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L.S. 

Het rapport dat u nu opengeslagen hebt is een bewerkte versie van 
het werkelijke afstudeerrapport. In het oorspronkelijke rapport 
was een aantal feiten opgenomen die de positie van DMV Campina 
zou kunnen schaden indien zij in de openbaarheid bekend worden. 
De betreffende zaken zijn uit deze versie verwijderd. U zult dus 
witte gedeelten in het rapport tegenkomen en sommige bijlagen 
moeten missen. 

Als auteur hoop ik dat desondanks de essentie van het rapport 
bewaard is gebleven en dat u vindt wat u zoekt. 

Q DMV Campi na bv, WR/ 

Veghel, juni 1989 
W.G.M.M. Rutten 
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VOORWOORD 

Ter afsluiting van de studie voor bedrijfskundig ingenieur wordt 
een afstudeeropdracht uitgevoerd. Na negen maanden is het zover 
dat ik middels dit verslag mijn afstudeeropdracht kan afronden. 
Negen maanden is een tijdsduur die direct gekoppeld wordt aan een 
bepaald groeiproces waarbij vol verwachting wordt uitgekeken naar 
het moment waarop die negen maanden voorbij zullen zijn. De 
eerste keer dat zo'n groeiproces doorlopen wordt is natuurlijk 
extra spannend, maar het kan ook tegenvallen. In mijn geval was 
het echter een zeer prettige ervaring. Dat was niet mogelijk 
geweest zonder de hulp van velen en ik wil dan ook de volgende 
personen hartelijk danken voor de bijdrage die zij geleverd 
hebben aan mijn "eerste keer". 

Als eerste natuurlijk mijn bedrijfsbegeleider, Femme de Boer 
(operations manager KMV) voor de vele uren en moeite die hij in 
mijn groeiproces heeft gestoken. Niet alleen met betrekking tot 
de opdracht zorgde hij voor alle vrijheid, ook in de keuken van 
het management heb ik mogen kijken. Ten tweede wil ik de 
begeleiders van de universiteit ( prof .dr. C.B. Tilanus, 
prof.dr.ir J.W.M. Bertrand en drs. G.L.H. van Herel) bedanken. 
Arie School (hoofd Planning KMV) wil ik bedanken voor de prettige 
samenwerking die we gehad en ongetwijfeld nog zullen hebben. 
Verder wil ik mijn "collega" Hans van Duin, tijdelijk in dienst 
van de KMV, bedanken voor de vele discussies die tot meer inzicht 
en begrip van de hele situatie hebben bijgedragen. Van de staf
dienst CESAM wil ik Wim van Wijk (informatiemanager KMV), Rien 
van Gorkum (opzet produktieplanning) en Karel Hinskens (opzet 
produktieplanning) hartelijk danken voor de samenwerkinq die er 
is geweest. Ik hoop dat dit zo zal blijven. 

En als laatste 
wil ik het overige personeel van de KMV bedanken voor het gedul~ 
en de medewerking die zij mij gegeven hebben; ik weet dat ik af 
en toe en lastig persoontje moet zijn geweest. 

Kortom, de slogan van DMV Campina is op dit verslag zeker van 
toepassing: 

"Kwaliteit maak je samen" 
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SAMENVATTING 

De divisie Kunstmelkvoeders (KMV) van DMV Campina bv produceert 
en verkoopt kunstmelkvoeders. Een kunstmelkvoeder is een poeder 
dat vermengd met de juiste hoeveelheid water in staat is voor 
jonge dieren de moedermelk te vervangen. Er worden ruim 50 
soorten kunstmelkvoeders bereid. 

Het produceren van een kunstmelkvoeder bestaat uit het mengen van 
een aantal grondstoffen (poeders) in een dusdanige verhouding 
(recept) dat het eindprodukt aan een aantal eisen voldoet. Dit 
zijn eisen op de nutriënten (vet, eiwit en as) en op de toe
gestane grondstoffen in het produkt. Door het optimaliseren van 
dit mengprobleem, op basis van de prijs van grondstoffen, vindt 
men de meest economische samenstelling van een eindprodukt. 

De fabriek op industrieterrein Dorshout te Veghel bestaat nu 
ongeveer 3 jaar en maakt gebruik van de nieuwste technieken. De 
fabriek bestaat uit een aantal mengers, silo's en een transport
systeem. Het gehele produktieproces wordt bestuurd met behulp 
van een computersysteem. Grondstoffen die als bulk aangevoerd 
worden, worden direct in een silo opgeslagen. Grondstoffen die 
in zakken aangeleverd worden kunnen eerst in het magazijn op
geslagen worden en daarna "verbulkt" worden. Hiervoor is een 
ontzakkings-installatie aanwezig. Voordat een grondstof in het 
produktieproces gebruikt mag worden moet deze eerst door het 
laboratorium geanalyseerd zijn (dit betreft het bepalen van de 
exacte waarde van de nutriënten en het kwaliteitscijfer m.b.t. 
geur, kleur, smaak etc.). De geanalyseerde grondstoffen worden in 
een bepaalde verhouding gemengd tot eindprodukt. De eindprodukten 
worden als bulk of in zakken verkocht. Voor h~t afzakken van 
eindprodukten zijn twee afzak-installaties aanwezig. 

% van de grondstoffen is afkomstig van een andere divisie 
van DMV campina, de Divisie Industriële Produkten (DIP). De 
overige grondstoffen worden extern ingekocht. 

In de huidige situatie zijn de verschillende logistieke deel
activiteiten verspreid over de organisatie, met als gevolg dat 
het gehele logistieke traject niet voldoende beheerst wordt. In 
het bijzonder zijn er verbeteringen gewenst ten aanzien van de 
produktieplanning: 

- de produktieplanning wordt handmatig opgesteld; 
- de planning wordt frequent aangepast; 
- bij het plannen wordt geen rekening gehouden met de voorraad-

situatie; 
- er bestaat geen meerweekse planning. 

Om deze situatie te verbeteren is een project gestart met als 
doel de logistieke structuur te optimaliseren om zodoende een 
betere stuurmogelijkheid van de goederenstromen te realiseren. De 
integrale beheersing van de goederenstroom wordt vaak aangeduid 
met de term Logistics Management. Hieronder wordt begrepen de 
beheersing van de transformatie van tijd en plaats in de goe
derenstroom door de onderneming. Het totale traject wordt gedekt 
door de vaak gehanteerde deelbegrippen Physical Supply, Materials 
Management en Physical Distribution. 
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om de verschillende deelactiviteiten te coördineren wordt voor
gesteld een logistieke afdeling op te zetten, waarin alle deel
activiteiten worden ondergebracht. Deze logistieke afdeling wordt 
naast de produktie-afdeling geplaatst. De te onderscheiden sub
afdelingen zijn Physical Supply, Materials Management en Physical 
Distribution. 

Omdat de afstudeeropdracht zich beperkte tot de activiteiten van 
Materials Management, is alleen Materials Management verder uit
gewerkt. De andere twee subafdelingen kunnen in een later stadium 
uitgewerkt worden. 

In de huidige situatie wordt iedere week een produktieplanning 
gemaakt. Geboekte verkooporders worden vertaald naar produktie
orders (batches van maximaal 25.000 kg) en vrij willekeurig op 
een dag in de week geplaatst. Verder wordt een aanvoerplan op
gesteld waarop de verwachte grondstof aanvoer aangeleverd door de 
DIP in de komende week staat vermeld. Als 
laatste wordt een grondstofbehoefteplanning gemaakt, op basis van 
standaardrecepten. 

Tijdens de week worden de produktie-orders vlak voordat de pro
duktie start geoptimaliseerd door de operators (bedieners van de 
produktiecomputer). Door het gebruik van verschillende gegevens 
treden verschillen op tussen het standaardrecept en het 
''werkelijk" recept. Dit verstoort de grondstofbehoefteplanning 
die met behulp van de standaardrecepten wordt berekend. 

om deze verschillen te doen verdwijnen heeft een onderzoek 
plaatsgevonden naar de mogelijkheid om altijd volgens een vast 
recept te produceren. Uitgangspunt hierbij was dat variaties van 
de nutriënten alleen voorkomen bij de grondstof fen die afkomstig 
zijn van de Divisie Industriële Produkten. Door variaties van de 
nutriënten in de grondstoffen bleken er, bij produktie volgens 
vast recept, onacceptabel grote variaties in de nutriënten van de 
eindprodukten op te treden. Omgekeerd, als er binnen de normen op 
de nutriënten van -het eindprodukt geproduceerd zou moeten worden, 
zou er een zeer groot percentage afkeur bij de grondstoffen 
voorkomen. Dit leidt tot de conclusie dat het niet mogelijk is op 
vast recept te produceren, omdat er teveel, onbeheersbare, fluc
tuaties in de omgeving van de KMV zijn. 

Een benadering van een vast recept wordt verkregen als er 
rekening wordt gehouden met reeds bekende gegevens. Er zijn drie 
"niveau's van onzekerheid" te onderscheiden: 

1 één dag vooruit; alle produktie-orders zijn bekend en alle 
grondstoffen zijn aanwezig. Op dit niveau is er dus vrijwel 
100% zekerheid; 

2 twee tot acht dagen vooruit; alle produktie-orders zijn 
bekend, maar niet alle grondstoffen zijn al aanwezig. Van de 
nog afwezige grondstoffen zijn de nutriënten en de exacte 
hoeveelheid nog niet bekend. Op dit niveau is er dus enige 
mate van onzekerheid; 

3 meer dan acht dagen vooruit; de produktie-orders zijn niet 
bekend en de meeste grondstoffen moeten nog aankomen. Dit is 
een zeer onzekere situatie. Meestal zal op dit niveau bij 
optimalisatie het standaardrecept ontstaan. 
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Voor het eerste niveau wordt geadviseerd een LP-model te ontwik
kelen dat uitgaande van de beginvoorraad van een dag alle pro
duktie-orders van die dag kan optimaliseren. Door dit optimali
seren in één keer te doen wordt de meest rendabele grondstof
toewijzing over alle orders samen bepaald. Bij één voor één 
optimalisatie (zoals nu gebeurt) is de grondstofkeuze van de 
tweede order beperkt door de grondstofkeuze van de eerste order. 

Gezien de fluctuaties die optreden in de omgeving van de KMV 
wordt voorgesteld op niveau 2 en 3 met standaardrecepten te 
rekenen. Langere termijn zaken kunnen als restrictie in het 
ééndags-model worden meegenomen. Hiervoor is echter inzicht in de 
recepteisen noodzakelijk om te kunnen beoordelen of een langere 
termijn restrictie ook meegenomen moet worden. 

Met inzicht in de recepteisen kan er ook een dusdanige voorraad
samenstelling gemaakt worden dat àlle recepten geproduceerd 
kunnen worden. De bedoeling is een aantal grondstofgroepen te 
onderscheiden, waarbinnen onderlinge uitwisselbaarheid bestaat. 
Voorraadbeheersing op groepsniveau kan dan afzonderlijk van de 
produktieplanning plaatsvinden. 

Het grootste voordeel van deze ééndags-planning is een zeer grote 
flexibiliteit naar de verkoop en naar de aanvoer. Als er immers 
ruimte is in de planning van morgen kunnen orders binnen twee 
dagen geleverd worden. Afwijkingen in de aanvoerstroom (hoeveel
heid wijkt af, of de nutriënten van de grondstoffen wijken af) 
kunnen flexibel opgevangen worden, omdat het recept pas wordt 
uitgerekend als de grondstoffen daadwerkelijk gearriveerd zijn. 

Concluderend wordt aanbevolen een logistieke afdeling op te 
richten waarin de logistieke deelactiviteiten worden onder
gebracht. Voor de produktieplanning wordt aanbevolen een ééndags
planningsmodel te ontwikkelen. Om langere termijn beslissingen in 
het model te kunnen plaatsen moet er inzicht in de recepteisen 
ontwikkeld worden. Hiermee kan ook een universele voorraad
samenstelling gemaakt worden. 
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ABSTRACT 

The division Milkreplacers from DMV Campina wants to improve her 
logistic control of the factory. This report presents a frame
work in which all logistic activities are gathered. As a start of 
f illing in the framework, production control is described in more 
detail. Three levels of production control are distinguished and 
for every level a solution is given. Besides production control a 
principal for stock control will be developed. 
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DEEL I 

Inleiding 



1. DMV CAMPINA BV, DIVISIE KUNSTMELKVOEDERS 

1.1. 

DMV Campina bv is een coöperatieve onderneming die van zo'n 8200 
boeren melk aangeleverd krijgt. Zij bezitten samen meer dan 
400.000 koeien die per jaar goed zijn voor een melkproduktie van 
2,1 miljard kilogram [4]. De melk wordt verwerkt tot tal van 
eindprodukten, zoals consumptiemelk, kaas, boter, ijs, koffie
melk en kunstmelkvoeders. Deze verwerking gebeurt in de zeven 
divisies van Campina. Deze zeven divisies zijn de volgende: 

- Consumptiemelk; 
- Kaas; 
- Boter; 
- IJs; 
- Holland Canned Milk waar men ingeblikte melkpoeders en koffie-

melk maakt; 
- Industriële produkten waar melkderivaten, caseïnaten, lactose 

e.d. voor de bakkerij- en dessertindustrie en de farma
ceutische industrie worden gemaakt; 

- Kunstmelkvoeders waar o.a. restprodukten van de andere 
divisies (met name van de Divisie Industriële Produkten) wor
den verwerkt tot kunstmelkvoeders (zie bijlage 1). 

De divisie Kunstmelkvoeders [9,11 en 13] 

Een kunstmelkvoeder is een poeder dat vermengd met de juiste 
hoeveelheid water in staat is voor jonge dieren de moedermelk te 
vervangen. Er worden ruim 50 soorten kunstmelkvoeders bereid 
voor kalveren, biggen, lammeren en puppies. Per jaar produceert 
de divisie KMV zo'n 50.000 ton kunstmelkvoeders die als volgt 
over de verschillende diersoorten verdeeld zijn: 

Tabel 1.1. 

De fabriek op industrieterrein Dorshout te Veghel bestaat nu 
ongeveer 3 jaar en maakt gebruik van de nieuwste technieken. Zij 
behoort op haar gebied dan ook tot de meest geavanceerde ter 
wereld. In april 1988 is in Olen (België) een ~roduktie-unit 
overgenomen van Wessanen. In Olen bezit men een sproeitoren, 
waarmee vet op het poeder gesproeid kan worden. Hierdoor zijn de 
produkten van Olen zeer geschikt als mestpoeders. In Veghel 
ontvangt men zogenaamd "spray-poeder". Dit is poeder waaraan vet 
is toegevoegd voordat het werd gedroogd, het vet zit dus in het 
poeder. Dit heeft tot gevolg dat de produkten meer geschikt zijn 
als fokpoeders. · 
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1.2. Opbouw van de fabriek 

De fabriek bestaat uit 4 mengers, 60 silo's en een transport
systeem. De layout wordt gegeven in bijlage 2. Van deze 60 silo's 
dienen er 48 voor de opslag van gehomogeniseerde grondstoffen 
(grondstofsilo's) en 12 voor de opslag van gemengde produkten 
(eindproduktsilo's). Hiervan dienen er 6 voor de afvoer in bulk 
(bulksilo's) en 6 voor de afvoer in zakken (afzaksilo's). De 
produkten uit twee van deze afzaksilo's (nummers 53 en 54) worden 
tot korrels geperst en daarna afgezakt. 

Zowel mengers als silo's hebben een inhoud van 50 m3
, hetgeen 

bij een gemiddeld stortgewicht van 0,5 kg/l neerkomt op 25 ton. 
De totale grondstofopslagcapaciteit in de mengerij is dus 1.200 
ton. In praktijk ligt er ongeveer 800 ton in de silo's op
geslagen. Daarnaast is er op dit moment zo'n ton grondstof 
in het magazijn opgeslagen en zo'n ton bij derden (zie ook 
§ 1.4). 

Het transport van poeder in de mengerij gebeurt in principe op 
twee manieren: 

1 Verticaal, met behulp van lucht. Dit heeft als voordeel dat 
het poeder bijna niet wordt beschadigd. 

2 Horizontaal, met behulp van zendvaten die verplaatst worden op 
traversewagens. Er zijn twee rails met op elke rail één 
traversewagen. Elke traversewagen kan twee zendvaten tegelijk 
vervoeren. Deze zendvaten zijn een soort kleine silo's die 
verplaatsbaar zijn. Om een zendvat te legen wordt het onder 
druk gezet waardoor het poeder door leidingen wordt weg
geblazen. De inhoud van een zendvat is 5 m3 (2,5 ton). In 
figuur 1.1 is een traversewagen met zendvat weergegeven. Er 
worden zes eendvaten ingezet voor de produktie. Een zendvat 
wordt door de traversewagen naar een silo of menger gebracht 
en daar afgezet. Het zendvat wordt gevuld met poeder (ver
ticaal, met lucht) en opgepakt door de traversewagen. Het 
zendvat wordt dan naar zijn bestemming gebracht (een silo of 
menger), daar afgezet en geleegd (verticaal, met lucht). 
Vervolgens wordt het zendvat weer opgehaald door de traverse
wagen en een nieuwe cyclus begint. 

Figuur 1.1. Traversewagen met zendvat [11]. 
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1.3. 

Om beide traversewagens optimaal met de zendvaten te laten rijden 
is een computersysteem werkzaam dat een rijtijden-
optimalisatie uitvoert bij.de start van de produktie. Dit systeem 
werkt nog niet vlekkeloos en daarom is er een onderzoek ter 
verbetering hiervan gaande(§ 4.1). 

Het produktieproces 

De aanvoer van grondstoffen geschiedt met vrachtauto's, in drie 
mogelijke verpakkingen: 
a. zakken van 25 of 50 kilogram op pallets; deze kunnen eerst 

opgeslagen worden in het grondstoffenmagazijn. Daarna gaan de 
pallets naar een depalletiseermachine, waar de zakken van de 
pallet worden afgeschoven. De zakken gaan via een transport
band naar de zakkensnijmachine (LUCO genaamd) waar de poeders 
gescheiden worden van de zakken. Via een stationair zendvat 
wordt het poeder door een leiding direct in een menger ge
blazen. 

b. kisten en big bags van ca. 1.000 kg; ook deze kunnen eerst 
opgeslagen worden in het grondstoffenmagazijn. Daarna gaan ze 
naar een losinstallatie. Het geloste poeder wordt via het
zelfde zendvat als onder a. naar een menger geblazen. 

c. bulkauto's; de grondstof wordt direct uit de bulkauto via een 
leiding in een menger geblazen (of in silo's 15 t/m 18 indien 
het een homogene grondstof betreft). 

De verhouding tussen zakken, kisten en big bags, en bulk is onge
veer 20/10/70 [15]. Voordat een grondstof wordt geaccepteerd 
wordt deze (snel) geanalyseerd door het laboratorium. 

De grondstof wordt in de menger gehomogeniseerd. Homogeniseren is 
het mengen van één grondstof zodat een homogeen poeder ontstaat. 
Hierna wordt een monster genomen en geanalyseerd in het labora
torium. Daar wordt de precieze samenstelling bepaald. Deze 
analyse duurt ongeveer 4 uur. De gehomogeniseerde grondstof wordt 
naar een lege grondstofsilo vervoerd m.b.v. de zendvaten. Iedere 
grondstof die in een grondstofsilo zit heeft zijn eigen code in 
de computer waarbij onder meer de analyseresultaten, de 
aankomstdatum en het silonummer opgeslagen zijn. Pas nadat een 
grondstof opgeslagen en geanalyseerd is, kan hij gebruikt worden 
voor de fabrikage van eindprodukten. De grondstoffen in het 
magazijn worden op het centrale mainframe-computersysteem 
("R40/41") geregistreerd. 

Ieder kunstmelkvoeder heeft een aantal recepteisen die de moge-
1 ij ke grondstoffen en de kwaliteitseisen die aan het kunstmelk
voeder gesteld worden beschrijven. De werkelijke samenstelling, 
die gemiddeld bestaat uit ongeveer zes à zeven grondstoffen, 
wordt berekend met behulp van Lineaire Programmering (LP). Hier
voor is een computer aanwezig die alle grondstofgegevens kent en 
daarmee de meest economische samenstelling van het eindprodukt 
uitrekent. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met: 

- de kwaliteitseisen (bijvoorbeeld 23% eiwit en 16% vet); 
- de analyseresultaten van de aanwezige grondstoffen; 
- de prijzen van ·de aanwezige grondstoffen; 
- de aankomstdatum van de aanwezige grondstoffen (er wordt 

gewerkt volgens het FIFO-principe) . 
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1.4. 

De, via het LP-programma, bepaalde hoeveelheden grondstoffen 
worden door de zendvaten uit de silo's gehaald en naar de menger 
gebracht. 

Vrijwel ieder eindprodukt heeft in de samenstelling een toe
voeging zitten van vitamines en mineralen (microcomponenten). Dit 
zijn altijd zeer kleine hoeveelheden (2-5% van het totale batch
gewicht) en zij worden buiten de mengerij (in de voormengsel
bereiding) handmatig aangemaakt, gemengd in een kleine menger en 
via een leiding in de menger geblazen. 

De mengtijd voor 25 ton eindprodukt bedraagt ongeveer 20 minuten. 
Na het mengen wordt een monster genomen voor analyse en het eind
produkt wordt met behulp van de zendvaten in een eindproduktsilo 
(nummers 49 t/m 60 in bijlage 2) opgeslagen. 
Het eindprodukt wordt afgeleverd in drie verpakkingen: 
a. bulk; het eindprodukt wordt opgeslagen in één van de zes bulk

silo's. Door een bulkauto wordt deze silo geheel of gedeelte
lijk leeggetrokken. 

b. zakken; het eindprodukt wordt opgeslagen in één van de vier 
afzaksilo's. Via een schroef gaat het poeder naar een afzak
installatie. Per twee silo's is er één afzakinstallatie. 

c. korrels; het eindprodukt wordt opgeslagen in één van de twee 
korrel(afzak)silo's. Via een schroef gaat het poeder naar de 
korrelpersinstallatie, waar het poeder tot korrels geperst 
wordt en afgezakt wordt. 

De afgezakte produkten (korrels en poeders) worden opgeslagen in 
het magazijn. De verhouding tussen bulk en afgezakte produkten 
bedraagt ongeveer [15]. De korrels vormen een klein 
gedeelte van de totale omzet. 

De gehele goederenstroom is schematisch weergegeven in onder
staande figuur: 

externe li--9.. 
lenr
ancier 

DIP 

LUCO 
lnslalla lle 

oor menger mengerij 

Figuur 1.2. Schematische weergave van de goederenstroom. 

Betekenis van de DIP voor KMV 
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2. OPDRACHT & WERKWIJZE 

In dit hoofdstuk wordt allereerst de oorspronkelijke opdracht
formulering gegeven. Vervolgens wordt in § 2.2 de planning 
gegeven van het gehele project. In de laatste paragraaf wordt 
beschreven hoe het project is verlopen. 

2.1. oorspronkelijke opdrachtformulering 

Onderstaande opdrachtformulering is opgesteld in overleg met de 
begeleider van het bedrijf, de eerste begeleider van de universi
teit en de afstudeerder. 

2.1.1. Inleiding 

De divisie kunstmelkvoeders is een organisatie die kalvermelk
voeders produceert en commercialiseert. De produktie vindt plaats 
op 2 lokaties, t.w. in Veghel (capaciteit ton per week) en 
Olen (België) (capaciteit ton/week). 

Het ligt in de bedoeling om de logistieke structuur te optimali
seren om zodoende een betere stuurmogelijkheid van de goederen
en bijbehorende informatiestromen te realiseren. 
Ter verwerkelijking daarvan wordt gedacht aan de creatie van een 
bedrijfsbureau, dat als logistiek stuurcentrum operationeel moet 
worden (zie bijlage 3). 

2.1.2. Opdrachtformulering 

- Beschrijf een dergelijk bedrijfsbureau. 
Geef de randvoorwaarden aan, waaraan de totale organisatie 
moet voldoen ter realisering van het bedrijfsbureau. 

Geef aan welke informatie, op welk moment en in welke vorm van 
iedere relevante afdeling/discipline noodzakelijk is om het 
bedrijfsbureau, c.q. het totale logistieke proces optimaal te 
doen verlopen. 

Geef ook de terugkoppelingsinformatiestromen aan naar de resp. 
relevante afdelingen/disciplines. 

Geef aan waar signaleringspunten moeten liggen in geval 
afgeweken wordt van de planning. Geef aan bij welke afwijking 
gesignaleerd moet worden en aan wie. 

- Maak een beschrijving van de optimale grondstoffenlokaties, 
rekening houdend met de produktenpakketten van de produktie
installaties in de beide vestigingen. 

Geef de grenzen aan waarop het logistieke proces op zijn 
prestaties beoordeeld kan worden. 

- Geef indicatoren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan 
van het bedrijfsbureau, m.n. in relatie tot de proces
operators die in de huidige situatie verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van het week- en dagproduktieplan. 
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2.2. Projectplanning 

Het doel van het gehele project is het optimaliseren van de 
logistieke structuur, om zodoende een betere stuurmogelijkheid 
van de.goederen- en bijbehorende informatiestromen te realiseren. 
In de projectplanning en het verdere rapport wordt gesproken van 
een afdeling Materials Management (MM) . Dit in tegenstelling tot 
de naam bedrijfsbureau in de oorspronkelijke opdrachtformulering 
(§ 2.1). Tijdens de afstudeerperiode werd nl. besloten dat 
Materials Management een betere benaming is voor de te realiseren 
afdeling. 

situatieanalyse 
knelpunten 

2:----....i.----....... 
basisbeschrijving 
MM-afd.; taken 

operationele taken 

produktie
planning 

voorraad
beheersing 

tactische/strat. 
taken 

5----....i.----...... 
taken in functie
omschrijvingen 

aanpassen 
organisatiestruct 

Figuur 2.1. Fasen in project materials management. 

In het project wordt een aantal fasen onderscheiden (figuur 2.1). 
In de eerste fase wordt de goederenstroom beschreven en de daar
aan verbonden kosten. De informatiestromen, en daarmee de 
relaties, tussen afdelingen worden vastgelegd. Kortom, er vindt 
een analyse van de logistieke beheersing in de huidige situatie 
plaats. Dit leidt tot een opsomming van knelpunten/wensen. 

In de tweede fase (basisbeschrijving MM-afdeling) wordt beslist 
welke knelpunten wel/niet worden aangepakt in de te definiëren 
afdeling. De verschillende taken worden onderscheiden en een 
globale definitie van de uit te voeren taken wordt opgesteld. 
Hierbij wordt aangegeven welke input/output iedere taak heeft en 
welke relaties er zijn met de overige afdelingen. 

De derde fase betreft het uitwerken van de operationele taken. 
Dit zijn een tweetal subprojecten, te weten produktieplanning en 
voorraadbeheersing. Per subproject zijn de volgende activiteiten 
te onderscheiden: 

1 doel van de taak bepalen; 
2 exacte vastlegging van input/output-gegevens; 
3 relaties met andere taken/afdelingen vastleggen; 
4 opstellen van een rekenmodel/principe/regels; 
5 bepalen van performance-indicatoren; 
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6 aanschaf/bouw van een informatiesysteem ter ondersteuning; 
7 testen van het informatiesysteem (analyse afwijkingen, 

verbeteren systeem). 
Belangrijk zijn de performance-indicatoren, omdat met de 
performance-indicatoren wordt bepaald of een model voldoet. 

