aan 
81147 stuks. Di t verschil wordt veroorzaakt door een te laag 
bestelni veau (som van veiligheidsvoorraad en voorraad voor de 
gemiddelde afname gedurende de aanvultijd) als gevolg van de 
structuur van de bestelregel bij de dagplanning. In de bestel
regel wordt de voorraadaanvultijd vastgelegd op 20 dagen. Dit is 
veel minder dan de werkelijke voorraadaanvultijd van 44 dagen. 
Door de veiligheidsvoorraad te vermenigvuldigen met de safety 
factor wordt de te kleine voorraad voor het opvangen van de 
gemiddelde vraag gedurende de aanvultijd evenwel gedeeltelijk 
gecompenseerd. 

Oat de werkelijke voorraad kleiner is dan de "benodigde" voorraad 
wil niet zeggen dat het huidige voorraadniveau te laag is. Door 
de wijze waarop nu geproduceerd wordt is er eerder sprake van een 
te hoog "benodigde lt voorraadniveau. 

Op de eerste plaats is de "benodigde" voorraad voor het opvangen 
van de vraag gedurende de voorraadaanvultijd is hoog. De oorzaak 
hiervan is de lange doorlooptijd in de productie. Deze doorloop
tijd bestaat grootendeels uit wachttijd. 



Op de tweede plaats is er sprake van te hoge seriegrootte 
voorraden. De hoge seriegrootte voorraden worden veroorzaakt door 
de grote aanvulseries (1/4 tot 1/2 van de jaarproductie van een 
trekhaak). Het nadeel van seriegrootte voorraden is dat de 
producten die op voorraad komen nog niet nodig zijn, maar dat 
omwille van veronderstelde efficiente seriegroottes teveel 
producten worden aangemaakt. In di t geval worden producten op 
voorraad gelegd die niet noodzakelijk zijn voor het het opvangen 
van de vraag in het top-seizoen (capaci tei tsvoorraad) en n..!rl 
nodig zijn om aan de vraag op korte termijn te voldoen. 

Ondanks het te lage bestelniveau, uitgaande van de huidige wijze 
van produceren, is er geen sprake van een slechte leverbetrouw
baarheid. Dit is te verklaren doordat de doorlooptijden naar aIle 
waarschijnlijkheid fluctueren. In een tijd van grote vraag is de 
safety factor vrijwel gelijk aan 1. Het bestelniveau is in deze 
perioden dus te laag; 4 weken aanvultijd + 2 weken veiligheids
voorraad. Hierdoor zal er relatief vaak sprake zijn van (dreigen
de) tekorten. Dit heeft tot gevolg dat er in de perioden met een 
hoge vraag veel spoedorders worden gegenereerd om de tekorten 
tegen te gaan. Deze spoedorders hebben tot gevolg: 
- dat series van trekhaken die op dit moment in productie zijn 

(onderhanden werk) snel worden omgezet in eindproducten. De 
pijplijn wordt als het ware "leeg geknepen". 
dat trekhaken die nog niet zijn vrijgegeven voor productie, in 
een zeer korte tijd het hele productieproces doorlopen. 

Beide factoren zorgen ervoor dat vraagfluctuaties kunnen worden 
opgevangen. 

5.3 Methode van 1aarplaning en dagplanning 

5.3. 1 Voordelen 

De kern van de gehantee .. ..i·:planningsmethode is de koppeling van 
het jaarplan en het dagplan via de safety factor. Voordeel van 
deze methode van planning is dat de vrijgave van werkorders 
wordt gerelateerd aan de geplande voorraad. Hierdoor is de 
gebruikte methode zeer robuust tegen incidentele afwijkingen van 
het opgestelde jaarplan. Indien bijvoorbeeld de werkelijke 
verkopen achter blijven bij de voorspelling zal de ijzeren 
voorraad (gecorrigeerd met de safety factor) minder vaak worden 
onderschreden. Hierdoor worden er minder werkorders aangemaakt. 
De productie wordt aangepast aan de (lager dan geplande) verkopen 
zodat de geplande voorraad toch zoveel mogelijk wordt benaderd. 

Een tweede voordeel is dat de planningsmethode aangeeft voor 
welke trekhaken er werkorders gegenereerd zouden moe ten worden. 
De planner hoeft dus niet elke week de voorraad van aIle 
trekhaken te bekijken. Het systeem attendeert de planner op de 
trekhaken waarvan de voorraad op een te laag ni veau ligt. De 
planner beslist of een werkorder voor de trekhaak wordt vrij
gegeven. 

5.3.2 Nadelen 

Het gebruik van de safety factor op de manier waarop het nu 
plaatsvindt heeft twee nadelen: 
1) Voor elke trekhaak wordt dezelfde safety factor gebruikt. De 



safety factor dient voor het opbouwen van capaciteitsvoorraad. 
De capaciteitsvoorraad voor elke trekhaak is dus relatief even 
groot. Meestal is het verstandig capaci tei tsvoorraad aIleen 
voor snellopers op te bouwen. 

2) Het gebruik van safety factors op zowel eindproductniveau als 
op lagere niveaus in de productstructuur heeft tot gevolg dat 
de behoeften op deze lagere ni veaus meerdere keren worden 
opgeblazen. Hierdoor wordt de voorraad halffabrikaten te hoog. 

De planningsmethode gebruikt voor elk artikel dezelfde ijzeren 
voorraad, namelijk 2 keer het vast weekverbruik. De veronderstel
ling die hiermee impliciet gemaakt wordt is dat de onzekerheid 
aIleen afhankelijk is van de gemiddelde vraag. Of dit werkelijk 
%0 is valt te betwijfelen. 

Een derde nadeel is dat de planning voor een aanzienlijk gedeelte 
is gebaseerd op variabelen: 
1) Waaraan op basis van ervaring een waarde is toegekend. 

Voorbeelden van zoln variabele zijn de voorraadaanvultijd van 
4 weken en de ijzeren voorraad van 2 weken. In de vorige 
paragraaf is gebleken dat de werkelijke waarden van deze 
variabelen significant afwijken van de in het planningssysteem 
gebruikte waarden. 

2) Waarvan de betekenis niet duidelijk is. Een voorbeeld van een 
getal waarvan de betekenis niet duidelijk is, is de "zaagtand 
onderhanden werk". Dat deze variabele het verschil is tussen 
de minimum voorraad en de minimum aggregaat safety stock in 
een periode dat er weinig (of geen) capaciteitsvoorraad is 
doet vermoeden dat de zaagtand o.h.w. samenhangt met de 
seriegrootte voorraad. Ook het verminderen van de geplande 
voorraad met deze constante factor om het bestelni veau te 
vehogen wijst in deze richting. Met het onderhanden werk heeft 
deze factor weinig te maken. 

3) Die onjuist worden gehanteerd. Een voorbeeld van een variabele 
die onjuist wordt gehanteerd' is de "productiefactor" in de 
"forecast regel" (zie 'U',:)orbeel; _r. 4.2) voor eindproducten. 
Het verbruik van een eindproduc... gedurende de productie van 
een order moet worden gecorrigeerd met een verkoopfactor in 
plaats van een productiefactor. Bij het toepassen van de 
forecast regel voor inkoopproducten kan weI gebruik worden 
gemaakt van de productiefactor. 

6 AARBEYELJ:NGEN: VERLAGEN VAN VOORRADEN 

In di t hoofdstuk wordt een aantal suggesties gedaan om de 
voorraden te verlagen (par 6.2, 6.3 en 6.4). uitgangspunt hierbij 
is dat gebruik wordt gemaakt van de dagplanning zoals die in 
paragraaf 4.2 is beschreven. Deze wijze van planning blijft Brink 
voorlopig hanteren. 

6.1 Het aanhouden van voorraden inkoopproducten 

Op dit moment houdt Brink naast een voorraad van aIle eindproduc
ten ook een voorraad voor de meeste inkoopproducten voorraden 
aan. Hieronder wordt duidelijk gemaakt dat dit voorlopig de 
beste wijze is om onzekerheid in de vraag naar eindproducten op 
te vangen. 

Brink moet eindproducten binnen enkele dagen kunnen leveren. De 



lange doorlooptijden in de productie maken het noodzakelijk om 
eindproducten op voorraad te houden. 