In de vierde fase (tactische/strategische taken) kan dezelfde 
aanpak worden gevolgd als bij de derde fase. Per taak kan een 
subproject opgezet worden. In de vijfde fase worden de uit
gewerkte taken vertaald naar functieomschrijvingen. De laatste 
fase betreft het plaatsen van mensen in de omschreven functies. 
De vierde, vijfde en zesde fase zijn in dit rapport niet uit
gewerkt. Wel wordt in fase twee (basisbeschrijving) een aanzet 
gegeven voor deze fasen. 

2.2.1. Subproject produktieplanning 

Het subproject produktieplanning heeft de volgende doelstelling: 
het efficiënt plannen van de produktie, gebruikmakend van alle 
beschikbare informatie. 

Produktieplanning beperkt zich tot het ontvangen van te leveren 
orders van Verkoop en het aanvoerplan van de Divisie Industriële. 
Produkten. Deze gegevens worden verwerkt en het resultaat van de 
planning is een produktieplan dat o.a. naar de operators gaat. 
Verder wordt een grondstofbehoefte berekend (voor Inkoop). 

testen van 
planningsmodel 

stabiliseren van 
gegevensaanvoer 

Figuur 2.2. Fasen in subproject produktieplanning. 

In figuur 2.2 zijn de fasen gegeven die in het subproject produk
tieplanning onderscheiden worden. Fase 1 betreft het analyseren 
van de huidige planningsmethodiek. Er wordt bepaald welke 
informatie wordt gebruikt bij het maken van een planning. Verder 
worden de systeemgrenzen afgebakend. De eisen die worden gesteld 
aan input/output-informatie worden vastgelegd. En de relaties 
die er moeten zijn met andere taken/afdelingen worden vastgelegd. 

In fase twee wordt een model opgezet ter verbetering van de 
planning. Hierin moeten alle beperkingen betreffende aanvoer, 
homogeniseren/mengen en afvoer zijn opgenomen. Tevens worden er 
performance-indicatoren gedefinieerd waarmee de kwaliteit van de 
produktieplanning gemeten kan worden. 
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In de derde fase wordt het opgestelde model gebouwd/gekocht. 
Vervolgens wordt het getest door schaduwdraaien. Bij afwijkingen 
of fouten wordt de oorzaak gezocht waarna het model verbeterd 
wordt. Tenslotte zal een model ontstaan dat voldoet aan de eisen. 

De vierde fase betreft het zoveel mogelijk automatiseren van de 
gegevensaanvoer door middel van het koppelen van systemen. Het 
resultaat wordt waarschijnlijk een interactief systeem, dat 
achtereenvolgende acties van de gebruiker vereist. 

2.2.2. Subproject voorraadbeheersing 

Het doel van het subproject voorraadbeheersing is inzicht ver
schaffen in het verbruik van grondstoffen en het aanreiken van 
regels waarmee de voorraadhoogte op simpele wijze beheerst kan 
worden. 

Input van de voorraadbeheersing Z1Jn voorraadmutaties, 
leveranciersgegevens (levertijd, raamcontract) etc. Output is 
een signalering bij onderschrijding van bepaalde voorraadniveau•s 
en een advies voor de bestelgrootte. De bestelde hoeveelheid 
wordt tesamen met de gewenste leverdatum aan Inkoop doorgegeven. 

testen van model/ 
beheersregels 

stabiliseren van 
gegevensaanvoer 

Figuur 2.3. Fasen in subproject voorraadbeheersing. 

In figuur 2.3 zijn de fasen gegeven die in het subproject voor
raadbeheersing onderscheiden worden. Allereerst wordt de huidige 
wijze van beheersing geanalyseerd. Bepaald wordt wat wel/niet 
geregistreerd wordt en door wie dat wordt gedaan. Verder worden 
historische cijfers van grondstoffen, produkten, emballage etc. 
opgediept. 

In de tweede fase worden de gewenste voorraadhoogtes bepaald. Er 
wordt een model/beheersregels opgesteld waarmee de gewenste voor
raadniveau' s beheerst kunnen worden. Tevens worden het bestel
niveau en de bestelhoeveelheid e.d. bepaald. 

In de derde fase worden de benodigde uitgangsgegevens bepaald 
(minimumvoorraad, levertijd e.d.). Het model wordt in een syste~m 
ingevoerd. De te meten kentallen worden vastgelegd. Vervolgens. 
wordt in de vierde fase het model getest, de gevolgen geanaly
seerd en eventuele verbeteringen in het model doorgevoerd. 
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In de vijfde fase wordt het model geïntegreerd met andere 
systemen/modellen (bijvoorbeeld produktieplanning) en wordt de 
aanvoer van gegevens geautomatiseerd. 

2.2.3. Tijdschema project materials management 

2.3. 

Voor het gehele project is een tijdsplanning opgesteld. In figuur 
2.4 wordt deze gegeven. Op de horizontale as worden de week
nummers gegeven. De verticale lijnen scheiden de (4-weekse) 
perioden die binnen DMV Campina gebruikt worden. De gearceerde 
balken geven de planning (p), de zwarte balken de werkelijkheid 
(w). Voor wat betreft het afstudeerproject is overeengekomen dat 
het fase 1 en 2 volledig beschrijft. De subprojecten in de derde 
fase (produktieplanning en voorraadbeheersing) zouden tot een 
aanzet (begin fase 2; definitie model/beheersregels) gevorderd 
moeten zijn. 

1988 1989 
3333 4444 4444 4455 5 11 1111 1111 2222 

fase p/w 6789 0123 4567 8901 2123 4567 8901 2345 6789 0123 weeknUT111ers 

Situatieanalyse P wmn wim 1 
w -2 Basisbeschrijving • _ .Ji ;rm;::: :mm 

3 1 Analyse planning 

Opzet planningsmodel 

p 
w 
p 
w 
p 
w 

,1 
._wmw m <+> a 

2 Analyse voorraadbeheer p 

Opzet beheersregels 
w 
p 
w 

Figuur 2.4. Tijdsplanning project materials management. 

Tijdverantwoording afstudeerproject 

-

p = planning 
w =werkelijkheid 

Na een algemene oriëntatie werd gestart met de eerste fase van 
het project, de situatie-analyse. In figuur 2.4 is te zien dat 
vrijwel meteen ook aan fase 2 gewerkt werd. Dit kwam omdat deze 
een hoge prioriteit had binnen de organisatie. Langzamerhand 
ontstond zo een analyse van de huidige situatie, een opsomming 
van de knelpunten in de huidige situatie en een beschrijving van 
de taken van Materials Management. 

Tijdens de tussentijdse voordracht kwam naar voren dat er niet 
één, maar drie probleemgebieden bij de KMV waren aan te duiden. 
Dit is schematisch weergegeven in figuur 2.5. De divisie KMV 
heeft twee grote invloeden van buitenaf, die niet beheerst 
worden/bekend zijn~ Aan de ene kant is er de grondstofaanvoer 
van de DIP. 

In de aanvoer ZlJn grote 
tluctuaties, omdat de KMV de melkcyclus van DMV Campina sluit. 
Aan de andere kant is er de marktvraag die moeilijk te voor
spellen is. De divisie moet beide invloeden verwerken middels een 
logistieke beheersing van het produktieproces. De logistieke 
beheersing is het derde probleemgebied. 
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Figuur 2.5. Schematische weergave probleemgebieden. 
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Er ontstond een behoefte aan meer informatie over bovenstaande 
problemen, met als gevolg dat eind december nog een stukje 
situatie-analyse werd verricht (figuur 2.4). 

Een van de gesignaleerde knelpunten (planning onder R&D) werd op 
op vrijdag 13 januari opgelost. Toen werd de organisatie 
gewijzigd. Zie bijlage 4 voor het oude en het nieuwe organisatie
schema. 

Er werd een projectgroep samengesteld die zich concentreerde op 
de planningsproblematiek. Het uiteindelijke planningsprincipe 
(hoofdstuk 9) is door deze groep opgezet. 

Toen de planning geanalyseerd werd bleek dat bij het optimali
seren van recepten vier oorzaken voor afwijkingen van de planning 
waren aan te wijzen (zie hoofdstuk 6). Zo ontstond de vraag 
waarom er eigenlijk niet op vast recept geproduceerd werd. Dit 
had tot gevolg dat er een extra project uitgevoerd werd (bijlage 
13). Met ingang van periode 3, 1989 wordt er door Planning en 
door Fabrikage met de vervangingswaarde van grondstoffen 
gerekend. Hiermee is één van de vier oorzaken op simpele wijze 
opgelost. De andere drie worden met het voorgestelde plannings
principe aangepakt. 

Ook de voorraadbeheersing werd geanalyseerd. Hieruit kwam naar 
voren dat een aantal grondstoffen die met het zogenaamde EOQ
model (bijlage 9) beheerst worden niet geschikt zijn voor dit 
model. 
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3. WAT IS LOGISTICS MANAGEMENT ? [6] 

In dit hoofdstuk wordt een korte inleiding in de logistiek 
gegeven. Enkele belangrijke begrippen worden toegelicht. 

De integrale beheersing van de goederenstroom wordt aangeduid met 
Logistics Management (ook wel Business Logistics). Hieronder 
wordt begrepen de beheersing van de transformatie van tijd en 
plaats in de goederenstroom door de onderneming. Het totale 
goederentraject wordt gedekt door de vaak gehanteerde deelbegrip
pen Physical Supply, Materials Management en Physical Distribu
tion. 

Om tot een optimale situatie te komen, waarin zowel met de func
tionele eisen van betrokken afdelingen als met de kenmerken van 
de goederenstroom en vooral met de door die stroom veroorzaakte 
kosten rekening wordt gehouden, zal een geïntegreerde vorm van 
besturing moeten worden ingevoerd. De belangrijkste redenen voor 
een integrale aanpak zijn: 

- een goed inzicht in de totale kosten van die goederenstroom 
teneinde die kosten beter te kunnen beheersen; 

- een flexibele organisatie die snel en adequaat kan reageren 
op onvoorziene wijzigingen; 

- een goede centrale verwerking van alle relevante informatie 
om zo de nodige coördinatie en samenwerking tussen de betrok
ken afdelingen te kunnen realiseren. 

Doelstellingen hierbij zijn levertijd, flexibiliteit, kwaliteit 
en service. 

Physical Supply omvat alle activiteiten nodig voor het verkrij
gen van de benodigde materialen. De belangrijkste activiteiten 
zijn: 

- verwerving en transport; 
- opslag en materials handling; 
- communicatie en informatie. 

Materials Management omvat alle activiteiten die gericht zijn op 
het beheersen van alle materialen nodig voor de fabrikage van 
het eindprodukt. De belangrijkste activiteiten zijn: 

- produktiebesturing en voorraadbeheer; 
- voorraad houden; 
- materials handling; 
- communicatie en informatie. 

Physical Distribution omvat alle activiteiten die nodig zijn om 
het gereed produkt (eindprodukt) zo efficiënt mogelijk van het 
einde van de produktiefase tot bij de verbruiker te brengen. De 
belangrijkste activiteiten zijn: 

- transport; 
- opslag en materials handling; 
- voorraad houden; 
- communicatie en informatie. 

De functies worden gekenmerkt door een viertal basiselementen, 
nl. beweging, tijd, hoeveelheid en ruimte. Dit is ook bekend als 
de PQRST aanpak van Muther: 
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- P = produkten, materialen 
WAT moet worden getransporteerd? 

- Q = quantiteiten 
HOEVEEL moet worden getransporteerd? 

- R = route 
WAARHEEN moet worden getransporteerd? 

- s = services, steunverlenende diensten 
WIE ondersteunt het transport? 

- T = tijd 
WANNEER moet worden getransporteerd? 

Ook zou men zich moeten afvragen WAAROM een bepaalde handeling 
plaatsvindt. 

Als de Logistics Management afdeling gezien wordt als opgebouwd 
uit een aantal subfuncties (figuur 3.1), dan kan geconstateerd 
worden dat de fabrikage (=transformatie van materialen) buiten 
het logistieke proces valt. Essentieel zijn: 
a. de transformatie naar plaats van de materialen; d.w.z. intern 

en extern transport; 
b. de transformatie naar tijd van de materialen; d.w.z. opslag 

voorafgaand aan bewerkingen, tussen de bewerkingen in en na de 
bewerkingen (dus ten behoeve van distributie) . 

De produktieplanning, waarin het tijdsaspekt van de bewerking tot 
uiting komt, kan eveneens tot Logistics Management worden gere
kend. De voor de produktie (fabrikage) benodigde grondstoffen en 
halffabrikaten dienen tijdig ter beschikking te zijn, in aanslui
ting op de produktieplanning. Daarom zullen voorraadbeheer en de 
daarmee samenhangende wervingsfunctie (inkoop) eveneens deel uit 
moeten maken van Logistics Management. 

lenraacler 

Physical 
Supply 

Logistics Management 

Malerials 
Manacemenl 

---------- - -, 
1 

1 

·. 
Physical 

Dislrlbution 

1 
• 1 

---------------· ,_ - - - - - - - - ... - - - - - - _ ! 

Figuur 3.1. Logistics Management. 

klant 

Het is gewoon een besturend orgaan (Logistics Management) en een 
bestuurd orgaan (Fabrikage) te onderscheiden. Om een effectieve 
besturing mogelijk te maken moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan, namelijk: 

1 het besturend orgaan moet een doel specificeren ten aanzien 
van het bestuurde systeem; 

2 het besturend orgaan moet een model van het te besturen sys
teem hebben; 

3 het besturend orgaan moet informatie hebben over invloeden 
uit de omgeving die op het bestuurde systeem inwerken; 

4 het besturend orgaan moet voldoende variëteit in besturings
maatregelen tot zijn beschikking hebben. 
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Uiteraard zal in de praktijk de mate van gedetailleerdheid van de 
logistieke besturing afhangen van de termijn waarover gepland en 
beheerst wordt. In de literatuur is het gebruikelijk drie 
aggregatieniveau's te onderscheiden: 

- strategisch; gericht op lange .termijn zaken zoals het bepalen 
van een groeirichting, scheppen van capaciteit e.d.; 

- tactisch; gericht op middellange termijn zaken zoals het 
kiezen van leveranciers, maken van een hoofdproduktieplan 
e.d.; 

- operationeel; gericht op korte termijn zaken zoals het benut
ten van capaciteit, geven van opdrachten, beheren bestanden 
e.d .. 

In wezen is een logistiek systeem een inf ormatieverwerkings
systeem. Daarin moeten personen beslissingen nemen op basis van 
de ter beschikking gestelde informatie en andere taken uitvoeren 
die bepalend zijn voor de integrale goederenstroom (plannen, 
voortgang bewaken, etc.). Het logistieke systeem omvat daarvoor 
een aantal organisatorische dimensies: 

1 beschrijving en toewijzing van de uit te voeren taken; 
2 het hiërarchisch niveau waarop taken worden uitgevoerd; 
3 de groepering van taken in afdelingen; 
4 de manier waarop de verschillende afdelingen de uitvoering 

van de taken coördineren; 
5 motivatie en evaluatie van de deelnemers aan het logistieke 

systeem; 
6 de mate waarin beslissingen door logistieke specialisten 

worden genomen; 
7 de mate van centralisatie. 
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4. SITUATIE-ANALYSE 

In dit hoofdstuk wordt een situatie-analyse gegeven. Allereerst 
worden de projecten beschreven die reeds gaande waren en waaraan 
de afstudeerder heeft deelgenomen. Vervolgens wordt een 
beschrijving gegeven van de huidige informatiestromen. Daarna 
volgt in § 4.3 een logistieke kostenanalyse, die resulteert in 
een aantal knelpunten. 

4.1. Lopende projecten 

Om het logistieke proces optimaal te laten verlopen is een 
geïntegreerde vorm van besturing noodzakelijk [6]. Afdelingen 
moeten op elkaar zijn afgestemd. Concreet voor de KMV: om een 
afdeling Materials Management te laten functioneren zullen niet 
alleen de taken van Materials Management, maar ook de taken van 
de overige afdelingen bekeken moeten worden en eventueel herzien 
op gebieden waar overlap met Materials Management voorkomt. Van 
belang is dus de informatiestromen te "zien" en vervolgens te 
beslissen waar elke stroom vandaan dient te komen en naartoe 
dient te gaan. Hiermee kunnen de taken van de afdelingen 
duidelijk afgebakend worden. 

Om die informatiestromen te verduidelijken heeft de stafafdeling 
CESAM (automatisering) een situatieanalyse verricht [15], waarin 
o.a. op logistiek gebied een aantal knelpunten wordt gesignaleerd 
(zie ook§ 4.4) .. Daarop aansluitend is gezamelijk een 
onderzoek verricht [16], waaruit een structuur volgt (informatie
plan) die de informatiestromen duidelijk omschrijft. Zij hebben 
in eerste instantie alleen gewerkt met uit te voeren functies en 
de daarvoor benodigde en daaruit voortkomende informatie. Daarna 
heeft men die functies ondergebracht bij de afdelingen. Dit alles 
volgens de methode Business Systems Planning [zie 2]. Dit project 
werd in oktober 1988 afgerond. Het (nog te ontwerpen) logistieke 
informatiesysteem moet uiteindelijk binnen dit raamwerk passen. 

Daarnaast is bezig met de ontwikkeling 
van een beschriJving van het besturingssysteem voor de fabrikage 
[7]. benadert het geheel vanuit de computer. Dit is dus meer 
een bottom-up benadering in tegenstelling tot het informatieplan 
dat meer top-down tot stand gekomen is. De (toekomstige) afdeling 
Materials Management is hier zeer nauw bij betrokken, omdat de 
planning van de fabrikage door Materials Management zal worden 
uitgevoerd. Daarmee beheert Materials Management indirect het 
fabrikagebesturingssysteem. 

Als laatste is er in april 1989 een simulatiestudie gestart. 
zal een simulatiemodel ontwikkelen van het produk

tiegebeuren van de KMV, om daarmee de gevolgen van een aantal 
ideeën (omtrent layoutwijzigingen) op de besturing van de fabriek 
te kunnen beoordelen. 
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4.2. Beschrijving van de huidige situatie 

4.2.1. Situatie vóór 13 januari 

Met behulp van de ISAC-methodiek is de huidige situatie geanaly
seerd. In bijlage 5 zijn de ontwikkelde activiteitenschema's met 
toelichting opgenomen. Hier zal een korte beschrijving van de 
informatiestromen gegeven worden. 

De afdeling Verkoop wisselt informatie uit met klanten en sluit 
verkooporders af. Order Processing (hiërarchisch onder Verkoop) 
is de spil in de gehele afhandeling van een verkooporder en 
verzorgt alle vervoersdocumenten. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat het plannen van het transport via de afdeling Physical 
Distribution van de Divisie Industriële Produkten (DIP) loopt. 
Sinds kort is er gestart met een eigen afdeling Inkoop, de inkoop 
werd voordien verzorgd door de DIP (historische relatie) . Lang
zamerhand worden de inkoopactiviteiten van de DIP overgenomen 
[10]. De afdeling R&D/QA (Research & Development/Quality 
Assurance) zorgt voor algemene produktinformatie, beheert het 
assortiment en stelt kwaliteitsnormen op. Ook Quality Control 
wordt door R&D/QA gedaan. De afdeling Planning is (nog) geen 
afdeling, maar één persoon (van R&D/QA) die de produktieplanning 
doet. Daarnaast zorgt hij voor voortgangscontrole en beheert hij, 
op goed inzicht, de voorraden. FEZ (Financieel Economische Zaken) 
zorgt voor de gehele administratieve afhandeling van in- en 
verkopen. 

In de Mengerij vindt de werkelijke fabrikage plaats. De operators 
(bedieners van de produktiecomputer) vervullen hierbij een essen
tiële rol. Als laatste is er nog het Magazijn waar uiteraard 
opslag van grondstoffen en gereed produkt plaatsvindt, maar ook 
ontvangst en levering. Levering bestaat slechts uit het opladen 
van het eindprodukt, want het transport naar de klant wordt door 
derden verzorgd. 

De informatiestroom zoals die op gang komt vanaf de afdeling 
Verkoop is als volgt: Afdeling Verkoop onderhandelt met (poten
tiële) klanten en daaruit resulteert een externe verkooporder. 
Deze wordt ingevoerd in het computersysteem (R40/41) en gaat naar 
Order Processing (OP) . OP geeft de order vrij aan Planning 
(volgens OP ± 2 weken voor leverdatum, volgens Planning ~ tot 1 
week) . De order wordt ingepland en een bericht daarvan gaat terug 
naar OP. Dit alles gebeurt in het computersysteem, met een 
veranderend scherm als formulier. OP plant dan het vervoer (via 
de DIP) en krijgt een seintje wanneer de vrachtwagen komt. 
Ongeveer 2 dagen voor levering stuurt OP een verzendadvies naar 
het Magazijn tesamen met alle benodigde vrachtdocumenten. Het 
Magazijn levert en Administratie muteert de voorraad. OP ontvangt 
een seintje van de mutatie en maakt een factuur die naar de klant 
en naar FEZ gaat. FEZ handelt dan het financiële gedeelte van de 
verkooporder af. 

Om te kunnen produceren moeten er natuurlijk grondstoffen aan
wezig zijn. Ieder jaar wordt er een verkoopplan opgesteld door 
de afdeling Verkoop. Via basisrecepturen (standaardsamenstelling 
van produkten) wordt daaruit een grondstofbehoefte berekend. De 
grondstofbehoefte minus de voorraden minus de reeds vastgelegde 
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inkooporders geeft een inkoopplan. Op basis van dat inkoopplan 
onderhandelt de afdeling Inkoop met leveranciers om zo de grond
stofbehoefte in te dekken. Dit resulteert vaak in zogenaamde 
afroepcontracten. 

Op de korte termijn wordt iedere week door Planning een produk
tieplan gemaakt en bepaald welke grondstoffen daarvoor nodig 
zijn. Bij de grondstoffen van de DIP die geleverd zullen worden 
bepaalt Planning welke vetinbreng gewenst is. 
Als er grondstoffen van derden benodigd zijn woraen zij 
afgeroepen door Planning. De grondstoffen komen binnen en worden 
bijgeboekt in het computersysteem. Tevens gaat er een bericht 
naar de operators. Officieel moet er ook een bericht naar Inkoop 
ter controle, maar deze koppeling is nog niet optimaal. Inkoop 
geeft een bericht naar FEZ die weer voor de administratieve 
afwikkeling zorgt. 

Bovenstaande beschrijving is "samengevat" in figuur 4.1.. Deze 
figuur is een vrije interpretatie van het bedrijfsmodel volgens 
het college Operationele Informatieverzorging (1A033) [l]. In het 
model wordt een drietal hoofdfuncties onderscheiden die zich 
bezig houden met de goederenstroom: 

1 Verkoop; 
2 Produktie; 
3 Inkoop. 

Binnen deze drie hoofdfuncties onderscheidt men een aantal 
niveau•s. Een hoger niveau kenmerkt zich door minder routine
informatie. 
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inkoop 
spel 

INKOOP 

FINANCIEEL ECONOMISCHE ZAKEN 

produkl 
informatie 

R&D/QA 

produkl 
informatie 

VERKOOP verkoop 
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produkllntormalie verkooporder 
interne 

inkoop order Interne 
verkooporder 

afroep 
PLANNING OP ----. 

1 
1 
1 
1 
1 
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""--- ----· onhangslmelding verzend 
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Figuur 4.1. Huidige informatiestromen KMV. 
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In figuur 4.1 is te zien dat er bij de ontvangstbesturing iets 
ontbreekt. Planning bestelt m.b.v. een EOQ-model (Economie Order 
Quantity; dit model geeft een bestelhoeveelheid als de voorraad 
laag is) via de DIP de benodigde grondstoffen. De DIP koopt de 
grondstoffen en geeft een ontvangstformulier aan het Magazijn. 
Grondstoffen komen aan bij het Magazijn. Bijboekingen van de 
voorraad worden doorgegeven aan het EOQ-model. Planning ziet aan 
het EOQ-model dat de grondstoffen ontvangen zijn (er komt geen 
besteladvies meer) . Intern is er dus geen directe confrontatie 
tussen bestelling en geleverde goederen. Verder wordt een deel 
van de leveringsbesturing verzorgd door de afdeling Physical 
Distribution van de DIP, dus ook hier ontbreekt binnen de KMV een 
gedeelte. 

4.2.2. Situatie ná 13 januari 

4.3. 

Op 13 januari 1989 is de organisatie gewijzigd. Planning is in de 
nieuwe situatie een functie die onder Operations valt, in tegen
stelling tot de oude situatie waarin de produktieplanning door 
R&D/QA werd uitgevoerd. In bijlage 4 worden het organisatieschema 
van vóór en ná 13 januari gegeven. 

Logistieke kostenanalyse 

In deze paragraaf wordt de goederenstroom door het bedrijf ge
volgd, met de vraag in het achterhoofd waar logistiek gezien 
kostenbesparingen mogelijk zijn. De volgende gebieden worden 
hierbij onderscheiden: 

1 inkoop; 
2 aanvoer van grondstoffen; 
3 inslag van grondstoffen in het bedrijf; 
4 opslag van grondstoffen; 
5 fabrikage van eindprodukten; 
6 uitslag van eindprodukten uit het bedrijf; 
7 verkoop van eindprodukten. 

Dit geheel is in figuur 4.2. overzichtelijk weergegeven. 

Inkoop 
1 1 

1 aanvoer 1 lnslac 
1 1 

opsla& fabrlkage opslac 
1 

uitslag : verkoop 
1 

ll"mnolerl ....... 1-••d•ljl __ j\A~~// 1 ~.___klant 
Figuur 4.2. De goederenstroom door een bedrijf. 

INKOOP is commercieel gezien géén logistiek, er zijn waarschijn
li]k wél verlagingen van kosten mogelijk door meer en tijdiger 
informatie waardoor een betere marktbewerking mogelijk wordt en 
een sterkere marktpositie ontstaat. 

AANVOER heeft transportkosten tot gevolg. Aanvoer van grondstof
fen naar de produktielocatie (Veghel, Olen) is noodzakelijk, dus 
deze kosten zijn onvermijdelijk. Tussentransport echter (van en 
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naar de externe opslag en tussen de produktielocaties) is iets 
dat vermeden moet worden. Hier zou mogelijk een kostenverlaging 
kunnen ontstaan door betere planning. 

INSLAG betreft het afladen van de vrachtwagen en het opslaan van 
grondstoffen in het magazijn. Dit vereist personeel met hulpmid
delen (heftrucks e.d.). Een mogelijke besparing hier is 
efficiënter werken, waardoor meer gedaan kan worden in minder 
tijd. Bijvoorbeeld grondstoffen in zakken altijd op pallets zodat 
men vierhoog kan stapelen. 

OPSLAGkosten (kapitaalbeslag, renteverlies, kans op incourante 
voorraden) zijn vooral bij externe opslag erg hoos 
in 1988). Verlaging van de voorraden is zeer gewenst. Dit vereist 
betere voorraadbeheersing. De laatste maanden lag er continu zo'n 

ton voorraad in de magazijnen. Dit is te hoog, het gewenste 
voorraadniveau zal in de buurt va:: ton liggen (± 1 maand 
produktie). De KMV zou grote risico's ~open als de voorraden zo 
maar verlaagd worden. Als de voorraden met inzicht verlaagd 
worden kan zonder verhoging van risico's een bèhoorlijke 
besparing verkregen worden: 
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Bij tussenopslag van grondstoffen buiten de silo's is van belang 
welke verpakking (zak, bigbags) gekozen wordt. Men kan namelijk 
grondstoffen verkopen indien zij in een zak zitten, maar opslag 
in bigbags en kisten is goedkoper. Hieraan gekoppeld kan de 
beheersing van emballage-voorraden beschouwd worden (pallets, 
zakken, folie, touw, labels). Op dit moment wordt eenderde van de 
honderd verschillende zaksoorten door klanten aangeleverd [12], 
met als gevolg dat zodra een produkt is afgezakt, het een klant
gericht produkt is. Daarnaast gaat de 80/20-regel voor de 
emballage volledig op (3% van de zakken hebben een jaarverbruik 
van 1/3 van het totaal). 