Het is in principe mogelijk om aIleen van de eindproducten 
voorraden aan te houden. In dit geval is het bestelniveau van de 
korte termijn levervoorraad (dus zonder safety factor) gelijk aan 
de gemiddelde afname over de aanvultijd plus de veiligheidsvoor
raad om de onzekerheid in de vraag gedurende de aanvultijd op te 
vangen. De aanvultijd is dan gelijk aan de besteltijd voor 
inkoopproducten plus de productiedoorlooptijd. 

Een alternatief is om naast de voorraad op eindproductniveau ook 
voorraad op inkoopproductniveau aan te houden. Het bestelniveau 
(gemiddelde afname plus veiligheidsvoorraad) van de eindproducten 
wordt dan bepaald op basis van de productiedoorlooptijd. Het 
bestelniveau van de inkoopproducten wordt bepaald op basis van de 
besteltijd. 

Het laatste alternatief heeft twee voordelen: 
1) Het bestelni veau van de korte termijn levervoorraad eind

producten kan worden gebaseerd op de productiedoorlooptijd 
van 9 weken in plaats van op de totale doorlooptijd van 
leverancier tot gereed product (5 tot 6 maanden). Het 
bestelniveau van levervoorraad voor eindproducten wordt dan 
verlaagd ten koste van hogere voorraad inkoopproducten. Di t 
heeft als voordeel dat minder toegevoegde waarde op voorraad 
wordt gelegd. 

2) De inkoopproducten zijn voor meerdere trekhaken te gebruiken. 
De vraag naar inkoopproducten kent daardoor minder onzekerheid 
dan de vraag van de afzonderlijke trekhaken waarvoor het 
inkoopproduct wordt gebruikt. Er hoeft daarom bi j eenzelfde 
Itleverbetrouwbaarheid" minder op voorraad te worden gelegd. 

Het aanhouden van voorraden op inkoopniveau zorgt dus voor een 
kleinere echolon voorraad en lagere voorraadkosten per eenheid 
aangehouden voorraad. 

In paragraaf 6.2 tIm 6.4 wordt uitgegaan van de huidige situatie: 
inkoopproducten worden op voorraad gehouden. Verder wordt 
aangenomen dat van halfproducten vrijwel geen voorraad wordt 
aangehouden. 

6.2 Verkorten van de productiedoorloQptiid 

Xn paragraaf 5.1 is berekend dat de gemiddelde doorlooptijd in de 
productie ongeveer 9 weken is. Een reductie van deze doorlooptijd 
geeft een daling van het vereeiste bestelniveau (voorraad 
eindproducten voor het opvangen van de gemiddelde vraag gedurende 
de aanvultijd en de voorraad voor het opvangen van de onzekerheid 
daarin) • 

Een groot gedeelte van de doorlooptijd bij Brink bestaat uit 
loketwachttijd en completeringswachttijd: 

Loketwachttijd: series moeten op elkaar wachten voor een 
bepaalde bewerking. Deze wachttijd wordt veroorzaakt door 
afstemmingsverschillen tussen het aanbod van werk en de 
verwerking er van bij een bepaalde bewerking. 
Completeringswachttijd: producten binnen een serie op elkaar 
moe ten wachten. Deze wachttijd ontstaat doordat de producten 
per serie de bewerkingen ondergaan. 



Loketwachttijden kunnen worden gereduceerd door: 
1) Betere afstemming tussen opeenvolgende bewerkingen te 

realiseren: "flow-productie" 
2) Verkleinen van seriegroottes. Grote aanvulseries hebben een 

meer dan evenredige vergroting van de doorlooptijd tot gevolg. 
3) De bezetting van capaciteiten te reduceren. Een geringe afname 

van de vrij te geven hoeveelheid werk, of een geringe capaci
tei tsui tbreiding kunnen leiden tot aanzienlijke doorloop
tijdbesparingen. 

wachttijd 

afname 
wachttijd 

bezetting 
(---

afname 
bezetting 

100% 

Completeringswachttijden kunnen worden gereduceerd door: 
1) De seriegroottes te verkleinen 
2) De producten binnen een serie niet op elkaar te laten wachten 

bij iedere bewerking. Dit houdt in dat de transportfrequentie 
tussen bewerkingen moet worden vergroot. 

6.3 Reduceren van de serieqroottes 

In de vorige paragraaf is reeds gezegd dat het reduceren van 
seriegroottes de doorlooptijd kan worden verkort. Hierdoor wordt 
zowel de voorraad die de gemiddelde afname gedurende de aanvul
tijd dekt, als de veiligheidsvoorraad gereduceerd. 

Het reduceren van de seriegroottes heeft echter als tweede 
effect dat de seriegrootte voorraden kleiner worden. Hierdoor 
komen er minder producten op voorraad die niet nodig zijn voor de 
capaciteitsvoorraad en niet nodig zijn voor het voldoen aan de 
vraag op korte termijn. 

In hoeverre de seriegroottes kunnen worden verkleind hangt af van 
de omsteltijden bij kritische capaciteiten en de mogelijkheid om 
deze omsteltijden te reduceren. Omsteltijden kunnen meestal al 
voor een gedeelte gereduceerd worden door het kiezen van de 
juiste volgorde van verschillende typen product op de kritische 
capaciteit. Een en ander vraagt verder onderzoek. 

6.4 Angers omqaan met capaciteits- en levervoorraden 

Een vierde mogelijkheid om voorraden te reduceren is onderscheid 
maken tussen capaci tei tsvoorraden en voorraden om aan de korte 



termijn vraag te kunnen voldoen. Dit onderscheid moet worden 
gemaakt voor wat betreft: 
1) De samenstelling van de voorraad (uit welke producten moet de 

voorraad worden opgebouwd) 
2) Bepalen van het productieniveau (productiefactor) en het 

toewijzen van productiecapaciteit voor het aanmaken van korte 
termijn levervoorraden en capaciteitsvoorraden. 

Capaci tei tsvoorraden moeten anders zijn samengesteld (andere 
producten) dan korte termijn levervoorraden. Het doel van 
capaciteitsvoorraden is namelijk dat de producten die op voorraad 
worden gelegd zoveel mogelijk worden verkocht in een periode met 
een grote vraag. Het heeft dus geen zin om een capaciteitsvoor
raad aan te leggen waarin trekhaken van een DAF 33 zijn op
genomen. Deze worden onvoldoende verkocht om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het opvangen van de grote vraag. Capaciteits
voorraad moet dus worden opgebouwd ui t voorraden producten 
waarvan met redelijk grote zekerheid kan worden voorspeld dat 
deze inderdaad helemaal verkocht worden in een periode met een 
grote vraag. Meestal zijn dit producten met een grote jaarvraag 
("snellopers"). Vertaald naar de situatie bij Brink zou dus op 
aan het begin van 1989 een relatief grote voorraad trekhaken van 
Ford Escort, Ford Sierra, Opel kadett, etc moeten liggen. 

De huidige wijze van planning heeft tot gevolg dat van alle type 
trekhaken "capaciteitsvoorraad" wordt opgebouwd. V~~r minder en 
niet-courante typen is deze "capaciteitsvoorraad" niet effectief. 
Deze "capaciteitsvoorraad" ontlast de capaciteit gedurende de 
vraagpiek slechts in zeer geringe mate. 

Voorraden om te kunnen voldoen aan de korte termijn vraag moeten 
worden aangehouden voor alle producten waarvoor de geeiste 
levertijd korter is dan de doorlooptijd van het logistieke 
traject. Het doel van deze voorraden is op basis van een vooraf 
vastgestelde leverbetrouwbaarheid', zoveel mogelijk uit voorraad 
te kunnen leveren. Bij Brink is besloten alle tr~khaker.. . ~ t 
voorraad te leveren. De voorraad van niet-courante typen heE:..:t 
daarom een zeer lage omzetsnelheid. 