Als laatste kan hier de voorraadbeheersing van de microcomponen
ten genoemd worden. Inzicht in het afnamepatroon ontbreekt hier 
geheel en de toegepaste regel is "safety first'', m.a.w. zeer 
waarschijnlijk te hoge voorraden. 

FABRIKAGE valt niet onder logistiek. De produktieplanning wel 
(hoofdstuk 3). Deze kost nu erg veel tijd en bovendien is het 
resultaat na één dag al niet meer actueel. Hier zijn verbeterin
gen nodig. Waarschijnlijk leidt dit in eerste·· instantie niet tot 
een kostenbesparing, maar wel tot meer rust op de werkvloer en 
inzicht in het hele produktieproces. 

UITSLAG betreft het beladen van een vrachtwagen en transport naar 
de klant. Hiervoor worden personeelskosten gemaakt. Belangrijker 
is het regelen van transport. Order Processing zorgt voor de 
documenten en de afdeling Physical Distribution van de DIP plant 
het vervoer (kosten voor het plannen worden in rekening gebracht: 

per jaar). Het werkelijke vervoer wordt door derden 
gedaan. De facturen daarvan komen direct bij de KMV binnen (per 
ja~ ). 

Met VERKOOP wordt de commerciële afdeling aangeduid. Dit valt 
niet onder logistiek. Het resultaat van verkoop (een geboekte 
verkooporder) is een gegeven dat bij het plannen van produktie 
wordt gebruikt. Er is dus een uitwisseling van informatie tussen 
logistiek en verkoop die correct moet geschieden. 

4.4. Belangrijke logistieke aandachtspunten 

Uit de beschrijving van de huidige situatie ziJn enkele knelpun
ten te filtreren die door een afdeling Logistics Management 
(logistiek stuurcentrum) aangepakt dienen te worden. 
1 Duidelijke scheiding planning van R&D, taakafbakening, verant

woordelijkheden toekennen (het afscheiden van planning van R&D 
is bij de organisatiewijziging op 13 januari 1989 doorgevoerd, 
zie § 4.2.2). 

2 De besturing van ontvangsten is niet optimaal, hierbij moet 
worden opgemerkt dat de inkoopfunctie op dit moment in 
beweging is (zie [10]). 

3 Expeditie (Physical Distribution) zit nu gedeeltelijk bij de 
DIP, misschien is het beter om dit zelf te doen; nader onder
zoek is gewenst. 

4 Voorraadbeheer gebeurt nu op goed inzicht; voorraadbeheer
singsregels zijn gewenst. 
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5 Informatie naar het management bestaat nu uit een kopie van 

In 
6 
7 

berichten; de managers moeten hun (kostbare) tijd gebruiken om 
hieruit zelf de benodigde informatie te selecteren. 
[15] en [16] is nog een aantal andere knelpunten gesignaleerd: 
QC hiërarchisch/functioneel onder R&D/QA of Produktie. 
De logistieke functie dient op korte termijn ingevuld te 
worden. De logistieke deelactiviteiten die nu over de organi-
satie zijn verspreid dienen in één functie verenigd te worden. 
De deelactiviteiten zijn: 
* Inkoop 
* Produktieplanning 
* Magazijnbeheer 
* Voorraadbeheer/verpakking 

door 
door 
door 
door 

* Labeling door 
* Vervoer door 

de DIP; 
R&D/QA; 
Produktie; 
- Verkoop; 
- Produktie; 
- R&D/QA; 
Verkoop; 
Verkoop en de DIP. 

8 Meerweekse planning is niet aanwezig 
* Er dient meer structuur in de af stemming tussen Verkoop en 

Produktie gebracht te worden; 
* Een verkoopprognose dient een duidelijke parameter te zijn 

in het planningsproces; 
* De produktieplanning van de DIP (welke grondstoffen worden 

wanneer geleverd) en de produktieplanning van de KMV (welke 
grondstoffen zijn wanneer noodzakelijk) zijn niet goed op 
elkaar afgestemd, hetgeen tot gevolg heeft dat er in tij
delijke werkverpakking moet worden omgepakt 

9 Weekplanning wordt frequent aangepast 
* De weekplanning die woensdag wordt opgesteld is veelal 

vrijdag niet actueel meer; 
* Nieuwe orders c.q. orderwijzigingen ontregelen de optimale 

produktieplanning. Wijzigingen worden d.m.v. interne memo's 
doorgegeven, waardoor eventuele fouten moeilijk controleer
baar zijn. 

10 De planning wordt handmatig opgesteld (~ mantaak) 
* Doordat de koppeling tussen de procescomputer en het 

centrale computersysteem (R40/41) van het concern ont
breekt, moet handmatig rekening gehouden worden met de 
voorraad in het magazijn. Deze voorraadsituatie is nl. 
alleen geregistreerd in het centrale computersysteem; 

* Ingegeven door de huidige situatie houdt men, bij het 
opstellen van de planning, in principe geen rekening met de 
beschikbare magazijnruimte. 

11 Normen op procesniveau ontbreken. 
12 Material flow control is niet volledig 

* Niet geregistreerde bijstort is mogelijk; 
* Opdrachten naar de werkvloer geschieden via een walkie 

talkie; 
* Terugkoppeling vanuit het operationele proces ontbreekt (is 

de juiste silo leeggetrokken?). 

Uit het voorgaande valt te concluderen dat er twee belangrijke 
logistieke aandachtspunten zijn: 

1 voorraadbeheersing; 
2 planning. 
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5. BASISBESCHRIJVING MATERIALS MANAGEMENT 

5.1. 

De plaatsing van Logistics Management in het bedrijfsmodel vol
gens [1] wordt gegeven in figuur 5.1. Logistics Management is een 
afdeling die de gehele uitvoering kan overzien en aansturen, en 
dus onder controle houden. 
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produkt 
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FiglAJr 5.1. Voorgesteld model voor Logistics Management. 

Logistics Management (vak "logistiek" in figuur 5.1) is op te 
splitsen in drie deelgebieden: 

- Physical Supply: dit is in figuur 5.1 het stuk onder Inkoop. 
Gezien de grootte van de Inkoopafdeling zou een praktische 
oplossing zijn om àlle inkoopactiviteiten onder Physical 
Supply te laten vallen, m.a.w. het vak Inkoop in figuur 5.1 
wordt aan het vak Logistiek gekoppeld; 

- Materials Management: dit is het middelste gedeelte van het 
vak logistiek, de huidige afdeling Planning; 

- Physical Distribution: een discussiepunt dat hier al te zien 
is bij vergelijking van figuur 4.1 (pag. 17) met figuur 5.1, 
is de leveringsbesturing. Dat gebeurt nu door OP (en de DIPr; 

Definitie logistieke afdeling 

5.1.1. Waarom een logistieke afdeling? 

De plaats van Logistics Management in de organisatiestructuur en 
de relatieve zwaarte van de functie worden door velerlei factoren 
bepaald [6]. De belangrijkste zijn: 

- de mate waarin materialen bijdragen tot kosten, winst en 
problemen voor en in het bedrijf; 
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- de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort. Daarbij is 
vooral van belang op welk deel van de goederenstroom het 
accent ligt. Als voorbeelden hiervan kunnen bedrijven dienen 
waar de nadruk ligt op respectievelijk: 
* de produktiebesturing, als een groot assortiment wordt 

gemaakt of een groot aantal bewerkingen nodig zijn; 
* de verwerving, als veel onderdelen van buiten het bedrijf 

worden betrokken; 
* de distributie, als de produktiefase weinig complex is of 

verregaand vastgelegd in het proces; 
- de plaats in de bedrijfskolom, waardoor ook het relatieve 

belang van inkoop, fabrikage en verkoop bepaald is. Dit vormt 
vaak een goede aanwijzing voor de bepaling van de plaats van 
de logistieke functie in de organisatie. 
Hierbij wordt van het primaire proces een aantal kenmerken 
afgeleid, die relevant zijn voor de beheersing van de goe
derenstroom: 
* bedrijven die uit grondstoffen materialen vervaardigen; 
* bedrijven die enkelvoudige produkten vervaardigen; 
* bedrijven die samengestelde produkten maken. Hierbij is nog 

meer dan bij enkelvoudige produkten de invoering van 
Materials Management gewenst. Hier liggen de problemen 
vooral in de af stemming van de bevoorrading van onderdelen 
en halffabrikaten, de capaciteiten en de beheersing van de 
eindvoorraden. 

Deze factoren en de, in § 4.4 gesignaleerde knelpunten (met name 
nummers 1, 2, 3, 4 en 7) in overweging nemend, is te concluderen 
dat Logistics Management aandacht moet krijgen binnen de KMV. Als 
vervolgens de definitie van Logistics Management (hoofdstuk 3) in 
gedachten wordt gehouden lijkt het verstandig om logistiek af te 
scheiden van produktie, hoewel er natuurlijk een zeer nauwe 
samenwerking vereist zal zijn. Daarom wordt voorgesteld een 
logistieke afdeling naast de produktie-afdeling te plaatsen, om 
zodoende te zorgen dat logistiek inderdaad de aandacht krijgt die 
het verdient en niet verward wordt met produktie. 

5.1.2. Voorstel nieuw organisatieschema 

Met bovenstaande opmerkingen in het achterhoofd is het organi
satieschema in figuur 5.2 opgezet. Daarnaast is er rekening 
gehouden met het organisatieschema van 13 januari 1989 en de 
opdeling van Logistics Management zoals die in hoofdstuk 3 
aangegeven is. 

Eventuele vragen bij figuur 5.2 zi)n: 
- Moet Inkoop (Physical Supply) onder de afdeling Logistiek 

vallen? 
Duidelijk zal zijn dat er een nauwe samenwerking moet zijn 
tussen Planning en Inkoop. Daarnaast is de inkoop niet groot 
genoeg om er een zelfstandige afdeling van te maken. 

- Moet de KMV Physical Distribution zelf gaan doen? 
In § 4.4 is dit ook al ter sprake gekomen. Op dit moment wordt 
PD verzorgd door de DIP; nader onderzoek op dit gebied is 
gewenst om duidelijke uitspraken te kunnen doen. 

Omdat de afstudeeropdracht zich beperkt tot de activiteiten van 
Materials Management, zal in dit rapport alleen Materials 
Management verder uitgewerkt worden. 
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Figuur 5.2. Voorstel nieuw organisatieschema KMV. 

Taken van Materials Management 

Taken van Materials Management zijn [6]: 
- produktiebesturing; 
- voorraadbeheer; 
- materials handling; 
- communicatie en informatie. 
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De taken richten zich dus direct op de in § 4.4 gesignaleerde 
logistieke aandachtspunten. 

5.2.1. Operationele taken 

Met de operationele taken worden met name knelpunten 4, 9 en 10 
ondervangen (§ 4.4). Hieruit zijn de volgende operationele taken 
te formuleren: 

1 plannen van de produktie (ontvangst, fabrikage en levering); 
2 bewaken van voorraden en kentallen; 
3 contactpunt voor overige afdelingen met de uitvoerende af

delingen. 

ad 1. Dit houdt in: 
- het op basis van ontvangen interne verkooporders en aanvoer

planning van de DIP maken van een produktieplanning voor de 
mengerij, afzak-, korrel-, voormengsel- en LUCO-afdeling; 

- het maken van een leveringsorder voor Physical Distribution; 
- het bewaken van de voortgang van het produktieplan, interne 

inkooporders, ontvangsten en leveringen d.m.v. ontvangen 
meldingen van betrokken afdelingen. 

QDMV Ca~fna bv, WR/DEEL Il Situatie·analyse & baaisbeschrijvfng 24 



ad 2. Dit houdt in: 
- het verwerken van ontvangen meldingen in registraties (voor

raadmutatie, rendementscijfers etc.); 
- het bewaken van de voorraadniveau's en met behulp van grond

stofbehoefte beslissen en genereren van inkooporders voor 
Physical Supply; 

- het aansturen van Ontvangst met ontvangstopdrachten en keur
ingsopdrachten; 

- periodiek managementinformatie genereren. 

ad 3. Materials Management fungeert als een soort intermediair 
tussen de produktie-afdelingen en de overige afdelingen. 

In bovenstaand voorstel zijn de volgende keuzes gemaakt: 
- Physical Supply heeft alle contacten met leveranciers. 

Materials Management roept dus zelf niet extern af. Een alter
natief zou kunnen zijn dat Materials Management voor bepaalde 
grondstoffen wel zelf afroept. 

- Controle op bestelde grondstoffen en ontvangen grondstoffen. 
Ook keuringsopdrachten zijn hierin begrepen. Dit ter invulling 
van het gat dat er nu is in de aanvoerstroom. 

5.2.2. Tactische en strategische taken 

Knelpunt 8 (geen meerweekse planning) kan gezien worden als 
onderwerp van de tactische taken van Materials Management. Uiter
aard kent voorraadbeheersing ook een tactische taak. Hierbij valt 
te denken aan het beheersen van het grondstoffenassortiment, 
beoordelen van voorraadniveau•s, langere termijn aanvoerplannen 
van de DIP, etc. Duidelijk zal zijn dat produktieplanning en 
voorraadbeheersing op tactisch niveau moeilijk te scheiden zijn. 

5.3. Taken Materials Management volgens het informatieplan 

In het eerder genoemde informatieplan [16] onderscheidt men een 
aantal hoofdfuncties met daaraan gekoppelde subfuncties voor de 
divisie en men kent vervolgens de subfuncties toe aan de (be
staande of nog op te richten) afdelingen. Ter verduidelijking is 
in bijlage 6 een klein gedeelte van het informatieplan opgenomen. 
In het informatieplan is rekening gehouden met Materials Manage
ment, daar nog bedrijfsbureau genaamd. 

In het informatieplan worden drie "typen" van functietoewijzing 
aan afdelingen onderscheiden: 

1 afdeling is verantwoordelijk voor een functie; 
2 afdeling is betrokken bij een functie (bijv. het verstrekken 

van informatie) ; 
3 discussie over één van bovenstaande twee mogelijkheden. 

Om zeker te stellen dat de uiteindelijke afdeling binnen het 
informatieplan past, zijn de functies die op één van boven
genoemde wijzen met Materials Management te maken hebben ver
geleken met de eerder voorgestelde opzet. Hieruit werd 
geconcludeerd dat er geen tegenstellingen te signaleren zijn, 
hoogstens dat de discussiepunten zoals die in het informatieplan 
genoemd worden reeds opgelost zijn in de voorgestelde opzet. 
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DEEL III 

Operationele taken 



6. ANALYSE VAN DE HUIDIGE PLANNINGSMETHODIEK 

6.1. 

In het vorige deel is aangetoond dat planning en voorraadbeheer
sing belangrijke logistieke aandachtspunten zijn. Door het 
verbeteren van de planningsmethodiek kan er flexibel en efficiënt 
gereageerd worden op wijzigende situaties in de markt en de 
aanvoer van de DIP. Door in de planning ook de grondstofbehoefte 
te berekenen kan er inzicht ontstaan in het voorraadverloop, 
waardoor een opzet voor een voorraadbeheersingsmodel gemaakt kan 
worden. 

Om te komen tot een planningssysteem is er, in december 1988, een 
werkgroep gestart. In een aantal discussies is er een principe 
opgezet waardoor de manier van plannen makkelijker en sneller 
wordt. 

Theorie van planningssystemen 

De doorlooptijd van een produkt wordt beïnvloed door de manier 
waarop de verschillende produktiefactoren arbeid, produktiemid
delen, plaats en tijd worden gecombineerd, teneinde de nood
zakelijke bewerkingen te verrichten. Door de omvangsbeperktheid 
van de produktiefactoren treden bij de toewijzing hiervan aan de 
bewerkingen allerlei conflicten op. Verschillende bewerkingen 
zullen gelijktijdig een beroep op dezelfde produktiefactoren 
doen. De manier waarop deze conflicten worden opgelost beïnvloedt 
uiteraard de lengte van de doorlooptijd en dus de betrouwbaarheid 
van een afgegeven leverdatum. Het is zinvol zich van te voren 
rekenschap te geven van deze conflicten en de invloed van 
mogelijke oplossingen op de doorlooptijd na te gaan. 

Dit is het onderwerp van het planningsproces, hetgeen tot uit
drukking komt in onderstaande definitie (5]: 

Planning is het ordenen van toekomstig handelen onder 
randvoorwaarden (capaciteiten en tijd) zodanig dat de 
gegeven criteria worden geoptimaliseerd. 

Het doel van het planningssysteem is: 
1 verantwoorde levertermijnen vaststellen; 
2 afgegeven leverdata aanhouden; 
3 hierbij de economische criteria te optimaliseren. 

Conform het principe dat alleen die tijdsinformatie gegenereerd 
wordt die voor de directe beslissingen nodig is, zijn de vol
gende stadia in het planningsproces te onderscheiden [5]: 

1 Levertijdafgifte. In dit stadium wordt alleen een uitspraak 
gedaan over de totale periode, waarbinnen de order kan worden 
gerealiseerd. Dit houdt in dat de doorlooptijd wordt geschat 
en dat op basis van de bezetting van de produktiemiddelen door 
reeds geaccepteerde orders een mogelijk startmoment wordt 
bepaald. Startmoment en doorlooptijd geven de leverdatum. Tot 
slot wordt dan de nieuwe bezetting van de produktiemiddelen 
bepaald. 

2 Order Tijdsplanning (scheduling). De order wordt onderver
deeld in deelactiviteiten en iedere deelactiviteit wordt 
toegewezen aan een periode binnen de in 1) bepaalde doorloop-
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6.2. 

tijd. Op basis van deze detailplanning worden de normen voor 
regeling vastgesteld. Met de details behoeft men niet verder 
te gaan dan voor deze regeling nodig is, terwijl de regeling 
op zijn beurt weer moet zijn afgestemd op de nauwkeurigheid en 
de betrouwbaarheid van de afgegeven leverdatum. 

3 Ordervrijgave (job release). Hierbij worden orders gestart in 
het produktiesysteem. Pas vanaf zijn release dingt een order 
mee naar de capaciteit. Met behulp van deze beslissing 
beheerst men de hoeveelheid onderhanden w~rk op de werkvloer. 

4 Ordervoortgangsbesturing (sequencing). Dit is het meest gede
tailleerde moment van de planning. Het startmoment van een 
specifieke deelbewerking wordt hierdoor bepaald. Deze beslis
sing wordt zo lang mogelijk uitgesteld en wel tot het moment 
dat een machine vrijkomt. Meestal zullen deze beslissingen 
procedurematig in de vorm van voorrangsregels worden genomen. 

De hierboven beschreven beslissingshiërarchie, met de ervoor 
benodigde informatie is schematisch weergegeven in figuur 6.1. 

order 
Informatie levertijd al gifle 

bezettin1 der 
l~---

produkliemiddelen 

correctie van de bezetting 
start- en levermoment 

gedetailleerde 
ord erin forma tl e 

cedetallleerde 
ordertijdplannin•+---- bezetting der 

produktlemiddelen 

ordervriJcave --- (job-release) 

voorrancs- -----1 
ree els 

sequencinc 

startmoment nn 
de deelbewerking 

onderhanden 
l~---

werk 

--- vrij komen 
der produkliemiddelen 

Figuur 6.1. Beslissingsproces en benodigde informatie C5J. 

Planninqsniveau•s 

De werkgroep is begonnen met het inventariseren van de verschil
lende planningsniveau's zoals die nu bij de KMV bestaan: 

1 Verkoop jaarplan (kalenderjaar, voortschrijdend in 5 
perioden) . Dit plan gaat uit van produktgroepen (op basis van 
de nutriënten vet, eiwit en as) met recepten en verkoopprijzen 
en is input voor het LP-model van Campina. De uitkomst van dit 
model geeft de interdivisionele produktstromen, oftewel het 
LP-jaarplan. 

2 Verkoopplan voortschrijdend (looptijd 1 jaar) op tijdvakniveau 
onderverdeeld in weken. Dit is de input voor het LP-tijdvak-
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plan. Hieruit volgt de grondstofaanvoer van de DIP (definitief 
voor het komende tijdvak, prognose voor de overige tijdvak
ken). Per twee weken vindt een toets van de werkelijke DIP
aanvoer plaats. 

3 Verkoopplan, voortschrijdend komende 3 perioden, bijna op 
produktcode niveau. M.b.v. KMV-basisrecepturen berekent men 
de grondstofbehoefte. Dit is nog maar één keer opgesteld. 

4 Weekplan, 1 week vooruit, onderverdeeld in dagen. Dit plan 
geeft de produktieorders per dag. 

De aandacht van de werkgroep was vooral gericht op het vierde 
niveau, het weekplan. Dit weekplan wordt in de huidige situatie 
iedere week (op woensdag) door ~lanning opgesteld. 

Uit de discussies bleek dat er geen aansluiting is tussen de 
hogere planningsniveau's en het weekplan. Een nieuw plannings
systeem zou dit wel moeten kunnen. Daarvoor zijn er echter ook 
veranderingen bij de afdeling Verkoop nodig, waarop hier verder 
niet wordt ingegaan. 

6.3. Methodiek van de weekplanninq 

De planning voor week i+l wordt gemaakt op woensdag in week i. 
Bij het plannen wordt onderscheid gemaakt naar twee soorten 
produkten: 

1 Produkten die op voorraad worden geproduceerd; 
* speciale produkten (kleine hoeveelheden, afwijkende af

metingen zak, etc.); 
* vitaminemengsels (onderdeel van voormengsel); 
* normale produkten die vaak worden afgenomen; 

2 Produkten die op order worden geproduceerd; 
*normale produkten (grote hoeveelheden, standaardzak, etc.). 

Er zijn twee fabrikage-afdelingen te onderscheiden bij de KMV. 
Dit zijn de mengerij en de korrelafdeling. De korrelafdeling is 
een vrij autonome afdeling in de gehele fabrikage waar kleine 
hoeveelheden kunnen worden gemengd op de zogenaamde BMW-menger. 
Het ompakken van produkten in een andere zak gebeurt ook op deze 
afdeling. 

Als eerste wordt de planning van de korrelafdeling gemaakt. 
Opdrachten voor de BMW-menger en de orders voor korrelprodukten 
worden genoteerd. Hierbij wordt verwezen naar het PONnummer (PON 
= Produktie-Order-Nummer) indien het produkt nog in de mengerij 
geproduceerd moet worden. Ook bij ompakopdrachten wordt verwezen 
naar het PONnummer dat bij de opgeslagen produkten hoort. 

Als tweede wordt er een voorlopige planning (in klad) opgesteld. 
Hierop wordt per order de hoeveelheid en de artikelcode vermeld 
(+evt. het laadtijdstip en de klantnaam). Op deze voorlopige 
planning worden ook de produktieorders van de voorraadprodukten 
vermeld. De plaatsing van een order op een dag is vrij wille
keurig. De enige eis is dat de produktiedatum minimaal één dag 
voor de leverdatum is i.v.m. de analyses en de keuring. De toe
gepaste filosofie is liefst zo vroeg mogelijk produceren, zodat 
er nog speling aan het einde van de week overblijft. Daarnaast 
probeert Verkoop de meeste leveringen in de tweede helft van de 
week te plaatsen. 
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De capaciteit per week i~ . Gedeeld door 5 geeft 
dit ongeveer de capaciteit per dag. Planning probeert het totale 
gewicht van de orders per dag onder dit · niveau te houden d.m.v. 
verschuiven over de dagen. Er wordt geen rekening gehouden met 
het aantal PONs dat per dag gemaakt kan worden (bijvoorbeeld 
heel veel kleine PONs kunnen best voor problemen zorgen, terwijl 
er toch onder het gestelde maximum gewicht gebleven is). Ook 
wordt er niet gekeken naar de grondstofvoorraden. 

Vervolgens moet de voorlopige planning naar een definitieve 
planning vertaald worden. Dit houdt het opsplitsen van een order 
in produktie-orders (PONs) in. De maximale PONgrootte is 25 ton. 
Indien een order groter is, wordt hij dus opgesplitst in meerdere 
PONs. Het beste is zoveel mogelijk 25ton-batches met een kleine 
rest batch, omdat dit voordelen heeft bij het ·afzakken. 

Daarnaast wordt er op het produktieplan extra informatie vermeld. 
Hiervoor is informatie nodig, die in het computersysteem R40/41 
aanwezig is bij orders met status 'P'. Het is best mogelijk dat 
er inmiddels nieuwe orders zijn toegevoegd omdat veel bestel
lingen pas op woensdag binnenkomen. Dit moet Planning zelf ont
dekken, het is niet op het beeldscherm aangegeven (indien men de 
status verandert, verdwijnt de order van het beeld en daarmee 
natuurlijk ook de nog benodigde informatie). 
De vermelde informatie op het produktieplan is de volgende: 

- datum; 
- PONnummer; 
- codenummer produkt; 
- produktnaam; 
- codenummer verpakking; 
- netto kg (gewicht zak); 
- kwantiteit; 
- pallet soort (EM,MM); 
- pallet gewicht; 
- wikkelfolie (j/n) ; 
- datum gereed; 
- bijzonderheden (laadtijdstip, orderno., label). 

Een deel van deze informatie is in het orderregistratiesysteem te 
vinden, de rest wordt uit het artikelcodeboek gehaald (of het 
geheugen). 

Planning geeft een bevestiging terug aan OP middels het wijzigen 
van de status van de orders, voorzien van de datum waarop 
geleverd kan worden. Een kopie van het produktieplan gaat naar de 
Fabrikage (operations manager, produktiechef, operators, chef 
expeditie en magazijn), R&D, Verkoop en de DIP. In bijlage 7 is 
een kopie van het produktieplan opgenomen. 

Als laatste moet het produktieplan in d~ computer gezet 
worden. Dit is het overtypen van de volgende informatie: 

- produktcode; 
- produktnaam; 
- kwantiteit; 
- verpakkingssoort; 
- verpakkingscode (9 cijfers). 
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6.4. 

De zoekt zelf het PONnummer en kopieert uit het recepten
bestand de recepteisen van het desbetreffende produkt. Eventueel 
kunnen de recepteisen aangepast worden (op grond van besçhik
baarheid grondstoffen, verplicht verwerken van grondstoffen, 
etc.). De huidige filosofie is niet wijzigen van de recepteisen 
bij het plannen, maar pas bij start van de produktie de nood
zakelijke wijzigingen doorvoeren. Operators telefoneren dan met 
Planning die de recepteisen aanpast. Daarna proberen de operators 
opnieuw te optimaliseren, lukt het niet dan wordt Planning weer 
gebeld. Ook is het mogelijk dat ondanks wijzigingen van de 
recepteisen toch de nutriënteisen overschreden worden (te hoog 
eiwit, as o.i.d.). Kennelijk beslist het systeem zelf dat de 
eisen versoepeld moeten worden en hoeveel ze versoepeld moeten 
worden. 

Tenslotte is op te merken dat er bij de planning veel kennis 
vereist is die niet vastligt, zodat men dus zeer persoons
afhankelijk is. 