Een tweede belangrijke beslissing is het bepalen van het 
productieniveau en het toewijzen van productiecapaciteit voor het 
aanvullen van de korte termijn levervoorraad en het aanvullen van 
de capaciteitsvoorraad. Het productieniveau kan het beste worden 
verhoogd in de perioden waar de vraag groter is dan de capaci
teit, en de hieraan voorafgaande perioden. De capaciteitsvoorraad 
wordt opgebouwd in die perioden waar een deel van de produc
tiecapaci tei t niet nodig is voor het aanvullen van de korte 
termi jn levervoorraad. Het ligt v~~r de hand de hoogte van de 
korte termijn levervoorraad zo te kiezen dat deze voldoende is om 
aan de vraag over een bepaald aantal weken in de toekomst te 
kunnen voldoen. In perioden met een kleine vraag is deze 
levervoorraad dus relatief klein. In deze perioden is capaciteit 
over om capaciteitsvoorraad op te bouwen. In de figuur op de 
volgende bladzijde is dit globaal weergegeven. 
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Om op een andere wijze met capaciteits- en korte termijn 
levervoorraden om te gaan moet bij de huidige wijze van planning 
anders worden omgegaan met de safety factor. Overwogen kan worden 
om aIleen bij de snellopers te werken met deze factor. ZO wordt 
aIleen voor snellopers een capaciteitsvoorraad opgebouwd. Verder 
moet voor aIle eindproducten het vast weekverbruik worden 
gecorrigeerd met de verkoopfactor. Hierdoor worden in een 
periode met een grote vraag meer werkorders gegenereerd, waardoor 
de korte termijn levervoorraad stijgt. Het aantal weken vraag dat 
door de korte termijn levervoorraad wordt gedekt blijft op deze 
manier constant. 

Op langere termijn, als de planningswijze wordt aangepast, kan 
worden besloten de productie voor het opbouwen van de capaci
tei tsvoorraad op basis van voorspellingen aan te sturen. Omdat 
aIleen snellopers worden gebruikt voor het opbouwen van capa~i
teitsvoorraden kunnen deze voorspellingen relatief nauwkeurig 
worden gemaakt. De productie voor het aanvullen van de korte 
termijn levervoorraad (zowel snellopers als langzaamlopers!) kan, 
net zoals nu gebeurt, worden gestuurd met behulp van bestel
niveaus. Deze bestelniveaus moeten niet worden gecorrigeerd met 
een safety factor, maar aIleen met een verkoopfactor zoals 
hierboven is beschreven. Trekhaken met een zeer lage jaarvraag 
tenslotte kunnen in de toekomst het best aIleen op klantorder 
worden gemaakt. 



AANPASSINGEN IN DE HUIDIGE WIJZE VAN PLANNING 

Brink B. V • voert op korte termi jn een nieuw productiebeheer
singspakket in. De wijze waarop de productieplanning plaats vindt 
blijft echter hetzelfde. In dit rapport worden een aantal 
suggesties gedaan voor het verbeteren van de productieplanning 
binnen de huidige wijze van planning. Deze suggesties zijn voor 
een groot gedeel te gebaseerd op het rapport "productieplanning 
van trekhaken bij Brink B.V." De suggesties zullen d.d. 31-08-
1989 bij Brink B.V. worden besproken. 

1. REDUCEREN VAN SERIEGR()()'lWI'ES 

Als de economische voorraad het bestelniveau onderschrijdt kan de 
planner beslissen om een aanvulserie te produceren. Bij de 
huidige wijze van planning bepaalt de planner de grootte van de 
aanvulserie. De seriegrootte varieert op dit moment, afhankelijk 
van de omzet van de trekhaak, tussen 1/4 en , /2 maal de jaar
productie van de trekhaak. 

Deze grote aanvulseries hebben als nadeel dat: 
product en op voorraad worden gelegd die niet noodzakelijk z1Jn 
voor het het opvangen van de vraag in het top-seizoen (capaci
teitsvoorraad) en niet nodig zijn om aan de vraag op korte 
termijn te voldoen. 

- ze lange wachttijden veroorzaken. De doorlooptijden bij Brink 
bestaan grootendeels uit wachttijden. 

aanpassing: 

Grote aanvulseries worden meestal gehanteerd om omstelkosten op 
kritische capaciteiten (snij-straat, robotlassen) te reduceren. 
Besproken moet worden of het mogelijk is de aanvulseries te 
verkleinen. 