Voorraadprodukten 

Handmatig wordt een voorraadlijst gereed produkt (per artikel
code) bijgehouden. De artikelcode bestaat uit de produktcode (5 
cijfers) en de verpakkingscode (4 cijfers). De voorraadlijst 
werkt op weekniveau. Bijgehouden worden de beginvoorraad van 
week x, produktie tijdens week x, afleveringen tijdens week x en 
hieruit volgt de eindvoorraad van week x (= beginvoorraad van 
week x+l). In formule: 

EINDVRRD(X) = BEGINVRRD(X) + PRODUKTIE(X) - AFLEVER(X) 
EINDVRRD(X) = BEGINVRRD(X+l) 

Op dinsdag (week x) wordt gecheckt of de voorgecalculeerde pro
duktie en afleveringen van week x-1 kloppen met de werkelijke 
produktie en afleveringen. Bij verschillen vindt aanpassing 
plaats. 

6.4.1. Speciaalprodukten 

De speciaalprodukten worden geproduceerd met de BMW-menger die 
op de korrelafdeling staat. Speciaalprodukten zijn produkten die 
in kleine hoeveelheden (~ 5 ton) worden verkocht, of die in een 
zak met afwijkende maten komen zodat ze niet via de automatische 
afzakstraat gemaakt kunnen worden. Het gaat hier voornamelijk om 
produkten voor biggen, lammeren en puppies. Deze ·speciaalproduk
ten worden op voorraad gehouden (in een standaardzak). 

6.4.2. Vitaminemengsels 

Vitaminemengsels z1Jn een onderdeel van het voormengsel en ook 
zij worden op voorraad gehouden, net als de overige componenten 
van het voormengsel. Wel worden deze vitaminemengsels zelf samen
gesteld in tegenstelling tot de overige componenten die recht
streeks ingekocht worden. Het produceren van de vitaminemengsels 
gebeurt ook op de BMW-menger. 
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6.4.3. Normale voorraadprodukten 

Van een aantal eindprodukten (zakgoed) wordt een voorraad aan
gehouden. Op het moment dat er een order binnenkomt vindt aller
eerst een check op aanwezige voorraad plaats. Indien aanwezig 
kan de order in feite meteen geleverd worden. Als het produkt 
niet op voorraad ligt, moet er een produktieorder (PON) komen, 
die wordt afgezakt. 

Aan de meeste produkten wordt een versheidseis gesteld (bijvoor
beeld de produkten voor Duitsland mogen maximaal 1 maand oud 
zijn). Dit beperkt de mogelijkheid om gereed produkt op voorraad 
te leggen. Op het moment dat een produkt dus · op voorraad wordt 
gelegd moet er een inschatting zijn van het verbruik van het 
produkt. 

De weg die gevolgd wordt bij bepalen van de actie voor voorraad
produkten is schematisch weergegeven in figuur 6.2. Indien een 
produktieorder gemaakt wordt (PON), moet er gekozen worden welke 
hoeveelheid gemaakt zal worden. Technisch gezien moet het mini
maal 5 ton zijn, de uiteindelijke hoeveelheid hangt af van de 
inschatting van de verkopen in de toekomst. 

De eerste mogelijkheid (figuur 6.2, produceren van een PON) heeft 
tot gevolg dat het produkt voorkomt op de produktieplanning van 
de komende week. Bij de tweede mogelijkheid staat er een produk
tieorder op de planning van de korrelafdeling (BMW-menger). De 
derde mogelijkheid wordt ook op de planning van de korrelafdeling 
vermeld, maar de handeling geschiedt handmatig (nieten van nieuwe 
labels). Indien een produkt uit voorraad wordt geleverd 
(mogelijkheid 4) heeft dit geen gevolgen voor de planning van de 
komende week. 

croeperen per soort produkt 

nee produkt op voorraad? ja 

ligt er genoeg? ja 

nee in de juiste zak? ja 

nee met hel juiste label? ja 

nee omlabelen? 

------nee ompakken? ja 

Maak een PON (> 5 ton) 
PON afzakken in 2 gedeeltes: 
klan lgerichle->klanl 
slandaard->opslag 

Figuur 6.2. Beslissingsboom voorraadprodukten. 
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6.5. Produkten op order 

6.6. 

Geboekte orders worden in het orderregistratiesysteem (R40/41) 
vrijgegeven voor planning door OP. Deze orders zijn op te vragen 
via status 'P'. Orders waarvan de leverdatum in de volgende week 
(of de maandag daarna) ligt moeten in ieder geval in de planning 
opgenomen worden. 
Bij resterende produktiecapaciteit kan eventueel alvast vooruit 
gewerkt worden aan orders die later geleverd moeten worden. 

Knelpunten planning 

Knelpunten in de huidige situatie z1Jn o.a. (zie ook § 4.4): 
1 meerweekse planning is niet aanwezig; 
2 weekplanning wordt frequent aangepast door orderwijzigingen 

e.d.; 
3 exacte informatie over kwantiteit en kwaliteit van grondstof

fen is meestal pas vlak voor produktie bekend; 
4 de planning wordt handmatig opgesteld (\ mantaak); 
5 werkelijke produktie wijkt vaak af van planning, door ver

schillen in gebruikte grondstofgegevens; 
6 optimalisatie is een prijsoptimalisatie, m.a.w. als de inkoop

prijs te hoog is wordt een grondstof niet gebruikt; 
7 DIP wil graag op dinsdag de grondstofbehoefteplanning, die 

pas op woensdag bij het weekplan bekend is. 
De werkgroep heeft zich gericht op knelpunten 1, 4 en 5, waarbij 
knelpunten 2 en 3 als vast gegeven werden beschouwd. Knelpunt 6 
is afzonderlijk op te lossen door in de optimalisaties altijd met 
de vervangingswaarde te werken en eventuele verschillen tussen 
kostprijs en vervangingswaarde administratief te verrekenen (dit 
is inmiddels in gebruik genomen) . 

Knelpunt 5 is een belangrijke reden voor afwijkingen tussen 
planning en werkelijkheid. Door Planning wordt de grondstof
behoefte uitgerekend door de te maken eindprodukten met hun 
recepteisen om te rekenen in grondstofverbruik. Planning doet 
dit met zogenaamde basisrecepteisen, waarin de vereiste nutriën
ten (vet, eiwit, as, e.d.) staan en de eisen aan op te nemen 
grondstof fen . Door het 
optimaliseren van dit mengprooleem vindt Planning een basis
recept, waarin de samenstelling van het eindprodukt staat. 

Vlak voor de start van de fabrikage wordt er nóg eens geoptima
liseerd door de operators. Nu wordt er gerekend met de werkelijke 
nutriënten en keuringen van de grondstoffen die in de silo's 
zitten (beperkte voorraad) en hun kostprijs. Door het gebruik van 
andere grondstofgegevens komt het regelmatig voor dat een 
optimalisatie niet lukt. Frequent telefoonverkeer tussen de 
operators en Planning tijdens de week is hiervan het gevolg. 

De wens om het verschil tussen beide recepten te verkleinen om zo 
het aantal afwijkingen tussen planning en werkelijkheid te ver
minderen, leidde tot een discussie over produktie volgens vast 
recept. Het rapport van het onderzoek naar vast recept produktie 
is opgenomen in bijlage 13. 
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Omdat knelpunt 2 (veel wijzigingen) en 3 (late informatie) als 
gegeven worden beschouwd, moet een model flexibel kunnen om
springen met veranderende situaties. Dit verbetert ook de moge
lijkheid om goed te anticiperen op de twee externe krachten die 
op de organisatie inwerken. 

(JJn flexibel te blijven werd besloten om 
alleen de eerstvolgende dag van de planning vast te zetten, en 
dan iedere dag opnieuw de veranderingen door te rekenen. Hiermee 
is ook knelpunt 7 ondervangen. 

Om planning hieraan geen volle dagtaak te geven moet er een 
rekenmodel komen waarmee men snel een aantal alternatieven kan 
doorrekenen, m.a.w. een Decision Support System dat planning 
ondersteunt bij het maken van een produktieplanning. 
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7. DE HUIDIGE VOORRAADBEHEERSING 

7.1. DIP-aanvoer 

De DIP-aanvoer voor de komende week wordt op woensdag telefonisch 
opgevraagd bij de DIP. Gegeven wordt het aantal bulkwagens per 
produkt per dag met de geschatte hoeveelheid per bulkwaaP.n fdit 
varieert per produkt, bijvoorbeeld een bulkwager. 
bevat gemiddeld 21 ton). De geplande bulkwagens woruen genoteerd 
op de ontvangstenplanning (zie bijlage 8). Ook de ontvangsten 
van derden worden hierop genoteerd. Aangegeven worden: 

- ontvangstdatum; 
- produktnaam; 
- produktcode; 
- kwantum; 
- verpakking (bulk of zakgoed); 
- leverancier; 
- ordernummer (alleen bij niet-DIP ontvangsten). 

Deze ontvangstenplanning wordt bij het produktieplan gevoegd. 

7.2. Grondstof- en zakkenvoorraden 

7.2.1. EOQ-produkten 

Wekelijks worden de grondstof- en zakkenvoorraden gecontroleerd. 
Een gedeelte van de grondstoffen en zakken is opgenomen in een · 
zogenaamd EOQ-model. Dit model waarschuwt als de voorraad beneden 
een bepaald niveau is gedaald en geeft dan een advies voor de 
bestelgrootte. Die bestelgrootte is vaak absurd hoog (ongeveer 
1/3 van het jaarverbruik, of nog meer) en moet dus weer handmatig 
aangepast worden tot een acceptabele hoeveelheid. In bijlage 9 
wordt het EOQ-model nader toegelicht. 
Het model geeft de volgende informatie: 

- levertijd (ingegeven); 
- uiterste ontvangstdatum (actuele datum+ levertijd); 
- jaarverbruik (historisch); 
- actuele voorraad (fysiek); 
- minimumvoorraadniveau (ingegeven); 
- minimum bestelgrootte (ingegeven); 
- te bestellen aantal (berekend door het model); 
- of er een afroeporder op het produkt bestaat; 
- laatste besteldatum (klopt niet altijd). 

Bij nader onderzoek van de gegeven besteladviezen bleek dat er 
bepaalde eisen (bijvoorbeeld gelijkmatige afname) aan het grond
stofverbruik gesteld worden. De grondstoffen waarbij de absurde -
besteladviezen gegeven werden voldeden niet aan deze eisen. Deze 
grondstoffen worden uit het model gehaald. 

7.2.2. Niet EOQ-produkten 

Grondstoffen die (nog) niet in het EOQ-model z i Jn opgenomen 
worden handmatig bijgehouden. In het computersysteem R40/41 wordt 
gecheckt hoeveel er nog op voorraad ligt (hierbij wordt niet ver
meld of er reeds een bestelling loopt) . Via inschatting van het 
verbruik (op ervaring) wordt de te bestellen hoeveelheid en de 
leverdatum vastgesteld. Dit wordt op een interne bestelorder 
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vermeld. Daarnaast wordt er in de map 'lopende inkooporders' 
gekeken of er voor deze grondstof een afroepcontract bestaat. Zo 
ja, dan wordt het ordernummer op de interne bestelorder 
genoteerd. Deze interne bestelorder gaat naar Inkoop. Hiervan 
komt na 1 à 2 dagen een bevestiging terug. 

Voor zakken die niet in het EOQ-model zijn opgenomen wordt in 
principe dezelfde weg gevolgd. Vanuit het produktieplan wordt het 
verbruik voor de komende week bepaald. De huidige voorraad zakken 
wordt gecontroleerd in het systeem. Verder wordt er handmatig 
bijgehouden of er een bestelling loopt. Aan de hand van deze 
informatie wordt beslist of er een nieuwe bestelling geplaatst 
moet worden. De bestelhoeveelheid wordt steeds opnieuw bepaald 
naar aanleiding van het verbruik van de laatste weken. Er wordt 
be~rPld in eenheden van . 

Sommige klanten leveren zelf de zakken waarin het produkt verpakt 
moet worden. In principe zijn zij zelf verantwoordelijk voor de 
voorraad zakken die bij de KMV ligt opgeslagen (vanuit KMV wordt 
hieraan een maximumniveau gesteld). Ook deze voorraden worden 
bijgehouden door Planning, opdat men niet plotseling met een 
tekort zit. 

7.2.3. Voormengselcomponenten 

7.3. 

De voormengselcomponenten zitten allemaal in het EOQ-model. Door 
gebrek aan inzicht in het voorraadverloop hiervan wordt er vol
ledig op het model vertrouwd. Het verbruik van voormengsel
componenten is in het werkelijk recept hetzelfde als in het 
basisrecept (de hoeveelheden staan vast in de recepteisen) . 

Grondstofbehoefteplanning 

Naast het opstellen van het produktieplan en de ontvangs~en
planning wordt er ook iedere week een grondstofbehoefteplanning 
gemaakt. Hiervoor wordt een drietal gegevens verzameld: 

- het produktieplan wordt vertaald naar totalen eindprodukten; 
- de definitieve voorraad ultimo week i-1 wordt opgevraagd; 

de aanvoer tijdens de komende week (i+l) wordt genoteerd per 
grondstof. 

Deze drie gegevens gaan naar de Administratie die met behulp van 
basisrecepten (worden 1 keer per periode aangepast) het grond
stofverbruik per dag berekend. Zij maken een lijstje met daarop 
de beginvoorraad, aanvoer, verbruik en geplande eindvoorraad per 
grondstof per dag. Ook getotaliseerd per week voor de weken i-1, 
i (huidige week) en i+l. Dit lijstje komt weer bij Planning 
terecht die het vervolgens verspreidt naar de Fabrikage, Inkoop 
en de Directie. Zie bijlage 10 voor een voorbeeld van de lijst. 
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8. RELATIES MET DE OMGEVING 

8.1. 

De omgeving van de Planning kan vanuit verschillende gezichtspun
ten worden geanalyseerd. 

1 Informatie die naar de omgeving gaat (zou moeten gaan); hier
bij .kan gedacht worden aan het produktieplan, orders met een 
leverdatum, een interne bestelorder, een PON die geproduceerd 
mag worden, etc. 

2 Informatie die van de omgeving komt (zou moeten komen); hier
onder vallen de te produceren verkooporders, capaciteit van 
de fabriek, voorraadniveau•s, DIP-aanvoerplan, etc. 

3 Contacten met andere afdelingen; afdelingen waarmee contact 
onderhouden wordt zijn o.a. Verkoop, Inkoop, Fabrikage en 
Administratie. 

4 Contacten met andere bedrijven; hierbij is vooral de DIP, 
eventueel ook enkele leveranciers te noemen. 

5 Communicatiemedia/informatiesystemen; de media waarin 
communicatie plaatsvindt zijn de mainframe (R40/41), de 

computer, de telefoon, interne formulieren, etc. 
6 Langere termijn wensen/plannen van de organisatie; er is een 

informatieplan [16], er zijn richtlijnen voor de technische 
automatiseringsinfrastructuur [17]. 

7 Detailniveau van de fabrikage; tot op welk niveau wordt er 
gepland. De KMV met de omgeving, de afdelingen binnen de KMV, 
of zelfs tot op siloniveau. · 

Welke informatie naar wie 

In bijlage 5 zijn activiteitenschema's opgenomen, waarin o.a. de 
informatiestromen die van en naar Planning lopen worden gegeven. 
De informatie die naar Planning gaat is de volgende: 

- aanvoerplan DIP; 
- produktassortiment; 
- interne verkooporders. 

Informatie die Planning aan anderen geeft: 
- produktieplanning; 
- status interne verkooporder; 
- afroepopdracht naar DIP; 
- afroepopdracht naar Inkoop. 

Hierdoor ontstaat een relatie met de afdelingen Verkoop, Inkoop 
en R&D. Relaties met andere bedrijven beperken zich tot de DIP. 

Ook in het informatieplan [16] worden informatiestromen onder
scheiden. Planning is betrokken bij de functies 6 (aanvoer & 
opslag grondstoffen) , 7 (mengen van poeders) en. 8 (verwerken 
eindprodukt). De subfunctie 7.1 (plannen van produktie en ver
voer) is de enige waar de planning expliciet wordt genoemd. De 
gegevensgroepen (informatie) die bij subfunctie 7.1 gebruikt 
worden zijn de volgende: 

- LT produktieplan; 
- produktieplan; 
- afroepopdrachten en afroeporders; 
- produktiecapaciteit; 
- grondstoffenvoorraad en eindproduktenvoorraad; 
- produktassortiment; 
- orders. 
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8.2. 

De eerste drie gegevensgroepen worden door subfunctie 7.1 
gecreëerd, de overige worden gebruikt. In bijlage 11 is een 
relatieschema van de entiteiten opgenomen, zoals dat in [16] 
wordt gegeven. Bovengenoemde gegevensgroepen zijn daarin 
gearceerd. 

Duidelijk zal zijn dat subfunctie 7.1 niet de gehele planning, 
zoals die in dit rapport bedoeld wordt, omvat. Het aanvoerplan 
van de DIP en de produktieorders zijn er bijvoorbeeld niet in 
opgenomen, terwijl dat toch essentiële zaken zijn voor de plan
ning (produktieorders worden zelfs door planning gemaakt!). Bij 
nadere beschouwing blijkt dat de planning bij ieder van de 
functies 6, 7 en 8 een stukje besturing regelt. Alleen al bij 
subfunctie 7.1 ontstaan relaties met Inkoop, Magazijn, Fabrikage, 
Verkoop, R&D en de Directie. Men kan de relaties ook in termen 
van informatiesystemen zien. Planning "bevindt" zich in het 
produktie-informatiesysteem. Er is een relatie met het inkoop
informatiesysteem, het produkten-informatiesysteem en het order
informatiesysteem. 

communicatiemedia 

De gebruikte communicatiemedia worden zichtbaar bij analyse van 
de huidige situatie (hoofdstuk 4). Dit zijn: 

1 mainframe computersysteem (R40/41); 
* orderregistratie; 
* voorraadregistratie; 
* EOQ-model; 

2 computer; 
* vrijgave produktieorders; 

3 PC software; 
*Lotus 123 (grondstofbehoefebepaling); 
~ (optimalisatieprogramma); 

4 interne formulieren; 
* produktieplanning; 
* interne bestelorder; 
* grondstofbehoefteplanning; 

5 briefjes; 
6 telefoon/mondeling. 

De Stuurgroep ProcesAutomatisering (SPA) heeft richtlijnen opge
steld voor de infrastructuur van de technische automatisering 
[17]. Daarbij werd uitgegaan van een systeemarchitectuur, die is 
opgebouwd uit een "vier-lagen-piramide", te weten de bedrijfs
beheersingslaag, de produktiebeheersingslaag, de groepscoördi
natielaag en de procesbesturingslaag (zie bijlage 12). Deze 
systeemarchitectuur wordt geïmplementeerd in computersystemen en 
netwerken. Produktieplanning bevindt zich in de oroduktiebeheer-
singslaag. Voor deze laag stelt meL computer-
systemen voor, tesamen met als 
"bedrijfsinformatienetwerk". 
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9. OPZET PLANNING EN VOORRAADBEHEERSING 

9.1. 

In dit hoofdstuk wordt een basis gelegd voor een plannings- en 
voorraadbeheersingsmodel. Allereerst zal kort ingegaan worden op 
het onderzoek naar produktie volgens vast recept (bijlage 13), 
waarna een aantal planningsniveau's wordt onderscheiden. Vanuit 
de opzet van de planning wordt een link gelegd naar de voorraad
beheersing. 

Produktie volgens vast recept 

9.1.1. Huidige situatie optimaliseren 

In de huidige situatie wordt er twee keer geoptimaliseerd. Een 
keer door Planning (m.b.v. het programma ) , waarbij 
gerekend wordt met grondstoffen die standaardnutriënten en een 
goede keuring hebben. De gebruikte prijs is de vervangingswaarde 
en de voorraad is onbeperkt. Vlak voor de start van produktie 
wordt er nóg eens geoptimaliseerd door de operators (op de 

·computer). Nu wordt er gerekend met de werkelijke nutriën
ten en keuringen van de grondstoffen die aanwezig zijn in de 
silo's en hun kostprijs. Door gebruik van verschillende grond
stofgegevens (tabel 9.1) treden er aanzienlijke verschillen op 
tussen de twee optimalisaties. 

Tabel 9.1. Gebruikte gegevens bij verschillende recepten rn. 
Gegeven basisrecept (Planning) werkelijk recept (operators) 

Grondstofprijs vervangingswaarde kostprijs 
Grondstofvoorraad onbeperkt voorraad kan beperkt zijn 
Grondstofnutriënten standaard werkelijk 
Grondstofkeuring no. 1 no. 1 t/m 9 

Een vijfde oorzaak is het gebruik van twee gegevensbestanden 
(recepteisen) zodat er verschillende recepten ontstaan. Dit is 
inmiddels opgelost door alle recepteisen van het ene bestand te 
kopiëren in het andere bestand. 

9.1.2. Voor- en nadelen van een vast recept 

Onderzocht wordt of het verschil tussen het basisrecept en het 
werkelijk recept te verkleinen is door simpelweg de tweede 
optimalisatieslag weg te laten. De gevolgen hiervan zijn de 
volgende: 

1 De basisrecepten maken gebruik van nutriënten en de 
vervangingswaarde van grondstoffen die regelmatig (iedere 
week/periode/jaar) bijgestuurd moeten worden, afhankelijk van 
de werkelijke waarden en grondstofprijzen; 

2 De basisrecepten zelf moeten regelmatig (iedere week/periode/ 
jaar) worden aangepast; 

3 Voorraadtekorten zijn te voorspellen omdat vooraf bekend is 
welke grondstoffen gebruikt zullen worden; 

4 Silobenutting kan verhoogd worden door betere voorspelbaarheid 
van grondstofverbruik per silo; 
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5 Homogeniseren en analyseren van grondstoffen blijft noodzake
lijk om de betrouwbaarheid van de standaardwaarden hoog te 
houden en daarmee de betrouwbaarheid van het eindprodukt te 
garanderen. 

Voordelen van werken met een vast recept zijn de volgende: 
1 grondstofbehoefte is beter te plannen; 
2 operators behoeven niet meer te optimaliseren; 
3 rust op de werkvloer; 
4 beter inzicht in grondstoftekort c.q. overschot; 
5 betrouwbaardere informatie voor de afdeling Inkoop; 
6 organoleptisch een constanter produkt; 
7 fysische eigenschappen van het produkt worden constanter; 
8 nacalculatie per order wordt eenvoudiger voor de financiële 

administratie; 
9 voortschrijdende planning met een scope van een aantal dagen 

of weken wordt mogelijk; 
10 nieuwe grondstoffen zullen minder snel ingezet worden, slechts 

dan wanneer de recepten aangepast worden. 

Nadelen die gelden bij produktie volgens vast recept: 
1 alle benodigcte grondstoffen moeten in de silo's aanwezig zijn 

opdat het vaste recept niet aangepast hoeft te worden; 
2 de betrouwbaarheid van de DIP-aanvoer moet verhoogd worden 

opdat de veiligheidsvoorraad niet te hoog wordt; 
3 hoe moeten afwijkende grondstoffen verwerkt worden, omdat zij 

niet voorkomen in de recepteisen; 
4 goede voorraadbeheersings- en signaleringssystemen worden 

belangrijk en moeten dus ontwikkeld worden; 
5 bij plotselinge ernstige klachten moeten eventueel de totale 

planning en recepten aangepast worden; · 
6 nieuwe grondstoffen zullen minder snel ingezet worden, slechts 

dan wanneer de recepten aangepast worden. 

9.1.3. Variatie van nutriënten in het eindprodukt 

In het eerste deel van het onderzoek is onderzocht wat de gevol
gen in het eindprodukt zijn, als er inderdaad volgens vast recept 
geproduceerd zou worden. De variatie in de nutriënten van de 
grondstoffen was hoog of laag. Hiervoor is de gemiddeld gemeten 
waarde plus resp. min twee maal de standaarddeviatie genomen. De 
resultaten worden gegeven in tabel 9.2. 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat produktie 
volgens vast recept aanzienlijke afwijkingen van de nutriënten 
in eindprodukten te zien geeft. 

In een bespreking van het onderzoek kwam de vraag naar voren 
welke bandbreedte voor de grondstofnutriënten acceptabele resul
taten in het eindprodukt geeft. Hierop aansluitend werd een 
onderzoek naar de DIP-grondstoffen opgezet, omdat zij de oorzaak 
zijn van de bovenbedoelde variaties van nutriënten in eindproduk
ten. 
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Tabel 9.2. Produktnutriënten bij produktie volgens vast recept. 

Produkt X Produkt Y Produkt Z 

Nutriënt basis nutriënteisen basis nutriënteisen basis nutriënteisen 

vet 9,20 9,20 t/m 9,70 16, 00 16,00 t/m 16,50 18,00 18,00 t/m 18,50 
eiwit 23, 10 23,10 t/m 23,60 21,60 21,60 t/m 22,00 22,50 22,50 t/m 23,50 

as 7,50 0,00 t/m 8,20 10,40 0,00 t/m 10,40 10,50 0,00 t/m 10,50 

Vermenigvuldig ingsfactor voor q 

2,00 1,65 1,28 2,00 1,65 1,28 2,00 1, 65 1,28 

vet laag 5,20 6,14 7, 15 14, 16 14,46 14, 79 16,99 . 17, 15 17,33 
hoog 16,03 15,08 14,08 17,66 17,36 17,03 18,85 18,69 18,52 

eiwit laag 21,94 22,29 22,66 19,73 20,06 20,41 21,08 21,30 21,53 
hoog 25,90 25,55 25, 19 23,47 23, 14 22,80 23,60 23,38 23, 15 

as laag 5,53 5,77 6,03 9,34 9,52 9,72 9,62 9,79 9,98 
hoog 8,34 8,10 7,83 11,47 11,28 11,08 11,62 11,45 11,26 

De vermenigvuldigingsfactoren voor de standaarddeviatie (2,00 1,65 en 1,28) geven een kans 
op overschrijding van de uiterste waarden van resp. 5X, 10X en 20X. 

9.1.4. Onderzoek DIP-grondstoffen 

9.2. 

produktie volgens vast recept niet mogelijk is! 

Vast recept per dag 

Geheel volgens vast recept produceren is niet mogelijk. Wel zou 
dit benaderd kunnen worden door gebruik te maken van gegevens die 
reeds bekend zijn (bijvoorbeeld grondstoffen die al geanalyseerd 
in de silo's aanwezig zijn). In deze zekerheid c.q. onzekerheid 
is een aantal niveau's te onderscheiden: 

1 Eén dag vooruit; alle produktie-orders zijn bekend, alle 
grondstoffen zijn aanwezig. Op dit niveau is er dus vrijwel 
100% zekerheid. 

2 Twee tot 8 dagen vooruit; alle produktie-orders zijn bekend, 
maar niet alle grondstoffen zijn al aanwezig. Van de nog 
afwezige grondstoffen zijn de nutriënten en de exacte hoeveel
heid nog niet bekend. Op d i t niveau is er dus enige mate van 
onzekerheid. 

3 Meer dan 8 dagen vooruit; produktie-orders zijn niet bekend en 
de meeste grondstoffen moeten nog aankomen. Dit is een zeer 
onzekere situatie. Meestal zal op dit niveau bij optimalisatie 
het basisrecept ontstaan. 

CDMV CalJllina bv, WR/DEEL lil Operationele taken 40 



9.3. 

Op dit moment worden de recepteisen van een produkt vlak voor de 
start van produktie geoptimaliseerd door de operators. Dit geeft 
veel onrust op de werkvloer en frequent telefoonverkeer met 
Planning als een recept vastloopt. Een oplossing hiervoor zou 
zijn één dag vooruit te optimaliseren. Dit kan omdat dan alle ge
gevens bekend zijn (onzekerheidsniveau 1). Hierdoor zal er 
tijdens de dag geen frequent telefoonverkeer van Fabrikage met 
Planning meer nodig zijn. 

Bovendien kan er met pakketoptimalisatie gewerkt worden, indien 
er één dag vooruit gewerkt wordt. Dit geeft de meest rendabele 
grondstoftoewijzing over alle orders samen. Bij één voor één 
optimalisatie (zoals nu gebeurt) is de grondstofkeuze van de 
tweede order beperkt door de grondstofkeuze van de eerste order. 

Wel zouden de operators de mogelijkheid moeten hebben om te 
optimaliseren, om weegfouten e.d. te corrigeren. Belangrijk is 
dan dat de operators hetzelfde model gebruiken als Planning ge-
bruikt. Op dit moment wordt er een model op de -computer 
gebruikt en een m9del op de PC \ : . Dit zou een model 
moeten worden. Gezien de onmogelijkheid om · te koppelen 
aan andere systemen [8], wordt voorgesteld om niet meer 
te gebruiken, maar bijvoorbeeld een eigen model. op het mainframe
systeem te ontwikkelen. Verder onderzoek is gewenst om een 
verantwoorde keuze te kunnen maken. 

Voorbeelden van restricties waarmee het model zou moeten rekenen 
zijn de recepteisen van de te maken produktie-orders en de aan
wezige voorraden van grondstoffen. 

Met deze manier van werken worden wél de voordelen van vast 
recept benut en niet de nadelen. Bovendien wordt men zeer 
flexibel naar de verkoop en naar de aanvoer. Als er immers ruimte 
is in de planning van morgen kunnen orders binnen twee dagen 
geleverd worden. Afwijkingen in de aanvoerstroom (hoeveelheid 
wijkt af, of de nutriënten wijken af) kunnen flexibel opgevangen 
worden, omdat het recept pas wordt uitgerekend als de grondstof
fen daadwerkelijk gearriveerd zijn. 

Meerdaagse besturing 

Een vraag die ontstaat bij het ééndags-model is hoe orders op een 
bepaalde dag geplaatst moeten worden. Op dit moment is de 
indeling van orders in de week vrijwel geheel willekeurig. Er 
wordt alleen geëist dat een order gemaakt is voordat hij geleverd 
wordt. De keuze die gemaakt wordt voor het ééndags-model is dus 
nooit slechter. Een strategie hiervoor zou als volgt kunnen 
starten: 

- sorteer alle orders op oplopende leverdatum; 
- kies de eerste x orders voor de volgende dag. 

Dit is een basisstrategie die ongeveer dezelfde verdeling zal 
geven als de huidige manier van werken. X is het maximale aantal 
orders dat op een dag geproduceerd kan worden. Nuanceringen 
hierin zijn bijvoorbeeld rekening houden met de bulkopslag
capacitei t en de afzakcapaciteit. Ook zouden er orders voor twee 
dagen in het model ingevoerd kunnen worden, waarbij het model die 
orders kiest waarmee de capaciteiten het beste benut worden. 
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9.4. 

Voor meerdaagse besturing (onzekerheidsniveau 2 en 3) wordt 
voorgesteld met basisrecepten te rekenen. Hoe moeten dan langere 
termijn beslissingen worden meegenomen? Bijvoorbeeld: een 
bepaalde grondstof wordt deze week geleverd en daarna pas weer 
over 4 weken. Via een beperking op de hoeveelheid te gebruiken 
grondstof per dag kan de beschikbare hoeveelheid over de komende 
weken verdeeld worden. Deze beperking is echter alleen belangrijk 
als de grondstof een essentieel onderdeel (minimumeis) vormt in 
de eindprodukten. Om dit na te gaan is inzicht nodig in de 
recepteisen, gekoppeld aan het verkoopplan. 
Voor de meerdaagse besturing is inzicht in de recepteisen belang
rijk. Met inzicht in de recepteisen zijn aanvoerfluctuaties op te 
vangen. Bepaald kan worden welke grondstoffen essentieel zijn in 
de µrodukten en welke grondstoffen verwerkt moeten worden. 

Universele voorraadsamenstelling 

Met inzicht in de recepteisen kan men ook komen tot een dusdanige 
voorraadsamenstelling (voor zover beïnvloedbaar) dat àlle 
recepten geproduceerd kunnen worden. De bedoeling is een aantal 
grondstofgroepen te onderscheiden, waarbinnen onderlinge uitwis
selbaarheid bestaat. Dit geeft een flexibiliteit naar de verkoop
markt. Immers, als er capaciteit beschikbaar is kan een order 
morgen al geleverd worden. De samenstelling van de voorraad is op 
twee manieren te beïnvloeden: 

- bij de DIP-aanvoer kan de verdeling van het vet opgegeven 
worden '); 

- bij externe leveranciers kunnen grondstoffen gekocht worden. 
Voorraadbeheersing op groepsniveau kan afzonderlijk van de 
produktieplanning plaatsvinden. Hierdoor is het ook niet nodig 
verder dan één dag te plannen. Wel zal bovengenoemd receptinzicht 
ontwikkeld moeten worden. 
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DEEL IV 

Conclusies en 
aanbevelingen 



SLOTOPMERKINGEN 

Als laatste een korte terugblik op de gedane aanbevelingen in dit 
rapport. 

- Richt een logistieke afdeling op. Hiermee ZlJn de in § 4.4 
genoemde knelpunten 2 en 3 (inkoop en expeditie) en knelpunt 7 
(verspreide logistieke activiteiten) ondervangen (ook knelpunt 
1, maar dit is in het organisatieschema van 13 januari reeds 
gewijzigd); 

- Ontwikkel een LP-model voor één dag. Hiermee worden de knel
punten van de planning opgelost (frequent wijzigen van plan
ning, late informatie, handmatig opstellen); 

- Gebruik één gegevensbron voor het model. wordt niet 
meer gebruikt; 

- Ontwikkel inzicht in de recepteisen. Hiermee kan flexibel 
gereageerd worden op wijzigende situaties. Misschien is hier
voor een (klein) expertsysteem te ontwikkelen; 

- Zorg voor een universele voorraadsamenstelling. Welke grond
stof aanwezig is, is niet van belang. Wel belangrijk is dat de 
recepten gemaakt kunnen worden (knelpunt 4: voorraadbeheer). 

Terugkijkend naar de titel van dit rapport, kan gezegd worden dat 
té flexibel gelijkgesteld kan worden met onbeheerst. De flexi
biliteit in het voorgestelde model is echter moeilijk te vermij
den omdat er onbeheersbare omgevingsfluctuaties zijn. Het is dus 
eigenlijk een onbeheerste omgeving en dáárom een flexibele plan
ning. 

Het project zal na het afstuderen worden vervolgd. De in dit 
rapport gedane voorstellen zullen uitgewerkt worden en daad
werkelijk in gebruik worden genomen. Het project wordt afgerond 
als de afdeling Logistics Management functioneert. 
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BEGRIPPENLIJST 

Programma voor het optimaliseren van recepteisen. Werkt op een 
PC. 

Big bags 
Big bags zijn, zoals de naam reeds aangeeft, grote zakken. De 
inhoud van een big bags is ± 1.000 kg. 

CESAM 
Centrum voor Systeemontwikkeling en Automatisering in de Melkin
dustrie. Stafafdeling automatisering van DMV Campina bv. 

DIP 
Afkorting die gebruikt wordt voor de Divisie Industriële Produk
ten. 

EOQ 
Model dat gebruikt wordt voor het bewaken van de voorraden. Is 
gebaseerd op de formule van Camp. EOQ staat voor Economie Order 
Quantity. 

FEZ 
Afdeling Financieel Economische Zaken. 

FIFO 
Prioriteitsregel. First In, First Out. 

GIN 
Grondstof-Inname-Nummer. Eigenlijk het volgnummer dat wordt 
gebruikt om een inname-opdracht van grondstoffen aan te duiden, 
in praktijk wordt een grondstof als GIN aangeduid. Er bestaan 
bulk-GINs en LUCO-GINs, afhankelijk van de aanvoerlijn. 

HCM 
Gebruikte afkorting voor de divisie Holland Canned Milk. 

Homogeniseren 
Homogeniseren is het mengen van één grondstof zodat een homogeen 
poeder ontstaat. 

ISAC 
Information System work and Analysis of Change. Methode voor het 
beschrijven en ontwikkelen van informatiestromen. 

KMV 
Afkorting die gebruikt wordt voor de divisie KunstMelkVoeders. 

Kunstmelkvoeder 
Een kunstmelkvoeder is een poeder dat vermengd met de juiste hoe
veelheid water in staat is voor jonge dieren de moedermelk te 
vervangen. 

LP 
Afkorting voor Lineaire Programmering. 
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Luco 
Naam die gebruikt wordt voor de zakkensnijmachine waar poeders 
gescheiden worden van de zakken om vervolgens in een silo te 
worden opgeslagen. 

MIAG 
Naam van de produktie-installatie die werd gebruikt voordat de 
fabriek op industrieterrein Dorshout was gebouwd. 

Microcomponenten (voormengsel) 
Grondstoffen zoals vitaminen, mineralen die in het voormengsel 
verwerkt worden. 

MM 
Afkorting voor Materials Management. 

OP 
Afdeling Order Processing. 

PON 
Produktie-Order-Nummer. Eigenlijk een volgnummer dat wordt 
gebruikt om een produktie-order aan te duiden, in praktijk wordt 
een eindprodukt aangeduid als PON. Het maximale gewicht van een 
PON is 25.000 kg. 

QA/QC 
Afkorting voor Quality Assurance en Control. 

R&D 
Afkorting voor Research & Development. 

R40/41 
Naam van de gebruikte programma's op het mainframe-computer
systeem. 

RB 
Relatieve Bijdrage. Term die gebruikt wordt in het onderzoek naar 
produktie volgens vast recept. RB geeft het relatieve aandeel van 
een grondstofnutriënt in de produktnutriënt. 

Recept 
De samenstelling van het eindprodukt die berekend wordt door het 
optimaliseren van de recepteisen. Bij het basisrecept wordt 
uitgegaan van standaardgrondstoffen en onbeperkte voorraad. Bij 
het werkelijke recept wordt uitgegaan van de werkelijk aanwezige 
grondstoffen en hun analyses. 

Recepteisen 
De eisen de gesteld worden aan het eindprodukt voor wat betreft 
de nutriënten (vet, eiwit en as) en de mogelijke grondstoffen. 
Dit kunnen minimum- en/of maximumeisen zijn. 

SPA 
Stuurgroep ProcesAutomatisering. Deze werkgroep heeft richtlijnen 
opgesteld voor de infrastructuur van de technische automati
sering. 

0 oMV Campina bv, ~R/ Begrippenlijst 47 



Naam van de produktie-computer. 

TPA 
Toegestane Procentuele Afwijking. Term die gebruikt wordt in het 
onderzoek naar produktie volgens vast recept. TPA is de maximaal 
toegestane afwijking van grondstofnutriënten. 

Traversewagen 
Een traversewagen is een soort treintje waarop twee zendvaten 
vervoerd kunnen worden. Tevens zijn hierop telescooparmen aan
gebracht om de zendvaten onder de silo's/mengers te plaatsen. 

VM 
Afkorting van voormengsel(-bereiding). 

Voormengsel (microcomponenten) 
Mengsel van vitamines en mineralen dat wordt toegevoegd aan een 
eindprodukt. Dit wordt buiten de mengerij (in de voormengsel
bereiding) aangemaakt en via een leiding in de menger geblazen. 

zendvat 
Een zendvat is een kleine silo die verplaatsbaar is op een tra
versewagen. Het zendvat wordt onder druk gezet waardoor het 
poeder via leidingen in een silo of menger geblazen wordt. De 
inhoud van een zendvat is 5 m3 (2,5 ton poeder). 
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BIJLAGE 3. Plaatje bij oorspronkelijke opdrachtformulering 
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BIJLAGE s. ISAC-schema•s met toelichting 

§ 1. Uitleg ISAC-methodiek 

Het in beeld brengen van een bestaande of verbeterde situatie 
gebeurt bij ISAC (Information System work and Analysis of Change) 
door middel van zogenaamde activiteitenschema's (A-schema's). 
Allereerst wordt de situatie die men wJl gaan beschrijven af
gebakend. Deze situatie wordt afgebeeld in een rechthoek. Boven 
de rechthoek wordt de input gespecificeerd; output staat beneden 
de rechthoek. Stromen in een A-schema lopen steeds van boven 
naar beneden, tenzij door middel van een pijl expliciet anders 
wordt aangegeven. Een kleine pijl die in het niets eindigt gaat 
naar alle activiteiten in het A-schema. Voor toegestane symbolen 
zie onderstaande figuur. 

/ / = lnlo<m•U• 

/ 7 = fysieke coederen 

/ / = combinatie un informatie en goederen 

= stroom van berichten (dunne lijn) 

= stroom van fysieke goederen (dikke lijn) 

• = activiteit of beslissing 

Figuur 1. Toegestane symbolen bij de ISAC-methode C2J. 

§ 2. Uitgangsschema, A-schema o 

Om A-schema's te kunnen tekenen moet er een aantal activiteiten 
onderscheiden worden. A-schema O geeft de mengerij Dorshout weer. 
De produktie-unit in Olen wordt in dit stadium buiten beschouwing 
gelaten. Om te beginnen zijn de verschillende àfdelingen als 
activiteiten genomen; iedere afdeling heeft immers een eigen 
soort activiteiten. De planning is in het schema in de activiteit 
Fabrikage geplaatst. Via interviews met betrokkenen zijn de 
informatiestromen zoals zij binnen het bedrijf lopen vastgelegd. 
Er is niet getracht volledig te zijn voor het geheel, maar wel 
voor alle zaken die betrekking kunnen hebben op Materials Manage
ment. 

§ 3. Exploderen van activiteit Fabrikage, A-schema 3 

Om verder in te zoomen op een bepaalde afdeling moet de betref
fende activiteit in het A-schema ''exploderen"; d.w.z. dat er een 
vervolg-A-schema wordt gemaakt, waarbij één activititeit van het 
oude schema de afgebeelde situatie in het nieuwe schema wordt. 
Het nummer van het nieuwe schema is gelijk aan het nummer van de 
activiteit in het oude schema. 
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Omdat de activiteit Fabrikage in A-schema O de planning en 
werkelijke produktie omvat is dit voor Materials Management 
verreweg de belangrijkste activiteit. Natuurlijk zijn er wél 
relaties met de overige activiteiten, maar Materials Management 
zal waarschijnlijk in de activiteit Fabrikage te plaatsen zijn. 

Bij het exploderen van de activiteit Fabrikage zijn de volgende 
functies te onderscheiden: 

Ontvangst & opslag grondstoffen; 
Mengen van grondstoffen en eindprodukten (homogeniseren en 
mengen); 
Verwerken eindprodukt & opslag eindprodukt; 
Planning en voorraadbeheer. 

A-schema O en A-schema 3 worden in onderstaande figuren gegeven. 

rlnaneiele 
input 

verkoop 
gegevens 

1. R&D 

R&D 

Figuur 2. A-schema 0, mengerij Dorshout. 
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1. Onhanesl 
grondstof 
inname 

Figuur 3. A-schema 3, mengerij Dorshout, activiteit Fabrikage. 
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BIJLAGE 6. Toelichting informatieplan 

In het informatieplan wordt een aantal hoofdfuncties van de 
organisatie onderkend. Dit zijn: 

1 Verkoop; Het verwerven van (potentiële) klanten t/m het ver
krijgen van concrete orders. 

2 Inkoop; Het verwerven van de voor het produktieproces 
benodigde grondstoffen. 

3 Research & Development; Het uitbreiden en aanpassen van het 
assortiment eindprodukten en grondstoffen. 

4 Quality Assurance; Het zorgdragen voor een goede kwaliteits
borging van de grondstoffen en eindprodukten. 

5 Quality Control; Het conform de onderzoeksprocedure bewaken en 
vastleggen van kwaliteitseigenschappen van grondstoffen en 
eindprodukten. 

6 Aanvoer en opslag grondstoffen; Het fysiek verwerken van de 
aangevoerde grondstoffen. 

7 Mengen van poeders; Het aanmaken van eindprodukten t/m de 
opslag in de eindproduktsilo's. 

8 Verwerken eindprodukt; Het verzendklaar maken van het eind
produkt conform de orderspecificaties t/m de facturering. 

9 Financieel beheer; Het beheer van de produktiefactor geld 
(begroting, realisatie). 

10 Personeels beheer; Het beheer van de produktiefactor arbeid 
(personeel) • 

11 Materieel beheer; Het beheer van de produktiefactor materieel 
(grond, gebouwen, machines). 

12 Informatie beheer; Het beheer van de gegevens en de 
gerealiseerde toepassingen. 

In het informatieplan worden d·e eerste acht en nummer 11 uit
gewerkt in subfuncties. Aan die subfuncties worden gegevens
groepen toegekend, waarmee de input en output per subfunctie 
vastligt. De subfuncties en gegevensgroepen worden vervolgens in 
een matrix uitgezet, met als doel een aantal "blokken" te 
definiëren die de verschillende gewenste informatiesystemen voor
stellen. Als laatste zijn de subfuncties toegekend aan bestaande 
of nog op te richten afdelingen, waarbij er drie "typen" van 
toewijzing zijn: 

1 afdeling is verantwoordelijk voor een functie; 
2 afdeling is betrokken bij een functie (bijv. het verstrekken 

van informatie) ; 
3 discussie over bovenstaande twee mogelijkheden. 

Hieronder worden de subfuncties die op één van bovengenoemde 
wijzen met Materials Management te maken hebben opgesomd. 

ad 1. Materials Management is verantwoordelijk voor: 
het bij gebrek aan opslagcapaciteit voor bulkgoed opslaan in 
zakken, inclusief het mogelijk homogeniseren en het beslissen 
waar opslag plaatsvindt; 

- het vullen van grondstofsilo's vanuit de grondstofvoorraad 
verpakt in zakken, big bags en kisten, inclusief het mogelijk 
homogeniseren; 

- het opstellen van een produktie- en een vervoersplan; 
- het op basis van de grondstoffensamenstelling bepalen van het 

voormengsel; 
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- het bewaken van de voortgang van de produktieorderverwerking 
inclusief het vastleggen van de verwerkingsstatus; 

- het bewaken van de afgesproken levertijden. 

ad 2. Materials Management is betrokken bij: 
- het bij navraag van de klant verstrekken van informatie over 

de status van de order en het checken of de klant conform het 
raamcontract afneemt; 

- het opstellen van een plan m.b.t. de in te kopen hoeveelheden 
grondstoffen; 

- bij bevredigende testresultaten de nieuwe produkten vrijgeven 
voor produktie; 

- het toevoegen van nieuwe en het verwijderen van incourante 
produkten uit het produktenassortiment; 

- het onderzoeken van door de klant geuite klachten van eind
produkt; 

- het bepalen van de kwaliteit en samenstelling van de aange
voerde grondstoffen; 

- het bepalen van de kwaliteit en samenstelling van de eindpro
dukten; 

- het daadwerkelijk overgaan tot aanmaak van een produktie-order 
inclusief de grondstofoptimalisatie; 

- het opslaan van het eindprodukt in de eindproduktsilo's; 
- het aanmaken van eindprodukt korrel vanuit de desbetreffende 

eindproduktsilo's; 
- het verpakken van poeder in zakken; 
- het opslaan van eindprodukt korrel en poeder in zakken in het 

magazijn; 
- het vervoer van het eindprodukt naar de klant; 
- het plannen van preventief onderhoud aan machine-installaties; 
- het uitvoeren van storingsonderhoud. 

ad 3. Discussie moet nog plaatsvinden over: 
- het bewaken van de voorraad grondstoffen en het verwerken van 

signalen vanuit de produktieplanning (met Inkoop) ; 
- het afroepen op inkoopcontracten (met Inkoop) ; 
- het toezien op de tijdige levering van de bestelde grondstof-

fen (met Inkoop) ; 
- het verwerken van de aanvoer van grondstoffen verpakt in 

zakken, big bags en kisten, inclusief mogelijk homogeniseren 
en beslissen waar opslag plaatsvindt (met Inkoop en Magazijn) ; 

- het verwerken van de aanvoer van grondstoffen die als bulk 
binnenkomen, inclusief mogelijk homogeniseren en beslissen 
waar opslag plaatsvindt (met Inkoop en Magazijn) . 

Op de volgende pagina's zijn enkele kopieën uit het informatie
plan gegeven ter verduidelijking. De eerste kopie is een voor
beeld van de opsplitsing van een hoofdfunctie in subfuncties en 
de daarbij onderscheiden gegevensgroepen. De tweede kopie geeft 
een gedeelte van de matrix en de laatste kopie toont de toe
wijzing van functies aan afdelingen. 
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+-------~---------------------------------------------------------------------+ 
HOOFDFUNKTIE: 6. AA N V 0 E R & 0 P S LA G G R 0 N D S T 0 F F E N 

Het fysiek verwerken van de aangevoerde grondstoffen 

+----------------------------------------------+------------------------------+ 
1 S~BFUNKTIES 1 GEGEVENSGROEPEN 
+-~--------------------------------------------+------------------------------+ 

1. AANVOER/OPSLAG ZAKKEN, BIG BAGS EN KISTEN 

Het verwerken van de aanvoer van grond
stoffen verpakt in zakken, big bags en 
kisten, inclusief mogelijk homogeniseren 
en beslissen waar opslag plaatsvindt 

- LT-PRODUKTIEPl.AN (>l week) 
PRODUKTIEPl.AN 
AANVÖERPl.AN (48 uur) 
AFROEPORDERS 
GRONDSTOFFENVOORRAAD 
(voorraadhoogte, plaats) 

+------------------------------+ 
1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

+----------------------------------------------+------------------------------+ 
2. AANVOER/OPSLAG BULK - LT-PRODUKTIEPl.AN (>l week) 

Het verwerken van de aanvoer van grond
stoffen die als bulk binnenkomen, inclu
sief mogelijk homogeniseren en beslissen 
waar opslag plaatsvindt 

- PRODUKTIEPl.AN 
- AANVOERPl.AN (48 uur) 
- AFROEPORDERS 
- GRONDSTOFFENVOORRAAD 

ORDERS 

+------------------------------+ 
1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

+----------------------------------------------+------------------------------+ 
1 3. OPSLAG BULK IN ZAKKEN, BIG BAGS EN KISTEN - LT-PRODUKTIEPl.AN (>l week) 
1 - PRODUKTIEPl.AN 
1 Het bij gebrek aan opslagcapaciteit voor - AFROEPORDERS 
1 bulkgoed opslaan in zakken, inclusief - GRONDSTOFFENVOORRAAD 
1 het mogelijk homogeniseren en het beslis- +------------------------------+ 
1 sen waar opslag plaatsvindt 1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

+----------------------------------------------+------------------------------+ 
1 4. INTREKKEN ZAKKEN, KISTEN EN BIG BAGS 1 - PRODUKTIEPl.AN 
1 1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 
1 Het vullen van grondstofsilo's vanuit de +--------~---------------------+ 
1 grondstofvoorraad verpakt in zakken, big - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

.I bags en kisten, inclusief het mogelijk 
1 homogeniseren · 
+----------------------------------------------+------------------- @ WvW/PR -+ 
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BIJLAGE 1. verwerking van melk tot grondstof KMV 

melk 

Divisie Kaas Divisie Boter 

ondermelk 

Divisie Industriële Produkten 

Extern 
~!poeder 
ondermelk poeder 
soyapuher 
suiker 
mais 

• 

afkeur food 
BV15 
BV16 
lactose 
caseinaalpoeder 
DP-series 

feed-produklen 
Llf-poeder 
Serolat 
SeroCorle 
caseineweipoeder 
melkvelkern 

Divisie Kunstmelkvoeders 
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BIJLAGE 3. Plaatje bij oorspronkelijke opdrachtformulering 

leveranciers 

derden ~ 

Centrale ~ 
planning 

Financiële 
administratie 

î l verkoop 
Olen 

LPmodeh BEDRIJFSBUREAU 

verkoop 

~Veghel 

~ Logistiek Stuur-
~ 

Inkoop 
~ 

DIP ~ centrum 

Produktic /j 
Olen 
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~ 
~ QA/QC 

~ . 

~ Produktie 
Veghel 

- produktieplanning 
- voorraadbewaking 
- magazijnplanning 
- expeditieplanning 
- afroep grondstoffen 
- rendementsbewaking 
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BIJLAGE 4. Organisatieschema's KMV 

Organisatieschema vóór 13 januari 1989. 

Directie 

1 
1 1 1 

P&O FEZ Opera tl ons Markelini& R&D/QA 
manager manager manager Sales manager manager 

1 

Bedrijfsleider Hoofd Planning 
Dorshout Laboratorium &Recepturen 

: 

1 1 1 

TD Produktie QC 
leider 

1 

1 1 1 
Operators korrel/exp 

1 

int.trans 

Alzak/voorm 

Organisatieschema ná 13 januari 1989. 

Directie 

1 

1 1 1 1 1 

P&O FEZ Operatlons Marketini& R&D/QA 
manager manager manager Sales manager manager 

1 
1 
1 

1 1 
1 
1 
1 

Inkoop Planning Bedrijfsleider 1 
1 

Dors hout 1 
1 

1 
1 
1 

1 1 1 
,--------------

TD 

1 

Operators 
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Chef expeditie 
& magazijnen 
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BIJLAGE 5. ISAC-schema•s met toelichting 

§ 1. Uitleg ISAC-methodiek 

Het in beeld brengen van een bestaande of verbeterde situatie 
gebeurt bij ISAC (Information System work and Analysis of Change) 
door middel van zogenaamde activiteitenschema's (A-schema's). 
Allereerst wordt de situatie die men wil gaan beschrijven af
gebakend. Deze situatie wordt afgebeeld in een rechthoek. Boven 
de rechthoek wordt de input gespecificeerd; output staat beneden 
de rechthoek. Stromen in een A-schema lopen steeds van boven 
naar beneden, tenzij "3.oor middel van een pijl expliciet anders 
wordt aangegeven. Een kleine pijl die in het niets eindigt gaat 
naar alle activiteiten in het A-schema. Voor toegestane symbolen 
zie onderstaande figuur. 

/ / = inl0<malio 

/ / = fysieke goederen 

/ / = combinatie van informatie en goederen 

= stroom van berichten (dunne lijn) 

= stroom van fysieke goederen (dikke lijn) 

• = activiteit of beslissing 

Figuur 1 .. Toegestane symbolen bij de ISAC-methode [2J. 

§ 2. Uitgangsschema, A-schema o 

Om A-schema's te kunnen tekenen moet er een aantal activiteiten 
onderscheiden worden. A-schema O geeft de mengerij Dorshout weer. 
De produktie-unit in Olen wordt in dit stadium buiten beschouwing 
gelaten. Om te beginnen zijn de verschillende afdelingen als 
activiteiten genomen; iedere afdeling heeft immers een eigen 
soort activiteiten. De planning is in het schema in de activiteit 
Fabrikage geplaatst. Via interviews met betrokkenen zijn de 
informatiestromen zoals zij binnen het bedrijf lopen vastgelegd. 
Er is niet getracht volledig te zijn voor het geheel, maar wel 
voor alle zaken die betrekking kunnen hebben op Materials Manage
ment. 

§ 3. Exploderen van activiteit Fabrikage, A-schema 3 

Om verder in te zoomen op een bepaalde afdeling moet de betref
fende activiteit in het A-schema "exploderen"; d.w.z. dat er een 
vervolg-A-schema wordt gemaakt, waarbij één activititeit van het 
oude schema de afgebeelde situatie in het nieuwe schema wordt. 
Het nummer van het nieuwe schema is gelijk aan het nummer van de 
activiteit in het oude schema. 
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Omdat de activiteit Fabrikage in A-schema O de planning en 
werkelijke produktie omvat is dit voor Materials Management 
verreweg de belangrijkste activiteit. Natuurlijk zijn er wél 
relaties met de overige activiteiten, maar Materials Management 
zal waarschijnlijk in de activiteit Fabrikage te plaatsen zijn. 