2. AANPASSEN VAN VARIABELEN IN DE DAGPLANNING 

De dagplanning wordt gemaakt op basis van de "forecast regel". 
In het rapport ttproductieplanning van trekhaken bij Brink B. V. II 
is opgemerkt dat deze planning voor een aanzienlijk gedeelte is 
gebaseerd op variabelen: . 
- waaraan op basis van ervaring een waarde is toegekend 
- onjuist worden gehanteerd 

In di t hoofdstuk wordt ingegaan op de waarde van de variabelen 
aanvultijd en veiligheidsvoorraad (respectievelijk levertijd en 
ijzeren voorraad genaamd in de forecast regel). Verder wordt 
ingegaan op het gebruik van de productiefactor en de safety 
factor. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een voorbeeld van de 
aangepaste wijze van planning. 

2.1 Bepalen van de aanvultiid 

Uitgangspunt voor deze paragraaf is dat voor aIle trekhaken 
vrijwel geen halffabricaten op voorraad worden gehouden. Hierdoor 
is de aanvultijd voor eindproducten (trekhaken) gelijk aan de 
doorlooptijd in de productie. De aanvultijd voor inkoopdelen is 



qelijk aan de besteltijd bij de leverancier. Op de aanvultijd van 
inkoopdelen wordt niet nader ingegaan. 

V~~r alle trekhaken wordt in de forecast regel een aanvultijd van 
4 weken qehanteerd. Berekend is echter dat de gemiddelde 
doorlooptijd in de productie bij een onderhanden werk van 50000 
en ee output van 5750 trekhaken per week, gelijk is aan 9 weken. 
Het bestelniveau dat gehanteerd wordt in de forecast regel is 
daarom veel te laag. Dat er geen tekorten ontstaan wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat "capaciteitsvoorraad" wordt 
qebruikt om de aanvultijd te overbruggen en de onzekerheid hierin 
op te vanqen (veiligheidsvoorraad). 

aanpassing: 

Eerst moet worden onderzocht wat de werkelijke gemiddelde 
doorlooptijd in de productie is. Daarna moet deze werkelijke 
gemiddelde doorlooptijd gebruikt worden als aanvultijd in de 
forecastregel. 

2.2 Bepalen van de veiligheidsvoorraad 

Nadat de werkelijke gemiddelde doorlooptijd bekend is kan worden 
berekend wat de verwachte afname gedurende de aanvultijd zal 
zijn. Per trekhaak zal echter ook de onzekerheid in de vraag 
qedurende de aanvultijd moe ten worden bepaald. Op basis van deze 
onzekerheid wordt de veiligheidsvoorraadnorm per trekhaak 
vastgelegd. 

De onzekerheid in de vraag kan worden vastgesteld door de 
standaard afwijking van de geprognotiseerde vraag ten opzichte 
van de werkelijke vraag per week te bepalen. Als geprognotiseerde 
vraag in een bepaalde week kan het vast weekverbruik maal de 
verkoopfactor voor de betreffende periode worden gebruikt. De 
onzekerheid kan worden bepaald op basis van gegevens over 
voorgaande jaren. 

aanpassing: 

Nadat per trekbaak de standaard afwijking in de vraag is berekend 
en nadat het management een ui tspraak beeft gedaan over de 
minimale leverbetrouwbaarbeid kan de veiligheidsvoorraad per 
trekbaak worden bepaald. Deze veiligheidsvoorraad wordt gebruikt 
in de forecast regel. 

Op dezelfde wijze moet voor inkoopproducten de veiligheidsvoor
raad worden bepaald. 

2.3 Gebruik van de productiefactor in de forecastregel 

De verwachte verkopen van trekhaken over de aanvultijd wordt in 
de forecast regel bepaald door per week bet vast weekverbruik met 
de productiefactor in de betreffende periode (n) te vermenig
vuldigen. De verwachte verkopen zijn echter niet afhankelijk van 
bet productieniveau maar van het verkoopniveau in de betreffende 
periode(n). Daarom moet voor eindproducten het vast weekverbruik 
over de aanvultijd niet met de productiefactor I maar met de 
verkoopfactor worden vermenigvuldigd. 

V~~r het berekenen van bet verwachte verbruik van inkoopproducten 



over de aanvul ti jd moet weI gebruik worden gemaakt van de 
productiefactor. Het productieniveau bepaalt immers de verwachte 
afname van de inkoopproducten. 

aanpassing: 

Voor aIle eindproducten moet de productiefactor in de forecast 
regel worden vervangen door de verkoopfactor. Voor aIle inkoop
producten moet de productiefactor in de forecast regel gehand
haafd blijven. 