Bij het exploderen van de activiteit Fabrikage zijn de volgende 
functies te onderscheiden: 

Ontvangst & opslag grondstoffen; 
Mengen van grondstoffen en eindprodukten (homogeniseren en 
mengen) ; 

- Verwerken eindprodukt & opslag eindprodukt; 
Planning en voorraadbeheer. 

A-schema o en A-schema 3 worden in onderstaande figuren gegeven .. 

rtnanciele 
input 

verkoop 
gegevens 

1. R&D 

R&D 

Figuur 2. A-schema 0, mengerij Dorshout. 
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3. Fabrikage 

afroepopdr. 
naar DIP 
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1. Ontvanest. inname 

Figuur 3. A-schema 3, mengerij Dorshout, activiteit Fabrikage. 
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produkt. 
assortiment. 
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BIJLAGE 6. Toelichting informatieplan 

In het informatieplan wordt een aantal hoofdfuncties van de 
organisatie onderkend. Dit zijn: 

1 Verkoop; Het verwerven van (potentiële) klanten t/m het ver
krijgen van concrete orders. 

2 Inkoop; Het verwerven van de voor het produktieproces 
benodigde grondstoffen. 

3 Research & Development; Het uitbreiden en aanpassen van het 
assortiment eindprodukten en grondstoffen. 

4 Quality Assurance; Het zorgdragen voor een goede kwaliteits
borging van de grondstoffen en eindprodukten. 

5 Quality Control; Het conform de onderzoeksprocedure bewaken en 
vastleggen van kwaliteitseigenschappen van grondstoffen en 
eindprodukten. 

6 Aanvoer en opslag grondstoffen; Het fysiek verwerken van de 
aangevoerde grondstoffen. 

7 Mengen . van poeders; Het aanmaken van eindprodukten t/m de 
opslag in de eindproduktsilo's. 

8 Verwerken eindprodukt; Het verzendklaar maken van het eind
produkt conform de orderspecificaties t/m de facturering. 

9 Financieel beheer; Het beheer van de produktiefactor geld 
(begroting, realisatie). 

10 Personeels beheer; Het beheer van de produktiefactor arbeid 
(personeel). 

11 Materieel beheer; Het beheer van de produktiefactor materieel 
(grond, gebouwen, machines) . 

12 Informatie beheer; Het beheer van de gegevens en de 
gerealiseerde toepassingen. 

In het informatieplan worden de eerste acht en nummer 11 uit
gewerkt in subfuncties. Aan die subfuncties worden gegevens
groepen toegekend, waarmee de input en output per subfunctie 
vastligt. De subfuncties en gegevensgroepen worden vervolgens in 
een matrix uitgezet, met als doel een aantal "blokken" te 
definiëren die de verschillende gewenste informatiesystemen voor
stellen. Als laatste zijn de subfuncties toegekend aan bestaande 
of nog op te richten afdelingen, waarbij er drie "typen" van 
toewijzing zijn: 

1 afdeling is verantwoordelijk voor een functie; 
2 afdeling is betrokken bij een functie (bijv. het verstrekken 

van informatie) ; 
3 discussie over bovenstaande twee mogelijkheden. 

Hieronder worden de subfuncties die op één van bovengenoemde 
wijzen met Materials Management te maken hebben opgesomd. 

ad 1. Materials Management is verantwoordelijk voor: 
het bij gebrek aan opslagcapaciteit voor bulkgoed opslaan in 
zakken, inclusief het mogelijk homogeniseren en het beslissen 
waar opslag plaatsvindt; 

- het vullen van grondstofsilo's vanuit de grondstofvoorraad 
verpakt in zakken, big bags en kisten, inclusief het mogelijk 
homogeniseren; 

- het opstellen van een produktie- en een vervoersplan; 
- het op basis van dè grondstoffensamenstelling bepalen van het 

voormengsel; 
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- het bewaken van de voortgang van de produktieorderverwerking 
inclusief het vastleggen van de verwerkingsstatus; 

- het bewaken van de afgesproken levertijden. 

ad 2. Materials Management is betrokken bij: 
- het bij navraag van de klant verstrek.ken van informatie over 

de status van de order en het checken of de klant conform het 
raamcontract afneemt; 

- het opstellen van een plan m.b.t. de in te kopen hoeveelheden 
grondstoffen; 

- bij bevredigende testresultaten de nieuwe produkten vrijgeven 
voor produktie; 

- het toevoegen van nieuwe en het verwijderen van incourante 
produkten uit het produktenassortiment; 

- het onderzoeken van door de klant geuite klachten van eind
produkt; 

- het bepalen van de kwaliteit en samenstelling van de aange
voerde grondstoffen; 

- het bepalen van de kwaliteit en samenstelling van de eindpro-
dukten; . 

- het daadwerkelijk overgaan tot aanmaak van een produktie-order 
inclusief de grondstofoptimalisatie; 

- het opslaan van het eindprodukt in de eindproduktsilo's; 
- het aanmaken van eindprodukt korrel vanuit de desbetreffende 

eindproduktsilo's; 
- het verpakken van poeder in zakken; 
- het opslaan van eindprodukt korrel en poeder in zakken in het 

magazijn; 
- het vervoer van het eindprodukt naar de klant; 
- het plannen van preventief onderhoud aan machine-installaties; 
- het uitvoeren van storingsonderhoud. 

ad 3. Discussie moet nog plaatsvinden over: 
- het bewaken van de voorraad grondstoffen en het verwerken van 

signalen vanuit de produktieplanning (met Inkoop); 
- het afroepen op inkoopcontracten (met Inkoop) ; 
- het toezien op de tijdige levering van de bestelde grondstof-

fen (met Inkoop) ; 
- het verwerken van de aanvoer van grondstoffen verpakt in 

zakken, big bags en kisten, inclusief mogelijk homogeniseren 
en beslissen waar opslag plaatsvindt (met Inkoop en Magazijn); 

- het verwerken van de aanvoer van grondstoffen die als bulk 
binnenkomen, inclusief mogelijk homogeniseren en beslissen 
waar opslag plaatsvindt (met Inkoop en Magazijn) . 

Op de volgende pagina's zijn enkele kopieën uit het informatie
plan gegeven ter verduidelijking. De eerste kopie is een voor
beeld van de opsplitsing van een hoofdfunctie in subfuncties en 
de daarbij onderscheiden gegevensgroepen. De tweede kopie geeft 
een gedeelte van de matrix en de laatste kopie toont de toe
wijzing van functies aan afdelingen. 
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+-------~---------------------------------------------------------------------+ 
HOOFDFUNKTIE: 6. AAN V 0 E R & 0 P S LAG G R 0 N D S T 0 F F EN 

Het fysiek verwerken van de aangevoerde grondstoffen 

+----------------------------------------------+------~---------~-------------+ 

1 S~BFUNKTIES 1 GEGEVENSGROEPEN 
+----------------------------------------------+------------------------------+ 

1. AANVOER/OPSLAG ZAKKEN, BIG BAGS EN KISTEN 1 - LT-PRODUKTIEPLAN (>l week) 
1 PRODUKTIEPLAN 
1 AANVÖERPLAN (48 uur) 
1 AFROEPORDERS 
1 GRONDSTOFFENVOORRAAD 

Het verwerken van de aanvoer van grond
stoffen verpakt in zakken, big bags en 
kisten, inclusief mogelijk homogeniseren 
en beslissen waar opslag plaatsvindt 1 (voorraadhoogte, plaats) 

+------·------------------------+ 
1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

+---------------------------------------~------+------------------------------+ 

2. AANVOER/OPSLAG BULK - LT-PRODUKTIEPLAN (>l week) 

Het verwerken van de aanvoer van grond
stoffen die als bulk binnenkomen, inclu
sief mogelijk homogeniseren en beslissen 

·waar opslag plaatsvindt 

PRODUKTIEPLAN 
- AANVOERPLAN (48 uur) 
- AFROEPORDERS 
- GRONDSTOFFENVOORRAAD 
- ORDERS 

+------------------------------+ 
1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

+----------------------------------------------+------------------------------+ 
1 3. OPSLAG BULK IN ZAKKEN, BIG BAGS EN KISTEN - LT-PRODUKTIEPLAN (>l week) 
1 - PRODUKTIEPLAN 
1 Het bij gebrek aan opslagcapaciteit voor - AFROEPORDERS 
1 bulkgoed opslaan in zakken, inclusief - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

. 1 het mogelijk homogeniseren en het beslis-+------------------------------+ 
1 sen waar opslag plaatsvindt 1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 
+----------------------------------------------+------------------------------+ 
1 4. INTREKKEN ZAKKEN, KISTEN EN BIG BAGS I - PRODUKTIEPLAN 
1 1 - GRONDSTOFFENVOORRAAD 
1 Het vullen van grondstofsilo's vanuit de +------------------------------+ 
1 grondstofvoorraad verpakt in zakken, big - GRONDSTOFFENVOORRAAD 

.I bags en kisten, inclusief het mogelijk 
1 homogeniseren 
+--------------------------------------------- -+-- - ---------------- @ WvW/PR -+ 
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Hoofdfunktie: 6. AANVOER EN OPSLAG GRONDSTOOFEN 

------------------ -------
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o i n d 
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0 

m 
a 
n 
a 
g 

* r e t o e 
Funktie * * o 1 d m 
------------------+---+---*********************************---+---+---+---+---+ 
Aanvoer/opslag * DISKUSSIE * 
zakken, kisten en .1 * X 1 1 X 1 1 X * 
big bags · 1 * 1 1 1 1 * 
------------------+---+---*********************************---+---+---+---+---+ 
Aanvoer/opslag * DISKUSSIE * I 
bulk * X 1 1 X 1 1 X * 1 · 

* 1 1 1 1 * 1 
------------------+---+---*********************************---+---+---+---+---+ 
Opslag bulk in 1 1 1 1 
zakken, kisten en 1 1 X 1 1 0 1 
big bags 1 1 1 1 1 
------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 
Intrekken zakken, 1 1 1 1 1 
kisten en big bags 1 1. 1 X 1 1 · 

1 1 1 1 1 
------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

1 
1 
1 

1 . 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

· I 
------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

. ------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 
.1 

1 

1 
--------~---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 

------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 
1 1 1 
1 . 1 .. 1 

1 1 1 
------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---

x· - verantwoordelijk voor 
0 - betrokken bij 

«:! DMV Campi na bv, IJR/ Bijlagen 

1 
1 

1 1 
@ WvW -+ 
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BIJLAGE 7. Produktieplan 
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1 L] DMV. Campina bv PLANNING KORRELAFDELING KMV 

korrelmenger 
week: __ .d-?_'J._, __ t/m __ 3_/'Z...~_198 3 

(\'On code code netto kwantum pallet- bijzonderheden 
product verp-ak.kirtg kg gegevens 

. 8~'10 S"fOlj. 53J' J1n.ro . ~1U, i-r 1000 EHt tOuo So,lv,!J tei1fdJ ft:v /:{_Koot!} 

t-~ ..,. .f.wtd ( 3'!,) 

8~'11 51°'!J. n '~ 31030 Lr&n. u· 19 4'"0"0 HH tr:n CJ1V·J~o + ~/,.'k.J: { 111t) 

" flfJJ' -t lYJ 'to Jc,q,,, ~ elt-i... 
't . .MA . 700 ,,,,, 

.' .. . 
- .. 

· ·-
--

I' 

8~13 
. - l5031JO kcJ~ 0/1.l N 1' -l:Jd S'/0'1.J. S"J'1) 'J(J 'tJ7) .~ i b V< Z.Ol.1-o t;f1 trui> 

. 1 é. Vc.ldu.~; 1 L kritWp 
oMeAfel.e~ MA"!: s10..,,.r. s 3...,r 

BMW-menger 

pon code code netto kwantum pallet- bijzonderheden 
product verpakking kg gegevens 

~j31 /"!bso . 53.>o Jo JS'O. '2 f lh 'Z r 500 EH t'J'Or:> 11i3es ~ ?~ ~ be~rlA.klt 
.. -·-·- - 7.Pt.~v.. t ,fdJ._ ( 3}2) 

J3Z 11.fb oc9 5 roz Wff~vtl 'l1"'" 7~ EM 'f"{O\JO 
Voo1rth,1/r olc( .. 21.oi-1·19 &9. 
v, · +~,.,,,·"-L-17\.(/)t . C'/,J 
Vovti JvrJ! ofc{ . I d.2-c. 19 '8 iJ> 

fl~3J 5(t1Db. ib J 1 J'DJ)b 51'~ Jo 5'<nrD EM t-1a~ 'Porc~ "t.ondv-f.~ l1h) 

~.P.., 
Orn~a..lt~ ,v..'/: ffot.o'"1 ,P 

5f"r>b. 1,bn ?ozoo. 1'11 f I.:> 20.>~ HH t-1ouo s-o3wr V1 ·7oft'l,,·u." -r ./.ç,,{,d l %) 
Bpr S~b- ~l"Z JO'Z.Oó. Jl.flf /0 /O.:i~ MM +101~ 5'031-u' V, ·r~·t.J:. t' "ee;,,lcf. ( ~) 

B1l'1 T- ~1.r o""("""k/U'..._ 

B13L s11110. 1bo1 etnm . ~f(' · S' lnrH MM t ~" 
MA t /<7""- Cf<7C? /Ss 

(_ 1/i) so31~1 Ovitn:e r./..~ 
B~ ~r 5[/'10. 1601 &fl m. lt-(1 p S' /ooo MM t~ 5"0~/J s 01.1,·rr...· e t Á.cJ.c,l ( '"h.J 

BgJb T 6'~ ") r ornlwkU~ ~ t; 
/Slrc7i; 57ti.,o.JÓ1JI en 

,pr 5{01P. ÛI/ 30"Z3o . OS"l.'"') /0 IZOOO EM t' /n-o Ornf!.t:..h..f...evi .MA·t 9, g--o 15..'1 t~ 
S-03 J'ff F-a~cimM-c f-~ { t) 

f~-~ Omn"-k&>'I A.M·t auo 1&'?.. 
- 1 ~ 

1<WI 89 
datum: -zb-1 198~ 

IQ DMV Camp i na bv, \IR/ Bi j lagen 62 



BIJLAGE 8. Ontvangstenplanning 

1 LJ DMV Campina bv 

di. 

311, 

( 1 

wo. 

do. 

~lz. 

vr. 

KMV-45 

code 

COMV Campina bv, WR/ Bijlagen 

ONTVANGSTEN DORSHOUT (DIP.EN DERDEN) 

week: 'JoJ, t/m~19f!9 
kwantum leverancier ordernununer 

63 



BIJLAGE 9. EOQ nader bekeken 

Het EOQ-model (Economie Order Quantity) is gebaseerd op de for
mule van Camp voor de optimale bestelhoeveelheid (Q) . 

In te geven: 
- minimumvoorraadpercentage (MINV%) ; 
- maximumvoorraadpercentage (MAXV%) ; 
- veiligheidsvoorraadpercentage (VEIV%) ; 
- absolute minimumvoorraad(ABSMIN); 
- absolute maximumvoorraad (ABSMAX) ; 
- laatste orderprijs in guldens (LOP); 
- artikelprijscode (APC); 
- artikelrekenfactor-order (ARF) ; 
- orderkosten in guldens (ORDK) ; 
- levertijd in weken (LT); 
- opslagkosten per m2 per jaar in centen (OPSK); 
- aantal eenheden per m2 (EPM) ; 
- rentepercentage op jaarbasis (RENTE). 

Berekende variabelen: 
H historisch jaarverbruik; 

= verbruiken van de laatste 26 weken x 2. 
B bestelpunt; 

= H x MINV%/100 + H x VEIV%/100. 
V voorraadhoogte; 

= wordt uit artikelvoorraadbestand geselecteerd. 
U bepaling onderschrijding voorraad; 

= als V < B 
of als V < ABSMIN. 

A bepaling overschrijding voorraad; 
= als V > H x MAXV%/100 

en als V > ABSMAX. 

Rl WPX 102-APCx ARF = {waarde per eenheid produkt} 
100 

R2 2 x H x ORDK 
= 

{2 x jaarverbruik x bestelkosten} 
100 

R3 OPSK I EPM x 100 = Rl 

R4 R2 
= 

(R3 + RENTE) x Rl 100 

De Economie Order Quantity: 

R4 > O: EOQ = j(R4) + ( LT/52 )x H 

R4 ~ O: EOQ = R4 + ( LT/52 )x H 

«=>oMv Carrpina bv, ~R/ Bijlagen 

{opslagkosten per eenheid} 

{ (Camp's Q) 2 

{Camp's Q + verbruik 
tijdens levertijd} 

64 



-.. 
""!>. Oatu1T1: 26-Jan-89 

----------------------: : -------: ------------------------- ------------------------ tij 6 
GWNOSTOFFENBEHOEFTE Kt1V .. H 0 .. 

3: 
2.2 : : ( GeschëiU : <Oef.) (Geschat) <Gescha t ) c.. < P?riode 

tt ("") ltlCL. ZU I lJELKERNEN VVI : 'Voorraad 'Voorraad Ver- Aan- l)oorrc:.ad Ver- Aëan- Voorraëid OJ :iii 
~ Ell OLEN ul tilTIO ultimo bruik Voer ultimo bruik Voer ultimo Q 
:l wee-k week ~leek Wee-k week Week 1-le-ek wee-k t!J 
OJ 

1.4 2.1 2.1 2. 1 2.2 2.2 O" Code 1. 4 2.2 ~ 
.< --------------------- -------- ------------------------------------ ---------------------- 0 

.:: 1342.5 451 279 11 268 12 ' 256 ,., 
1510.6 178 193 SE. 44 181 22 159 ..... Q 

<570) 1 (408) (48) <29) (389 ) (27) 0 (353) 11 
"' 0 1437.7 -11 3 26 -23 42 24 - 42 l:I 
OJ 1533.7 415 726 28 42 740 129 611 . ~ . 
"' 1535.7 139 8 290 40 250 . to ~ 298 :l . rt" (405) (762) (53) (34) (743): ClE.7> <23) ( 599)' 0 

4317.7 1324 1260 47 48 1261 1 54 1207 Hl ( 

tr 1544.3 10(16 1055 300 294 1(149 277 209 991 (1) 
<l,BE.D Cl, 830) (225) <222) ( 1, 827) (217) (125) (l,735) :::t 

4312.5 3087 3077 159 24 2942 103 168 3007 0 
(2, 9:::2) <2,923) (151) (23) <2,795) (98) (lE.O) (2, 857) (1) 

Hl 
1351. 6 132 147 39 75 183 76 25 132 rt" 
4344.5 239 289 136 24 177 92 24 110 (1) 

'tl 4344.7 -1 0 1 -1 2 - 3 ..... 
4208.8 94 26 13 13 16 49 4é 111 
1790.6 .. E.2 46 202 200 44 157 150 36 l:I .. l:I 
1791.3 .. 15 13 6 25 32 20 12 ..... . . 
4178.8 .. 212 318 10 308 10 2'37 l:I .. 

IQ 1722.7 .. 32 30 4 26 l 25 .. 
1792.4 • 1 34 20 6 14 5 30 40 1 1 

4E.09.5 .. 202 187 42 145 25 12 1 1. 

1549.7 .. -41 0 E.4 -64 51 -115 • 1 

1710.0 6 7 3 4 l 3 
1720.9 4 4 2 2 0 2 
1710. 3 1 1 1 0 0 0 
4309.2 -52 135 64 7 1 27 44 
1721. 7 14 9 4 15 20 2 18 
1724.5 19 19 l 19 5 14 
1790.9 12 2 2 0 2 -2 

-14 0 17 -17 19 -36 
4343.7 247 272 0 272 4 258 
4343.5 25 28 0 28 a 28 
1365.5 0 0 0 0 0 0 
4312. 1 115 35 147 183 124 307 
1791.2 21 18 0 18 0 18 

------- ~------~~-----------~------~-- - --------------
TOTAAL GRONDSTOFFEN DROOG: 7,%7 8,499 l, 251 938 8,185 1,193 802 7,794 

°' ---------
____________________________________ , _____________________________ 

-------- ------------------------------------,-----------------------------U1 



26-Jan-89 
-~---------------------- :-------------~~~-~---------------------------~--------~-------------------------------------:------

o GRONOSTOFFENBEHOEFTE KMV 
~ Per-iode 2"2 

Silo-. 
-~----~----------!Voor~~ad ' 

~ INCL. ZUIVELKERNEN VVI Maandag Dinsdag 1-loensdag Oondo?rdag Vrijdag ! ultimo 
~ EH OLEN 

Code 
~ -------------------------. 

"' 
Il> 

"' C1) 

:i 

1342.5 
1510. 6 

1437.7 
1533.7 
1535.7 

4317.7 
1544.3 

4312.5 

1351.6 
4344.5 
4344.7 
4208.8 
1790.6 
1791. 3 
4178.S 
1722.7 
17'32.4 
4609.5 
1549.7 
1710.0 
1720.9 
1710.3 
4309.2 • : 
1721. 7 
1724.5 
1790.9 

4343.5 
1365.5 
4312.1 
1791. 2 

Silo- Ver-
voorr. bruik 

A.;,n
Voer 

9 
12 

(18) 

7 24 
27 

4 
(30) 

16 
15 84 

(25) 
1 24 

( 1) 

6 
18 

2 
4 

24 25 
2 
3 
1 
5 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

Silo- V'"°r-
voorr. brujk 

Aan
Voer 

2 
10 
(9) 

5 
43 
34 

(59) 
5 . 

24 61 
(20) 

16 
(15) 

41 
11 

0 
6 24 
3 25 

18 
4 
0 
0 
8 
0 
ü 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
6 
4 
0 
0 
0 61 
0 

:------------------- -------------------
(j\ 
(j\ 

TOTAAL GRONDSTOFFEN DROOG 170 157 
··------------------. ,------------------- 246 171 

==============-..:==== 

Silo- Ver
voorr. bruik 

0 
0 
0 

30 
59 

2 
(77) 

7 
48 

(35) 
12 

(11) 

20 

Aan
Voer 

18 24 
0 
6 

26 50 
0 
3 
0 
O· 30 

11 
6 
0 
o. 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 21 
0 

253 i;::s 
--------------------------------------

Silo- Ver
voorr. bruik 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

25 

Aan
Voer 

82 21 
(73) 

25 72 
(24) 

5 
23 

0 
0 25 

52 25 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
0 
0 
0 
3 

·o 
0 
0 
0 42 
0 

-~--~----------~ week 
Silo- Ver
•1oorr. brui k 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

W7 
<EA) 
49 

(46) 
5 

23 
0 
0 

52 
0 
0 
0 
0 
0 

23 
0 
0 
0 

14 
0 
0 

.0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

A<on- week 
Voer (geschat 

42 
.. 

• 

..," , ... . 
25 

25 

. . ' ---------- -- ------------------:--------
250 185 : 274 164 : 

===================:===================:======== 





..Altulili 16:( 2.2 1m 129-01-59 tl• ~--02 .... ~1 u .... dins· ians- da>cil'I Yl'ij- TllTf.A. fl#fjlf6 16: 2.2 198'1 129-'ll-59 tl• ~-791 1 u .... dins- OC11S1s- dalorr-- Yl'ij- !UT:.t. 
C.hll: 7.lrJ.n-ll'I d.19 d.lq uq ~ d.lq Ditlll: U.-J~ 1 diq d.lq d.19 diq d.19 . 

6 2Yl 
. 

10 1 mz.l 0 - ~26.0 0 0 11 1 512.l 0 2Al ~2.!i .O 0 3: 
< l2i m2.5 14 14 "110 m7.2 0 
n 20 1 5142.0 0 271 "5.lï .2 0 

"' 2J ' . 5142.0 0 29) ~l.O 0 3 Z2; 5142.5 0 21!1 ~.o 0 -0 
lO : 5113.1 0 ~90.5 

:::J ll 5142.1 0 290 mA.O 0 "' 32 5112.S 0 2'11 55Z7 .2 0 
0- 35 5142.9 0 '1'l'2 5!2.1.0 0 _< 

~ illl.3 m 725 150 29l mu 0 
Il ????.? 0 294 m~.5 0 :c:: 

"' 45 5.132.7 99 '19 m 55Z7 .2 0 
' :0 5132.0 0 2'16 ~ZJ.2 0 

51 mz.o 0 m SS.."7.2 0 
"' 52 5132.0 0 300 ~l.O 0 

53 5.101.8 2l Zl ~90.5 

~' 
~ 5111.0 0 301 5403.0 0 
~ 5103.6 0 l02 5403.0 0 
56 510l.3 0 l03 ~90.5 0 
58 mi.o 0 l!O ~.o 0 
60 5112.01 0 
70 5115.0 0 
80 5l.Zl.O 0 
81 5!J3.1 Zl 2l 320 5700.1 0 
90 5141.5 :ia :ia 330 5707.f 2D 2D 

100 5.107.1 0 :m 5701.4 0 
101 51~.9 0 ~ 5700.I 2D 20 
110 5107 .1 Zl :ia lil 341 5700.1 0 
111 5107.4 0 342 . 5701.8 12 12 
112 5.107 .9 0 l:iO . mo.o 0 
120 51~ .8 n n 3óO ' 5715.0 0 
llO 5105.0 10 10 361 5711.0 " " ll1 5105.0 0 362 5710.0 0 
1~ 5105.S 17 17 5707 .o 
m 5105.f 10 10 5707 .o 
1:0 5105.6 0 
m 51~.2 0 
156 51~.2 0 
160 51~.5 0 111 221 2" 2'25 725 1056 
170 51G5.5 0 
In 5132.1 12 12 !TO 5106.0 0 
173 51!l.O 0 300 5102.1 25 25 
171 5151.0 15 :14 69 5100.I 
175 5203.0 0 :m 5.102.6 0 
176 5226.1 0 5102.6 
180 mu 0 384 5107.7 0 
185 52:8.0 Zl 2l m 51Ql.2 0 
190 5101.2 0 ~1 5100.1 0 
192 511l.7 • 0 14101 fül3.2 0 . 120 5108.5 5 5 ' 450 5101.5 0 

5101.5 0 
200 5153.0 0 !101.5 29 4 ll 
210 514l.5 0 451 4341.0 0 
Z20 5101.1 0 
725 5105.l . 0 
230 5102.l 2l 2l 46 
214 5101.9 0 :m 1 ~ .. 0 
~ 5105.1 0 "11 1208.8 0 
251 5101.4 2D 20 460 1 CU.5 21 21 

5101.1 0 170 1 C!7.7 25 25 

!Tl ' (!17.7 0 
m 1~.l 25 25 m. 14!1.7 0 
!Tl 1 mu 0 
m1 1344.5 0 

~1 
376 1 1342.5 0 

170 21& r.:l 250 771 11'13 
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1 Kukc.1n 1 1 Conc:urr1n-~ ~ Exurne 1 1 Technolo· 1 1 ?01pu1Lncl 1 Tompu1Ln- I 1 L1 •o.S.1 1 1 Crond· t 1 CridLceu· 1 
1 1 Il t•n + ·······•I •· • INallulul Il gla Il 1 ••l•llJkh. I Il l•n Il Il DU I ( 1 sto!!an· 1 t un ( 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

, .... 1'..... l l l l ........... ! ............... ! ! ................ l l u ... 1'..... 10 • •• 1' ....• 
1 Af:at• 1 1 1 1 1 1 1 1 Crond· 1 1 F•kturan 1 
1 aHkUn l 1 1 1 +······· ·•··············· ·········+ 1 I" 1 +· · •·+ stofhn 1 1 1 
1 " •••••••• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
+·····•··•··+ : l : ;········~··················1································"·········;·;·1···········:··;······ ·;·;:7 ·y;yy·· •····y····+ 
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1 1 1 1 1 Il 1 l 1 1 Il 1 1 +········ .. •+ +• ......... ·+ l ..... ········+ 1 1 ···+········+ 1 l 1 1 1 1 

1 Il 1 1 Il Il 1 1 
1 ••••••• ·+·+•• .................. -······· ........ ······+ 1 1 1 1 1 1 l 1 

l 1 l 21 ••• .1..... l l u!.l.!...... 214..! .....• 
1 1 1 fllHtrllul • 1 1 1 1 lllkoopplaaf 1 Lavaraa· 1 
1 1 1 ltat•n prod/I 1 1 clars 1 
1 1 1 l<oapu1lng 1 1 1 1 

1 1 1 ··-·--------· ."""" •• """.". ".""" ... "" 
1 1 1 1 
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u ... l. ..... 
t khc~cen 1 
1 1 
1 1 
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f lndf.cacte • I J OlC.rcu 1 
1 •• offlr· • · ···~ 1 
1 ." 1 1 1 . "" " ""." ....• 

zg ••• l. ..... 
1 Kvalf.C•f.C.Sf 

: nonaen r ;·····-·· 
•····y··· .... : 

1 
:14····+·····+ 1 
1 Ond•rzoeluf 
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~~CHRIJVING VAN DE IN HE:! I!IFOR.:IATIEPL\N VAN DE DIVISIE KUNSTMEU<VOEDERS 
GZ~EFINIEERDE GEGEVE~SGROEPEN (E!;TITEIE!ll. 