2.4 Safety factor aIleen vQQr snellopers 

Met behulp van de safety factor wordt de productie in perioden 
met een kleine vraag kunstmatig op niveau gehouden. Op deze wijze 
wordt capaci tei tsvoorraad opgebouwd voor de perioden waarin de 
vraag groter is dan de productiecapaciteit. In het rapport 
"Productieplanning van trekhaken bij Brink B. V. II is duidelijk 
gemaakt dat capaciteitsvoorraad moet worden opgebouwd uit 
snellopers. De safety factor zou daarom aIleen het bestelniveau 
van de trekhaken met een grote jaarvraag moeten ophogen. 

aanpassing: 

Voor aIle snellopers blijft de safety factor in de forecast regel 
gehandhaafd. Voor aIle andere trekhaken wordt geen gebruik meer 
gemaakt van de safety factor. 

2.5 Voorbeeld 

In deze paragraaf wordt een voorbeeld gegeven van de aanpassin-
gen. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het jaarplan van 
1987 en van het voorbeeld van de dagplanning dat ook in het 
rapport "Productieplanning van trekhaken bij Brink B.V." is 
gebruikt. 

Jaarplan: 

verk prod saft verkoop produc- voor- zaagt safety 
per fact fact fact tie raad o.h.w stock 

60435 
1 0.61 1.00 4.03 13000 17034 64469 21385 43084 
2 1.03 1.00 4.10 22000 22712 65181 21385 43797 
3 1.17 1.10 4.09 25000 24984 65165 21385 43781 
4 1.40 1.20 3.84 30000 27255 62420 21385 41035 
5 1.50 1.20 3.01 32000 23167 53587 21385 32202 
6 1.64 1.20 1.90 35000 23167 41753 21385 20369 
7 1.64 1.20 1 .18 35000 27255 34008 21385 12624 
8 0.94 0.80 1.01 20000 18170 32178 21385 10794 
9 0.75 0.70 1.00 16000 15899 32077 21385 10692 
10 0.70 1.00 1.72 15000 22712 39789 21385 18405 
11 0.70 1.00 2.44 15000 22712 47502 21385 26117 
12 0.61 1.00 3.35 13000 22712 57214 21385 35830 
13 0.33 0.60 3.65 7000 10221 60435 21385 39050 

tot 13.00 13.00 278000 278000 50445 29060 



stel dat door onderzoek de volgende gegevens bekend zijn: 

- gemiddelde doorlooptijd in de productie: 9 weken 
- Trekhaak van Mercedes W123 is geen snelloper 
- standaard afwijking in de vraag Mercedes W123: 8.2 stuks 

99% - geeiste Ieverbetrouwbaarheid: 
en dus een veiligheidsfactor: 2.33 

Hierui t kan de benodigde veiligheidsvoorraad (v. v.) berekend 
worden: 

v.v. = 2.33 * 8.2 * 4 9 = 57.32 

De volgens paragraaf 4. 1 tim 4.4 aangepast dagplanning ziet er 
dan als voIgt uit: 

Trekhaak Mercedes W123 dag 3, week 3, per. 7 

gegevens 

technische voorraad 
vrijgegeven werkorders 

economische voorraad 

vast weekverbruik 
ijzeren voorraad 
aantal in backorder 
Ievertijd 

144 
o 

144 

24 
57.32 
15 

9 weken 

Ievertijd is 9 weken + 2 dagen in de lopende week 

bnrekening 

verbruik gedurende de productie van de order: 

aantal we ken verk.factor vast weekverb. 
2/5 * 1.64 * 24 = 15.7 
1 * 1.64 * 24 = 39.4 
4 * 0.94 * 24 = 90.2 
4 * 0.75 * 24 = 72 

-------
217.3 

berekenen eventuele onderschrijding: 

economische voorraad over 4 weken: 144 - 217.3 = -73.3 
aantal in backorder 15 

ijzeren voorraad: 

verwacht tekort over 9 weken = 

-88.3 

57.3 

145.3 