NRf GEGEVENSGROEP/ENTITEIT IO~SCHRIJVING 

--+------------------------+-------------------- ------------------------ -------
IAJ>.NVOERPLAN !Planning van da door de DIP aan te laveren grond-
1 !stoffen voor de komende 48 uur 

2 !AFROEPORDERS !Bestellingen van grondstoffen bij leveranciers al 
1 !dan niet gebaseerd op inkoopkoncrakcen · 
IAFROEPOPDRACHTEN !Opdrachten aan Inkoop voor leveringen van grondscof 

4 IAFZETHARKTEN ID• door de divisie geselekcaerd• te bewerken 
1 lmarktsagmencan 

S ICONCURRE!ITEN !Concurrerende producenten van kunstmalkvoadars 
6 !CREDITEUREN !Leveranciers waarbij nog faktur•n openstaan 
7 IDE&ITEUREN !Klanten waarbij nog fakturen openstaan 
8 IEINDPROOUKTENVOORRAAD !Voorraad van da eindprodukcan 
9 !EXTERNE KUALITEITSNORHENIKvallteitsnormen afkomstig van externe instanties 
lOIFAKTUREN !Rekeningen van leveranciers als gevolg van gelevar· 

1 Id• grondstoffen 
lllGRONDSTOFFEN !Kennis over de door de divisie (potentieel) beno-

1 ldigde grondstoffen (~.,.allteiten, prijs, toepas-
! l•ingsmogelijkheden) 

l21GRONDSTOFFENHARKT !Algemene marktinformatie over de door de divisie 
1 !(potentieel) benodigde grondscoffen zoals prijzen, 
1 !samenstellingen, toepassingsmogelijkheden, ver-
1 lkrijgbaarheid , subsidieregelingen, EEG-/overheids-
1 !beleid 

lJIGRONDSTOFFENVOORRAAD !De voorraad van grondstoffen 
l41INOICATIEVE OFFERTES !De tijdens een verkoopgesprek uitgebrachce 

1 !voorlopige offerces (heeft bindende werking) 
lSIINKOOPKONTRAICIEN !Overeenkomsten met leveranciers aangaande da 

1 flevering van grondstoffen 
l61INKOOPPLAN (Jaarplan m.b.t . de divisie in te kopen grond-

! fstoffen 
171INSTALL\TIEPLAN (Plan voor een in te richten produktiainscallatia 
lSIKLACHTEN !De door de klant geuica klachten t.a . v. afgelaver-

1 fde (deel)orders en de daarop gevolgde akties 
191 KLANTEN 1 Direkte ·afnemers van de .divh leprodukten 
201KUALITEITSNORHEN !Normen waaraan grondstoffen, tussen- an alndpro· 

1 ldukten moeten voldoen 
21JLEVERANCIERS !Externe producenten van en handelaren in grond· 

1 l•coffen 
22!LP-HODEL DIP !Jaarplan omvattende grondscofleveringen van de DIP 
231LT- PRODUKTIEPLAN JDe ordarportcfeuille in&apland op de lange termijn 

1 1 ( > l veek) 
241~1ARKETINGPLAN !Plan waarmee de markt beverkt zal worden (produk· 

1 ften, plaats, prijzen en promotieaktiviteiten) 
25iHARKTEN !Algemene infor matie m.b.t . mArkten zoals voedings · 

1 !gewoonten, klimaat, EEC·/overhaidsbeleid, subsidie· 
1 !regelingen 

26illATERIEEL !De bij de divisie opgestelde produktie~iddelen 

NR l HOOFDtllTITEIT 1 O!!SCHRIJVING 

--+----- --- --------- -------+------------------------------------------------ ---
271HEETaESULTATE:I IG011ecan ruulcacen aan 5rondscoffan, cussen- an 

1 leindprodukten 
281HEETRESULTATE!l PRODL1C.T/ !Gemecen resultacen tijdens research- en proafop-

ITOEPASSING !•tellingen en pro•fprodukti• 
2910FFZRTES !Aan de klanc uitgebrachte definitieve offerces 

1 !omvattende produktspecificaties en prijzen 
JO 1 o:IDERDELEN 1 D• in de produkciemidd• hn C• onderkennen onder-

1 ldden 
JllONDERDELEJNOORRAAO ID• voorraad onderdelen 
32IONDERHOUOSPLAN !Planning m.b . t. uit te voeren preventief onderhoud 
JJIONOE!U!OUOSVOORSCllRIFTEll !Voorschriften m.b.t . da wijze waarop onderhoud 

1 lmoec worden uitgevoerd 
34IONDER20EKSPROGEDURES ID• wijze waarop kvalit•itsondcrzoeken dienen plaats 

1 1 co vinden 
JSIORDERS ID• door klanten geplaatst• orderafspraken 
361PRODUKTENASSORTI~E:fr !Hee door de divisie gevoerde produkcenassorciment 
371PRODUKTIECAPACITEIT ID• capaciteit van da aanwezige produkciemlddelen 
381PROOUKTIEORDERS !Orders m.b.c . een in l produktiecharge aan t• maken 

1 !hoeveelheid elndprodukt 
391PRODUKTIEPLAN IUeekplan aangaand• produktieordars 
40IRESEARCHPLAN (Jaarplan m.b . t. uit te voeren researchprojekten 
411STORINGEN ID• aan de produkciemlddelen opgecroden storingen 
421TECHNOLOGIE !Het geheel van produkciemethoden, produktl•· 

1 !processen en produktlemiddelen 
431TOEPASSINGEN . ID• vljze waarop het produkcenassortlment als 

1 !halffabrikaat of als veevoeder momenceel gebruikt 
1 lvordt 

44ITOEPASSINGSHOGELIJKHEDEN!De vijzen waarop het produkcenassortiment als 
IPROOUKTENASSORTIHENT (halffabrikaat of als veevoeder gebruikt kan worden 

45fVALUTAKONTRAKTEN (Aangegane overeenkomsten m.b . t . levering van bul· 
1 lt•nlandse valuta tegen een afgesproken koers 

46fVALUTAHARKTEN !Geldmarkten m.b . t . buitenlandse valuta 
471VERKOOPPLAN IH•t jaarplan omvattende geplande verkopen per 

1 !produkt 
48fVERVOERSPLAN (Een planning m.b.t. het vervoer van eindprodukten 

1 1 naar de klant 

N.B . 
De gebruik.te nW11111ering wordt ook teruggevonden in het entiteiten-relatieschema 
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BIJLAGE 13. Produktie volgens vast recept 

Naar aanleiding van een analysestudie van het besturingssysteem 
is er een werkgroep gestart die een aantal van de destijds, bij 
de bouw van de fabriek, gestelde aannames heeft getoetst aan de 
gerealiseerde waarden. Een van de aandachtspunten die hierbij 
naar voren kwamen, was de wijze van optimaliseren van een recept. 
Naar aanleiding daarvan is door twee leden van de groep een 
kwalitatief onderzoek gedaan voor de vet-, eiwit- en asnutriënten 
van drie produkten. Daarop aansluitend heeft er een bespreking 
plaatsgevonden met de Directie, Verkoop en Administratie. Als 
laatste is er een onderzoek naar de DIP-grondstoffen verricht. 

§ 1. Inleiding 

§ 1.1. Huidige situatie optimaliseren 

In de huidige situatie wordt er twee keer geoptimaliseerd. Een 
keer door Planning (m.b.v. het programma BestMix), waarbij gere
kend wordt met grondstoffen die standaardnutriënten en een goede 
keuring hebben. De gebruikte prijs is de vervangingswaarde en de 
voorraad is onbeperkt. Vlak voor de start van produktie wordt er 
nóg eens geoptimaliseerd door de operators (op de STRIDE
computer). Nu wordt er gerekend met de werkelijke nutriënten en 
keuringen van de grondstoffen die aanwezig zijn in de silo's en 
hun kostprijs. Door gebruik van verschillende grondstofgegevens 
(tabel 1) treden er aanzienlijke verschillen op tussen de twee 
optimalisaties. · 

Tabel 1. Gebruikte gegevens bij verschillende recepten [3]. 

Gegeven basisrecept (Planning) werkelijk recept (operators) 

Grondstofprijs vervangingswaarde kostprijs 
Grondstofvoorraad onbeperkt voorraad kan beperkt zijn 
Grondstofnutriënten standaard (BestMix) werkelijk 
Grondstofkeuring no. , no. , t/m 9 

Een vijfde oorzaak is het gebruik van twee gegevensbestanden 
(recepteisen) zodat er verschillende recepten in beide situaties 
ontstaan. 

Het klachtenpatroon bestaat nu hoofdzakelijk uit fysische (oplos
baarheid e.d.) en organoleptische (kleur, geur, smaak) klachten. 
Over de nutriënten wordt nooit geklaagd door klanten. De fysische 
en organoleptische eigenschappen van een produkt worden bepaald 
door de samenstelling. Doordat er iedere keer geoptimaliseerd 
wordt treden er grote variaties op in de samenstelling van één 
produkt. Iedere keer worden die grondstoffen gebruikt die op dat 
moment de meest economische samenstelling geven, met als restric
tie de nutriënten in het eindprodukt. Dit heeft tot gevolg dat de 
fysische en organoleptische eigenschappen van een produkt per 
produktiebatch kunnen (en zullen) variëren. Bij produktie vol
gens vast recept zal de samenstelling van een eindprodukt, en 
daarmee ook de fysische en organoleptische eigenschappen, 
constanter zijn. 
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De huidige normen ten aanzien van de nutriënten in het eind
produkt zijn als volgt: 

- de vetnutriënt mag 0,5% afwijken van de gestelde waarde (dit 
is een absoluut getal, dus x% ± 0,5); 

- de eiwitnutriënt mag ook 0,5% afwijken; 
- de asnutriënt mag slechts 0,3% afwijken van de eis. 

Door afwijkingen t.g.v. wegen en doseren worden in 25-30% van de 
PONs deze (interne) normen overschreden. 

§ 1.2. Oorspronkelijke uitgangspunten 

Destijds zijn bij de bouw van de fabriek een aantal uitgangs
punten geformuleerd, waardoor gekozen is voor bovenstaande 
situatie: 

1 Least Cost Formulation, door prijsoptimalisatie verzekert men 
zich van de goedkoopste samenstelling van het eindprodukt; 

2 constante kwaliteit, vertaald in nutriënten vet, eiwit en as. 
Dit resulteert in een grote spreiding in toegepaste grondstof
fen in vergelijking met het basisrecept. Het werkelijke recept 
kan namelijk verschillen van het basisrecept door de in tabel 
1 genoemde factoren. Een gevolg kan dan bijvoorbeeld zijn dat 
een order, bestaande uit 4 PONs, vier verschillende samen
stellingen heeft; 

3 lagere veiligheidsmarges, indien minimum nutriënten vereist 
worden (gebeurt op jaarbasis voor zo'n 10.000 ton). Overdoser
ing kan dan beperkt worden in vergelijking met de oude instal
latie (MIAG). Voorbeeld: 0,3% minder eiwit toevoegen betekent 
0,3% x f 4,50 x 10.000 ton= f 135.000,- besparing (oorspron
kelijk was f aoo.ooo,- berekend). 

§ 1.3. Voor- en nadelen van een vast recept 

Onderzocht wordt of het verschil tussen het basisrecept en het 
werkelijk recept te verkleinen is door simpelweg de tweede op
timalisatieslag weg te laten. De gevolgen hiervan zijn de vol
gende: 

1 De basisrecepten maken gebruik van nutriënten en de 
vervangingswaarde van grondstoffen die regelmatig (iedere 
week/periode/jaar) bijgestuurd moeten worden, afhankelijk van 
de werkelijke waarden en grondstofprijzen. 

2 De basisrecepten zelf moeten regelmatig (iedere week/periode/ 
jaar) worden aangepast. 

3 Voorraadtekorten zijn te voorspellen omdat vooraf bekend is 
welke grondstoffen gebruikt zullen worden. 

4 Silobenutting kan verhoogd worden door betere voorspelbaarheid 
van grondstofverbruik per silo. 

5 Homogeniseren en analyseren van grondstoffen blijft noodzake
lijk/wenselijk om de betrouwbaarheid van de standaardwaarden 
hoog te houden en daarmee de betrouwbaarheid van het eindpro
dukt te garanderen. 

Voordelen van werken met een vast recept zijn de volgende: 
1 grondstofbehoefte is beter te plannen; 
2 operators behoeven niet meer te optimaliseren; 
3 rust op de werkvloer; 
4 beter inzicht in grondstoftekort c.q. overschot; 
5 betrouwbaardere informatie voor de afdeling Inkoop; 
6 organoleptisch een constanter produkt; 
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7 fysische eigenschappen van het produkt worden constanter; 
8 nacalculatie per order wordt eenvoudiger voor de financiële 

administratie; 
9 voortschrijdende planning met een scope van een aantal dagen 

of weken wordt mogelijk; 
10 nieuwe grondstoffen zullen minder snel ingezet worden, slechts 

dan wanneer de recepten aangepast worden. 

Nadelen die gelden bij produktie volgens vast recept: 
1 alle benodigde grondstoffen moeten in de silo's aanwezig zijn 

opdat het vaste recept niet aangepast hoeft te worden; 
2 de betrouwbaarheid van de DIP-aanvoer moet verhoogd worden 

opdat de veiligheidsvoorraad niet te hoog wordt; 
3 hoe moeten afwijkende grondstoffen verwerkt worden, omdat zij 

niet voorkomen in de recepteisen; 
4 goede voorraadbeheersings- en signaleringssystemen worden 

belangrijk en moeten dus ontwikkeld worden; 
5 bij plotselinge ernstige klachten moeten eventueel de totale 

planning en recepten aangepast worden; 
6 nieuwe grondstoffen zullen minder snel ingezet worden, slechts 

dan wanneer de recepten aangepast worden. 

§ 2. variatie van nutriënten in het eindprodukt 

Als onderbouwing van het rapport "Besturingssysteem KMV-fabriek 
Dorshout" [3] is een analyse uitgevoerd naar de invloed van 
nutriënt-schommelingen in grondstoffen op het eindprodukt indien 
er volgens vast recept wordt geproduceerd. In bovengenoemd rap
port wordt de hypothese geponeerd dat de spreiding van de 
nutriënten in eindprodukten binnen bepaalde, aanvaardbare, 
grenzen blijft (bandbreedte). Om dit met feitenmateriaal te 
onderbouwen is het hierna beschreven onderzoek uitgevoerd. 

§ 2.1. Analysemethode 

In overleg zijn de volgende drie analysemethoden opgezet, waar
mee men tot een inzicht in de bandbreedte van de nutriënten in 
eindprodukten kan komen: 

1 .Wat gebeurt er met de nutriënten in het eindprodukt als men 
altijd volgens basisrecept (=vast recept) produceert en de 
nutriënten in grondstoffen variëren? 

2 a. Wat gebeurt er als de grondstofkeuze in de tweede optimali
satieslag (door operators; resultaat werkelijk recept) 
wordt beperkt tot de grondstoffen die in het basisrecept 
gekozen zijn? 

b. Wat gebeurt er als er gewoon volgens de oude werkwijze 
wordt geoptimaliseerd bij gewijzigde grondstofnutriënten? 

3 Welke schommelingen kan de eindproduktprijs ondergaan voordat 
het basisrecept moet wijzigen, gebaseerd op vervangingswaarde 
van de grondstoffen? 

De eerste twee tests kunnen gezien worden als kwalitatieve tests; 
wat zijn nog acceptabele nutriënten in het eindprodukt? De 
laatste test is meer financieel; wanneer worden de kosten te 
hoog? 
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De kwalitatieve tests z1Jn uitgevoerd voor drie produkten. De 
financiële test is voorlopig buiten beschouwing gelaten, omdat 
dit meer de vraag beschouwd hoe frequent een vast recept aan
gepast zou moeten worden vanuit financieel oogpunt. 

Ieder produkt heeft een aantal recepteisen. Daarin staan de 
vereiste minimum- of maximum nutriënten aan vet, eiwit, as e.d. 
en de beperkingen op te kiezen grondstoffen. Via een optimali
satieslag wordt daaruit een basisrecept gegenereerd, waarin de 
samenstelling van het eindprodukt staat zoals die zou zijn bij 
grondstoffen met standaardwaarden voor de nutriënten. De drie 
geteste eindprodukten met hun basisrecept en standaardnutriënten 
zijn gegeven in tabel 2. 

Tabel 2. Geteste produkten en hun basisrecept. 

Aandeel in produkt (%) 

Grondstof Produkt X Produkt Y Produkt Z 

A 11,35 29,29 
B 10,00 
c 
D 53,17 
E 1,42 6,98 
F 21,65 
G 10,93 43,39 
H 22,22 
1 
J 15,00 
K 18,00 
L 23,00 
M 
N 7,00 
0 15,33 

overig 3,60 2,33 2,53 

Nutriënt (%) vet 9,20 16,00 18,00 
eiwit 23,10 21,60 22,50 

as 7,50 10,40 10,50 

Prijs-index 100,00 100,00 100,00 

In de tests Z1Jn de vet~, eiwit- en as-nutriënt van de grond
stoffen, die in grote hoeveelheden in de eindprodukten voorkomen, 
gevarieerd. De overige grondstoffen die in het basisrecept ge
bruikt worden, staan vast. Dus ook het aandeel dat die grond
stoffen hebben in de nutriënten van het eindprodukt is vast en 
wordt gegeven in tabel 3. 

Tabel 3. Nutriënt-aandeel overige grondstoffen in eindprodukt. 

Aandeel in produkt (%) 

Nutriënt x y z 

vet 0,04 0,00 0,00 
eiwit 0,00 0,07 0,07 

as 1,62 0,77 0,77 

Van de 15 gebruikte grondstoffen zijn de gemiddelden en stan
daarddeviaties van de vet-, eiwit- en as-nutriënt bepaald uit 
metingen over 1988. In tabel 4 worden zij gegeven, tesamen met 
het aantal metingen in 1988 per grondstof. Bovendien zijn ook de 
standaardwaarden die BestMix gebruikt bij optimalisatie gegeven. 
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Tabel 4. Gemiddelden en standaarddeviaties van grondstofnutriënten. 

Vet-nutriënt Eiwit·nutriënt As-nutriënt 

Grondstof basis µ u basis µ u basis µ u N 

A 0,70 nvt nvt 13,00 12,29 0,68 8,00 8, 11 0,58 145 
B 0,50 nvt nvt 10,00 10,10 0,42 11,00 11,64 0,47 94 
c 5,00 5,29 0,67 26,70 25,79 1,04 19,30 18,89 1,20 178 
D 5,00 5,04 0,86 27, 10 27, 14 1,06 11,00 10,99 0,53 93 
E 5,00 5, 15 0,64 18,00 18, 73 1,46 17,00 17,79 1,14 130 
F 35,00 41,54 12,47 8,00 9,38 1,46 7,00 4,67 2,34 37 
G 40,00 39,80 0,97 16,86 16,69 0,56 12, 19 12,11 0,54 371 
H 40, 00 39,61 1,41 17, 12 17,47 1,04 6,95 6,95 0,57 53 
1 20,00 20,24 0,55 22,82 22,78 0,96 9,26 9,26 0,53 110 
J 0,60 nvt nvt 67,00 67,49 0,58 6,00 6,42 0, 12 8 
K 1,50 nvt nvt 50,00 52,35 1,52 6,60 6,51 0,24 108 
L 1,50 nvt nvt 42,00 42,60 1,20 6,50 6,40 0,20 15 
M 0,00 nvt nvt 0,00 nvt nvt 0,50 nvt nvt 0 
N 0,00 nvt nvt 0,00 nvt nvt 0,00 nvt nvt 0 
0 5,50 nvt nvt 9,00 9,09 0,39 1, 70 1,59 0,29 8 

basis: standaard·waarden van de grondstof fen 
µ : gemiddelde van de gemeten waarden over 1988; nvt: nutriënt is niet gemeten 
u : standaarddeviatie, berekend over 1988 
N : aantal metingen in 1988 

Beide kwalitatieve tests Zl]n een aantal malen doorgerekend. 
Getest zijn de gevolgen bij een hoge of lage nutriënt in àlle 
grondstoffen voor resp. vet, eiwit en as. De waarde van de hoge 
c.q. lage nutriënt is bepaald door het gemiddelde plus resp. min 
twee maal de standaarddeviatie te nemen. In tàbel 4 staat bij 
sommige grondstoffen geen standaarddeviatie. Dit betekent dat de 
nutriënt niet gemeten is. Voor deze grondstoffen wordt de betref
fende nutriënt op de BestMix-waarde gehouden tijdens het testen. 

§ 2.2. Resultaten 

De resultaten van de analyse worden gegeven in de tabellen 5 t/m 
11 op de volgende pagina's. Tabel 5 geeft de resultaten van test 
1, tabellen 6 t/m 8 geven de resultaten van test 2a en tabellen 
9 t/m 11 geven de resultaten van test 2b. 

Tabel 5. Produktnutri ënten bi j produktie volgens vast recept. 

Produkt X Produkt Y Produkt Z 

Nutriënt basis nutriënteisen basis nutriënteisen basis nutriënteisen 

vet 9,20 9,20 t/m 9,70 16,00 16,00 t/m 16,50 18,00 18,00 t/m 18,50 
e i wit 23, 10 23, 10 t/m 23,60 21,60 21,60 t/m 22,00 22,50 22,5() t/m 23,50 

as 7,50 0,00 t/m 8,20 10,40 0,00 t/m 10,40 10,50 0,00 t/m 10,50 

Vermenigvuldigingsfactor voor u 

2,00 1,65 1,28 2,00 1,65 1, 28 2,00 1,65 1,28 

vet laag 5,20 6, 14 7, 15 14, 16 14,46 14, 79 16,99 17, 15 17,33 
hoog 16,03 15,08 14,08 17,66 17,36 17, 03 18,85 18,69 18,52 

eiwit laag 21,94 22,29 22,66 19,73 20,06 20,41 21,08 21,30 21,53 
hoog 25,90 25,55 25, 19 23,47 23, 14 22,80 23,60 23,38 23,15 

as laag 5,53 5,77 6,03 9,34 9,52 9,72 9,62 9,79 9,98 
hoog 8,34 8, 10 7,83 11,47 11,28 11,08 11,62 11,45 11,26 

De vermenigvuldigingsfactoren voor de standaarddeviatie (2 , 00 1,65 en 1,28) geven een kans 
op overschrijd i ng van de uiterste waarden van resp. 5%, 10% en 20%. 
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Tabel 6. Tweede optimalisatie met beperking van te kiezen grondstoffen tot de 
basisgrondstoffen, produkt X. 

Aandeel van grondstof in produkt (%) 

Vet-nutriënt Eiwit-nutriënt As-nutriënt 
basis· 

Grondstof recept laag hoog laag hoog laag hoog 

A 
B 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
c 
D 
E 1,42 1,85 0, 17 5,68 0,00 1,42 1,42 
F 21,65 25,54 10,46 21,72 20,82 21,65 21,65 
G 
H 
1 
J 
K 18,00 18,00 18,00 18,00 12,11 18,00 18,00 
L 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 
H 
N 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
0 15,33 11,00 27,76 11,00 23,47 15,33 15,33 

Overig 3,60 3,60 3,6.0 3,60 3,60 3,60 3,60 

Nutriënt (%) vet 9,20 5,63 9,20 9,20 9,20 .9,20 9,20 
eiwit 23, 10 23, 10 23, 10 22,34 23, 10 23, 10 23, 10 

as 7,50 7,n 6,72 8, 16 6,95 5,61 8,42 

Prijs-index 100,00 101,79 94,88 101, 72 97,36 100,00 100,00 

Tabel 7 • . Tweede optimalisatie met beperking van te kiezen grondstoffen tot de 
basisgrondstoffen, produkt Y. 

Aandeel van grondstof in produkt (%) 

Vet-nutriënt Eiwit-nutriënt As-nutriënt 
basis· 

Grondstof recept laag hoog laag hoog laag hoog 

A 11,35 7,67 14,34 0,00 21, 74 11,01 10,60 
B 
c 
D 53, 17 51, 70 54,37 65,91 41,50 53,55 52,58 
E 
F 
G 10,93 12,81 9,41 3,36 17,87 31, 16 0,00 
H 22,22 25,49 19,55 28,40 16,56 1,95 34,49 
1 
J 
K 
L 
H 
N 
0 

Overig 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Nutriënt (%) vet 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
eiwit 21,60 21,60 21,60 21,45 21,60 21,60 21,60 

as 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,88 

Prijs-index 100,00 100,39 99,68 107, 71 92,94 95,27 102,81 
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Tabel 8. Tweede optimalisatie met beperking van te kiezen grondstoffen tot de 
basisgrondstoffen, produkt Z. 

Aandeel van grondstof in produkt (%) 

Vet-nutriënt Eiwit-nutriënt As-nutriënt 
basis-

Grondstof recept laag hoog laag hoog laag hoog 

A 29,29 26,90 31, 16 33,61 17,68 26,36 38,03 
B 
c 
D 
E 6,98 6,09 7,69 3,92 12,99 15,00 0,00 
F 
G 43,39 46, 18 41,20 44,94 42,86 42,46 44, '1 
H 
1 
J 15,00 15,00 15,00 15,00 13,94 13,65 15,00 
K 
L 
M 2,81 3,30 2,43 0,00 10,00 0,00 0,33 
N 
0 

Overig 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

Nutriënt (%) vet 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
eiwit 22,50 22,50 22,50 21,31 22,50 22,50 22,50 

as 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,45 11, 11 

Prijs-index 100,00 100,26 99,79 101, 19 96,46 97,82 101, 73 

Tabel 9. · Tweede optimalisatie zonder beperking van te kiezen grondstoffen; 
de huidige manier van werken, produkt X. 

Aandeel ' van grondstof in produkt (%) 

Vet -nutriënt Eiwi t-nutriënt As-nutriënt 
basis· 

Grondstof recept laag hoog laag hoog l·aag hoog 

A 
B 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
c 
D 
E 1,42 1,85 0, 17 5,68 0,00 1,42 1,42 
F 21,65 25,54 10,46 21, 72 20,82 21,65 21,65 
G 
H 
1 
J 
K 18,00 18,00 18,00 18,00 12, 11 18,00 18,00 
L 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,pO 
M 
N 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
0 15,33 11,00 27,76 11,00 23,47 15,33 15,33 

overig 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

Nutriënt (%) vet 9,20 5,63 9, 20 9,20 9,20 9,20 9,20 
eiwit 23, 10 23, 10 23, 10 22,34 23, 10 23,10 23, 10 

as 7,50 7,77 6,72 8, 16 6,95 5,61 8,42 

Prijs- index 100,00 101, 79 94,88 101, 72 97,36 100,00 100,00 
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Tabel 10. Tweede optimalisatie zonder beperking van te kiezen grondstoffen; 
de huidige manier van werken, produkt Y. 

Aandeel van grondstof in produkt (%) 

Vet -nutriënt Eiwit-nutr iënt As-nutriënt 
basis-

Grondstof recept laag hoog laag hoog laag hoog 

A 11,35 9,89 14,34 0,00 19,78 10,89 0,00 
B 
c 6,82 5,03 24,73 
D 53, 17 0,00 54,37 65,91 31, 17 28,95 15,31 
E 7,50 
F 
G 10,93 0,88 9,41 3,36 0,00 . 0,00 0,00 
H 22,22 0,00 19, 55 28,40 34, 19 33,10 0,00 
1 80,09 76, 17 
J 
K 
L 
M 6, 19 
N 
0 

Overig 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Nutriënt (%) vet 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
eiwit 21,60 21,60 21,60 21,45 21,60 21,60 21,60 

as 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,50 

Prijs-index 100,00 100,19 99,68 107,71 91,70 93,46 104,35 
·-

Tabel 11. Tweede optimalisatie zonder beperking van te kiezen grondstoffen; 
de huidige manier van werken, produkt Z. 

Aandeel van grondstof in produkt (%) 

Vet-nutriënt Eiwit-nutriënt As-nutriënt 
basis-

Grondstof recept laag hoog laag hoog laag hoog 

A 29,29 26,90 31, 16 28,93 8,69 13, 14 37,80 
B 11,18 7,96 
c 1,43 
D 9, 17 
E 6,98 6,09 7,69 0,00 9,28 15,00 0,00 
F 
G 43,39 46, 18 41,20 42,94 43,32 42,57 32 , 52 
H 11,59 
J 
1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
K 
L 
M 2,81 3,30 2,43 0,00 10,00 3,80 0,56 
N 
0 

Over ig 2,53 2,53 2,53 2, 53 2,53 . 2,53 2,53 

Nutriënt (%) vet 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18, 00 18,00 
eiwit 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

as 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

Prijs-index 100,00 100,26 99,79 107,52 95,92 96,84 105, 15 

§ 2.3. Discussie 

Als gesteld wordt dat afkeuren van grondstoffen slechts in 5% van 
de gevallen mag voor komen, moeten in test 1 de nutriënten bij 
2xstandaar ddeviatie bekeken worden. 

0 oMV Campina bv, llR/ Bijlagen 80 



Voor produkt X worden de volgende procentuele afwijkingen van de 
gemiddelde nutriënt in het eindprodukt geconstateerd: 

- vet +74,24% en -43,48%; 
- eiwit: +12,12% en - 5,02%; 
- as : +11,20% en -26,27%. 

Bij produkt Y constateerden wij: 
- vet +10,38% en -11,50%; 
- eiwit: + 8,66% en - 8,66%; 
- as : +10,29% en -10,19%. 

Bij produkt z treden de volgende procentuele afwijkingen op: 
- vet : + 4,72% en - 5,61%; 
- eiwit: + 4.89% en - 6,31%; 
- as +10,67% en - 8,38%. 

Bij test 2a treedt bij produkt X (tabel 6) een procentuele af
wijking van de gemiddelde nutriënt op van -38,80% bij een lage 
vetnutriënt in grondstoffen. En een afwijking van -3,29% bij een 
lage eiwitnutriënt in de grondstoffen. Verder valt te constateren 
dat bij de afwijking van de vetnutriënt in grondstoffen een 
uitwisseling tussen grondstof 0 en grondstof F optreedt ten 
opzichte van het basisrecept. Bij een afwijking in de eiwit
nutriënt wordt grondstof O uitgewisseld met grondstof E en K, en 
bij afwijkingen in de asnutriënt treden geheel geen wijzingen 
t.o.v. het basisrecept op. 

Voor produkt Y valt bij test 2a (tabel 7) een procentuele af
wijking in de analyses van -0,69% te constateren bij een lage 
eiwitnutriënt in grondstoffen en een afwijking van +4,62% bij een 
hoge asnutriënt in grondstoffen. Bij schommelingen in de vet
nutriënt van grondstoffen treedt hier een uitwisseling op tussen 
grondstof G en H tegen grondstof A en D. Bij schommelingen in de 
eiwitnutriënt zien we de uitwisselingen tussen grondstof A en G 
tegen grondstof D en H gebeuren. De schommeling in de asnutriënt 
van grondstoffen geeft een uitwisseling tussen grondstof G en H 
ten opzichte van het basisrecept. 

Bij produkt Z in test 2a (tabel 8) constateren we een procen
tuele afwijking in de analyses van -5,29% bij een lage eiwit
nutriënt van grondstoffen en een afwijking van +5,81% bij een 
hoge asnutriënt. Bij de vergelijking van het basisrecept met de 
recepten bij een schommelende vetnutriënt zien we slechts mini
male verschuivingen. Bij een wisselende eiwitnutriënt zien we een 
uitwisseling van grondstof E en M tegen grondstof A, als de 
afwijking omlaag is een kleinere verschuiving dan wanneer de 
afwijking omhoog is. De vergelijking van het basisrecept met de 
recepten met een wisselende asnutriënt geeft grofweg een ver
schuiving tussen grondstof E en A. 

Tabellen 9, 10 en 11 geven de huidige manier van werken weer 
(twee keer optimaliseren; le keer met basisgegevens, 2e keer met 
werkelijke gegevens). De resultaten in tabel 9 zijn identiek aan 
die in tabel 6; zie voor commentaar dus hierboven. 

In tabel 10 (produkt Y, test 2b) zijn minimale procentuele afwij
kingen op de analyses te constateren (eiwit -0,69%, as +0,96%). 
Bij de samenstelling zijn echter wel grotere verschillen te zien. 
Een lage vetnutriënt in de grondstoffen heeft tot gevolg dat 
grondstof D en H verwijderd worden en het aandeel van grondstof G 
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daalt, terwijl grondstof c en I opgenomen worden. Een hoge vet
nutriënt in de grondstoffen heeft slechts kleine wijzigingen ten 
opzichte van het basisrecept tot gevolg. Een lage eiwitnutriënt 
zorgt voor het verwijderen van grondstof A en verlagen van het 
aandeel van grondstof G, terwijl de aandelen van grondstof D en H 
stijgen. Een hoge eiwitnutriënt heeft weer hele andere gevolgen; 
grondstof G wordt nu verwijderd en de hoeveelheid van grondstof D 
gaat omlaag, terwijl grondstof c en E worden opgenomen en de 
aandelen van grondstof A en H stijgen. Een lage asnutriënt heeft 
tot gevolg dat grondstof G wordt verwijderd uit het recept en de 
hoeveelheid van grondstof D vermindert waartegenover een opname 
van grondstof c en een toename van grondstof H staan. Een hoge 
asnutriënt geeft de ve~ijdering van grondstof A, G en H, een 
verlaging van grondstof D en een opname van grondstof I en M. 

Bij produkt z in test 2b (tabel 11) blijven de nutriënten in het 
eindprodukt binnen de gestelde grenzen (in BestMix). Bij een 
wisselende vetnutriënt in grondstoffen treden slechts kleine wij
zigingen ten opzichte van het basisrecept op. Bij een lage eiwit
nutriënt worden grondstof E en M verwijderd en worden grondstof c 
en D opgenomen. Een hoge eiwitnutriënt in de grondstoffen heeft 
tot gevolg dat het aandeel van grondstof A in het eindprodukt 
daalt en dat de aandelen van grondstof E en M stijgen, terwijl 
bovendien nu grondstof B wordt opgenomen in het recept. Een lage 
asnutriënt in de grondstoffen heeft tot gevolg dat de hoeveelheid 
van grondstof A wordt verlaagd, de hoeveelheid van grondstof E 
toeneemt en grondstof B wordt opgenomen. Een hoge asnutriënt 
zorgt voor verwijderen van grondstof E en verlagen van het aan
deel van grondstof G, terwijl grondstof H wordt opgenomen en de 
hoeveelheid van grondstof A toeneemt. 

§ 2.4. Conclusies 

1 Produktie volgens vast recept (test 1) geeft aanzienlijke 
afwijkingen van nutriënten in eindprodukten. 

2 Als bij de tweede optimalisatieslag de grondstofkeuze beperkt 
wordt (test 2a) treden er verschuivingen op in de samenstel
ling van een eindprodukt; dit verstoort de planning (bijvoor
beeld de grondstofbehoeftebepaling). De nutriënten in de eind
produkten worden in de meeste gevallen wel gehaald. 

3 Bij de huidige manier van werken (test 2b) treden drastische 
wijzigingen op in de samenstelling van het eindprodukt. Er 
worden grondstoffen toegevoegd en verwijderd. Grondstof
behoeftebepaling is op deze manier dus zéér moeilijk. 

§ 3. Bespreking 12 januari 1989 

Tijdens de bespreking op 12 januari jl. werd het idee van vast 
recept produktie voorgelegd aan de genodigden. Uit de discussie 
volgden een aantal punten die voor de rest van deze bijlage van 
belang zijn. 
Als eerste de criteria die aan een eindprodukt gesteld worden. 
Dit . zijn de volgende twee: 

1 analyses van het eindprodukt (nutriënten die op de label 
worden geclaimd); 

2 samenstelling eindprodukt (fysische en organoleptische eigen
schappen). 
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Ten tweede werd aangevoerd dat andere bedrijven (bijvoorbeeld 
Olen) wel op vast recept produceren. Waarom zij wel en de KMV 
niet? Antwoord: zij hebben geen DIP-aanvoer die aan fluctuaties 
onderhevig is. 

En als laatste de vragen waarmee de bespreking eindigde: 
1 Welke klanten accepteren welke bandbreedte in het eindprodukt? 
2 Wat is het financiële voordeel van vaste recepten? 
3 Hoeveel grondstoffen zouden er bij ontvangst afgekeurd worden? 
4 En wat gebeurt er met die afgekeurde grondstoffen? 

§ 4. Onderzoek_ DIP-grondstoffen kwantitatief 

Als er op vast recept geproduceerd zou worden, is het nood
zakelijk dat de grondstoffen die voor dat vaste recept nodig 
zijn, er ook werkelijk zijn. Omdat de aanvoer van de DIP-grond
stoffen nogal eens afwijkt van de planning is het van belang om 
hierin inzicht te ontwikkelen. Er kan dan een veiligheidsvoorraad 
aangelegd worden die ervoor zorgt dat de produktie volgens vast 
recept niet stagneert omdat een DIP-grondstof niet volgens plan
ning is gearriveerd. 

Om een beeld te krijgen van de aanvoerfluctuaties in de DIP
grondstoffen in kwantitatieve zin is er een vergelijking gemaakt 
van de geplande versus de werkelijke aanvoer over de weken 41 t/m 
52 van 1988 per DIP-grondstof. Het verschil werkel.ij kheid-plan
ning werd berekend. Deze verschillen werden in klassen ingedeeld 
en er werd geturfd per klasse hoe vaak dat verschil voorkwam in 
de weken 41 t/m 52. In figuur 1 is de frequentieverdeling van de 
verschillen voor grondstof G gegeven. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat op dagen dat er niets gepland was en niets geleverd 
was het verschil nul was. Dit veroorzaakt het grootst~ deel van 
klasse o (-5 ton t/m 5 ton verschil). Het aantal keren dat het 
geleverde vrijwel gelijk was aan het geplande is 4. 

i:: 2 . ... . ......•.... " ...... ... ..• .. . ..••• .. "" ... " .. " .... . 

" -" E 
" QO 1 ... . . .. ...• ........ ... ..... .. . .. ... ... .. .. " .. . .. . . . 

.:: 
" 
"' E 

-DO -80 - 70 - 80 - $0 -40 -30 - 20 - 10 0 10 20 30 40 $0 80 70 80 DO 

Verschil aanvoer-planning (ton) 

Figuur 1. Frequentieverdeling aanvoer-planning verschillen van grondstof G. 

Het blijkt dat een positief verschil correspondeert met een bijna 
even groot negatief verschil (bijvoorbeeld voor 40 en 80 ton). 
Hieruit valt te concluderen dat de geplande hoeveelheid wel wordt 
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geleverd, maar niet op de dag waarop die hoeveelheid gepland 
staat. Verder is te zien dat voor grondstof G de negatieve kant 
groter is, wat dus resulteert in een tekort t.o.v. de planning 
(gepland totaal: 1.900 ton, geleverd totaal: 1.600 ton). 

Om deze verschillen op te vangen moeten er buffers (voorraden) 
zijn bij de KMV. Nogmaals, er is een relatie tussen de positieve 
en negatieve verschillen tussen aanvoer en planning. Nader onder
zoek naar die relatie (hoeveel dagen duurt het voordat ze elkaar 
opheffen, e.d.) is gewenst, omdat dat invloed heeft op de hoogte 
van de veiligheidsvoorraden. 

§ s. Onderzoek DIP-grondstoffen kwalitatief 

Tijdens de bespreking van 12 januari jl. werd geconcludeerd dat 
de KMV een fluctuerende aanvoer van de DIP ontvangt, die andere 
mengvoederbedrijven niet hebben. De variatie van de DIP-grond
stoffen is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Dit is 
een van de oorzaken waardoor er hier niet op vast recept wordt 
geproduceerd. Van overige leveranciers zou een bepaald 
kwaliteitsniveau geëist kunnen worden (hieraan zijn uiteraard 
wel kosten verbonden) . Het eerste uitgangspunt in deze paragraaf 
is dus het volgende: 

Variaties van nutriënten in het eindprodukt zijn alléén 
afhankelijk van schommelingen in de nutriënten van de DIP
grondstoffen. 

Alleen de bulkgrondstoffen zijn getest. In tabel 12 worden zij 
met hun standaard vet-, eiwit- en asnutriënten gegeven. De ge
bruikte eindproduktrecepten zijn de basisrecepten van periode 1, 
1989. 

Tabel 12. DIP-bulkgrondstoffen met hun standaardnutriënten. 

Grondstof vet eiwit as 

8 0,50 10,00 11,00 
c 5,00 26,70 19,00 
D 5,00 27,00 11,00 
E 5,00 23,00 22,00 
G 40,00 16,60 12,00 
H 40,00 16,80 6,70 
1 20,00 22,20 8,90 

In de tweede paragraaf is de invloed van fluctuaties in een 
grondstofnutriënt op de produktnutriënt bepaald. In deze para
graaf· is die vraag omgedraaid: 
Als ik fluctuatie x in het eindprodukt accepteer, hoe groot mag 
dan de fluctuatie in de grondstofnutriënten zijn? 
Met de toegestane fluctuatie is dan meteen de bandbreedte bepaald 
en kan getest worden hoeveel afkeur er zal optreden. 
Deze rekenmethode wordt in figuur 2 nog eens schematisch weer
gegeven. 

geaccepteerde m.b.v. 
nutriënt ~--~~ basis-
in eindprodukl recepten 

Figuur 2. Schematische weergave rekenmethode. 
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§ 5.1. Theoretische analyse; uitgangspunten 

Bij de test zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
De toegestane afwijking op een nutriënt is hetzelfde voor 
alle gebruikte grondstoffen. 

De geaccepteerde procentuele afwijking van een nutriënt in 
het eindprodukt is 10% (=wettelijke eis). 

De formule die gebruikt is voor het omrekenen van de afwijking 
van een eindproduktnutriënt naar de toegestane procentuele af
wijking in de grondstofnutriënt is de volgende: 

TPA. = 
J 

Hierbij is: 

100 • w. • p. 

:E A. • G .. 
i ]. Jl. 

TPA. Toegestane Procentuele Afwijking in 
J grondstofnutriënt j (%); 

w. Wettelijk toegestane afwijking in 
J eindproduktnutriënt j (%); 

P. Produktnutriënt j (%) in het produkt; 
A~ Aandeel van grondstof i in het produkt (%); 

G.7 Grondstofnutriënt j in grondstof i (%). J]. 

(1) 

Hieronder wordt, in tabel 13, voor de drie produkten die ook in 
de tweede paragraaf getest zijn het resultaat weergegeven. 

Tabel 13. Berekende TPA per nutriënt voor drie produkten. 

j Produkt X Produkt Y Produkt Z 

vet 761 % 10 % 10 % 
eiwit 174 % 11 % 26 % 

as 53 % 12 % 16 % 

Men ziet zeer grote variaties per nutriënt per produkt. De 
oorzaak hiervoor ligt in de bijdrage van de grondstoffen aan een 
nutriënt. Bijvoorbeeld, als er slechts één grondstof is die de 
vetnutriënt in het eindprodukt bepaalt, dan mag de vetnutriënt 
van die grondstof slechts 10% afwijken in zijn waarde (= wette
lijke eis). Er is dus een relatie tussen de bijdrage die een 
grondstof levert aan een bepaalde nutriënt en de TPA die hierbij 
hoort. Als voorbeeld zijn in tabel 14 de nutriënten van produkt X 
uitgewerkt. 

Tabel 14. Bijdrage van de DIP-grondstoffen aan de nutriënten van produkt X. 

Bijdrage DIP-grondstoffen Totaal nutriënt Relatieve 
j aan nutriënt (absoluut) in produkt X bijdrage 

vet 0, 12 9,20 1,31 % 

eiwit 1,33 23, 10 5, 74 % 

as 1,41 7,50 18,82 % 

De relatieve bijdrage is een algemene maat en drukt het aandeel 
van de grondstof in de nutriënt van het eindprodukt uit. De 
relatieve bijdrage is omgekeerd evenredig met de toegestane 
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procentuele afwijking (TPA) van de grondstofnutriënt. Dit is te 
verduidelijken als de formule van de relatieve bijdrage bekend 
is. Dit is de volgende: 

I: A. • G .. 
i 1 Jl 

RB. = (2) 
J P. 

J 

Als we formule (2) substitueren in (1) krijgen we het volgende: 

TPA. = 
J 

100 • w. 

RB. 
J 

(3) 

Hieraan is dus te zien wat de relatie tussen de relatieve bij
drage (RB) van een grondstof aan een produktnutriënt en de toe
gestane procentuele afwijking (TPA) van de grondstofnutriënt is. 
Deze relatie is onafhankelijk van het produkt en de grondstof. In 
figuur 3 is deze relatie grafisch weergegeven. 
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Toegestane Procentuele Afwijking 

Figuur 3. Relatie RB en TPA, bij een wettelijke eis van 10%. 

Een grondstof die een grote bijdrage levert aan een produkt
nutriënt mag dus minder variëren in zijn nutriënt dan een grond
stof die slechts een kleine bijdrage levert. De vraag die nu 
ontstaat is: waar in bovenstaande grafiek bevinden zich de DIP
grondstoffen? 
Om dit te bepalen zijn er twee tests gedaan: 

1 Het aantal malen dat een bepaalde RB in het produktassortiment 
voorkomt, voor alle DIP-grondstoffen tesamen. Dit geeft een 
idee van het belang van de DIP-grondstoffen in het assorti
ment. 

2 Het aantal malen dat een bepaalde TPA van één DIP-grondstof 
voorkomt. Hieruit volgt een bandbreedte voor de grondstof. Bij 
deze test zijn de overige DIP-grondstoffen vastgezet, m.a.w. 
de toegestane variatie in een produktnutriënt mag geheel 
worden veroorzaakt door die ene grondstof. Dit geeft een te 
optimistisch beeld, hoewel ook bedacht moet worden dat 
variaties in de gebruikte grondstoffen elkaar kunnen opheffen. 
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§ 5.2. Resultaten van de tests 

Per nutriënt zijn de Relatieve Bijdragen van de DIP-grondstoffen 
in klassen (0-10, 10-20, ... ,90-100) ingedeeld. Per klasse is 
geturfd hoeveel produkten zich in die klasse bevinden. De resul
taten zijn gegeven in figuur 4. Duidelijk te zien is dat de DIP
grondstoffen een zeer belangrijke drager zijn van de vetnutriënt 
in de produkten. De RB van vet zit hoofdzakelijk in de klasse 90-
100%. Voor de eiwitnutriënt zit de piek in de klassen 30-50% en 
voor as in de klassen 50-80%. Eigenlijk zou figuur 4 met het 
verkoopplan vermenigvuldigd moeten worden, om de werkelijke 
frequentieverdeling te krijgen waarbij produkten naar rato van 
hun verkoopvolume gewaardeerd worden . 
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Figuur 4. Frequentieverdeling van de RB's van de DIP-grondstoffen in de produkten. 

In de tweede test is per grondstof, indien deze grondstof in een 
produkt voorkomt, de TPA berekend. Ook die TPA's zijn ingedeeld 
in klassen. Per grondstof per nutriënt is geturfd hoeveel produk
ten, die deze grondstof gebruiken in hun basisrecept, zich in die 
klasse bevinden . . Dit is dus 21 keer gedaan (7 grondstoffen x 3 
nutriënten). Ter illustratie zijn er twee grafieken gegeven. 
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Figuur 5. Frequentieverdeling van de TPA's van grondstof c en G. 
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Heel duidelijk is wederom de vetnutriënt van de grondstoffen. Bij 
grondstof C mag deze nutriënt meer dan 100% afwijken van de stan
daardwaarde, zijnde 5%. Dus als grondstof C een vetnutriënt heeft 
van 10%, dan is dit nog steeds acceptabel. Bij grondstof G is het 
eerder het omgekeerde geval. Daar mag de vetnutriënt maar 10-20% 
afwijken van het standaardwaarde van 40%. Dus grondstof G zou 
geaccepteerd kunnen worden bij een vetnutriënt tussen 36% en 
44%. 

Ook gevoelsmatig is dit juist; een grondstof met een lage 
nutriënt, die een klein deel uitmaakt van het produkt mag vele 
malen meer afwijken dan een grondstof die een hoge nutriënt heeft 
en die een groot aandeel in een produkt heeft. Aandeel maal 
nutriënt geeft de bijdrage die een grondstof in een produkt 
heeft. Wordt dit vergeleken met de totaalwaarde van een nutriënt 
in het produkt, dan geeft dit een maat voor het belang van de 
grondstofnutriënt. We praten hier weer over de Relatieve Bijdrage 
(RB). 

Omdat een grondstof niet in ieder produkt dezelfde (relatieve) 
bijdrage levert is het dus van belang om te weten wat de maximale 
bijdrage is die een grondstof levert. Dit is geen vast gegeven, 
het verandert iedere keer als de basisrecepten opnieuw worden 
uitgerekend. · 

Een andere factor die ook meespeelt is de aanwezigheid van andere 
grondstoffen. Tesamen veroorzaken de grondstoffen een afwijking 
in een eindproduktnutriënt, maar het is niet duidelijk welke 
grondstof welk gedeelte daarvan veroorzaakt. Misschien heffen 
sommige afwijkingen elkaar wel op. Er is dus naast de relatie RB
TPA ook nog een relatie tussen de grondstoffen onderling. Als 
voorbeeld het produkt W. 

Tabel 15 •. Gegevens DIP-grondstoffen voor produkt '.I. 

aandeel in grondstof absolute produkt 
Grondstof produkt on nutriënt <'~> bijdrage nutriënt (X) RB(vet) 

E 5,707 5,00 0,29 15,00 1,90 
G 31,253 40,00 12,50 15,00 83,34 

Overige nvt 2,21 15,00 14,76 

De vetnutriënt in het produkt is 15%, bij de toegestane afwijking 
van 10% geeft dit dus een absolute toegestane afwijking van 1,5. 
Deze afwijking wordt door de DIP-grondstoffen veroorzaakt (uit
gangspunt) . De bijdrage van de DIP-grondstoffen aan de vet
nutriënt, 12,79 groot, mag dus ± 1,5 zijn. 
Deze afwijking mag verdeeld worden over de beide grondstoffen, 
maar onbekend is in welke verhouding. De afwijking van de bij
drage is als volgt in een formule te plaatsen: 

12,50•a + 0,29•# = 1,5 (4) 

Hierbij zijn a resp. # de relatieve afwijking van de bijdrage van 
grondstof G resp. E. Vermenigvuldigd met 100 geeft de TPA. 
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Belangrijkste conclusie hieruit is dat de TPA van de ene grond
stof afhankelijk is van de TPA van de andere grondstof. En in dit 
voorbeeld handelt het zich om slechts twee grondstoffen, er zijn 
ook recepten waar 3 of 4 DIP-grondstoffen in opgenome~ worden. 

§ 6. Bepaling bandbreedte mbv LP 

Er ontstaat een aantal (multi-dimensionale) vergelijkingen. Als 
het uitgangspunt geldt dat alleen de nutriënten van de DIP-grond
stoffen variëren, dan zijn er per nutriënt slechts 7 variabelen 
(grondstoffen) terwijl er 96 vergelijkingen (produkten) zijn. 

De eis die gesteld wordt is dat de 7 variabelen maximaal een 
afwijking hebben van 10% van de produktnutriënt. In het voorbeeld 
van produkt W werd de volgende vergelijking gebruikt: 

12,50•a + 0,29•fi = 1,5 (4) 

Correcter was geweest als er het volgende had gestaan: 

12,50•a + 0,29•fi ~ 1,5 (5) 

Op deze wijze zijn vergelijkingen opgesteld voor alle produkten 
en als doel is gesteld het maximum van de som van alle varia
belen (a+fi+ •• ). Dit model is voor de vetnutriënt 4 keer door
gerekend: 

1 standaard, zoals .hierboven beschreven; 
2 voor alle grondstoffen geldt een minimum TPA van 10%; 
3 alleen voor grondstoffen met een vetnutriënt <6% geldt een 

minimum TPA van 10%; 
4 minimum TPA van 5% voor de 40%vet-grondstoffen, voor de over

igen geldt een minimum TPA van 10%, bovendien is het belang 
van een grote TPA bij laag-vet-grondstoffen groter dan bij 
hoog-vet-grondstoffen (40%). 

De resultaten worden in tabel 16 samengevat. De nummers bij de 
TPA-kolommen corresponderen met de hierbovenstaande nummering van 
de tests. 

Tabel 16. Resultaat LP vet-nutriënt. 

Grondstof Vet-nutriënt TPA(1) TPAC2) TPA(3) TPA(4) 

B 0,50 72, 11 10,00 51,68 51,68 
c 5,00 0,00 10,00 10,00 10,00 
D 5,00 50,03 10,01 45,57 28,17 
E 5,00 10,85 10,00 10,02 10,02 
G 40,00 0,00 10,00 0,00 5,00 
H 40,00 0,00 10,00 0,00 5,00 
1 20,00 12,00 10,44 13,44 11,82 

Uit de resultaten blijkt dat produktie volgens vast recept niet 
mogelijk is. Bijvoorbeeld voor grondstof E wordt een vetnutriënt 
tussen de 4,50 en 5,50 geaccepteerd. De standaarddeviatie van de 
vetnutriënt van grondstof E over 1988 is 0,64 (tabel 4), dus 
bovengenoemde grenzen zorgen voor een vermenigvuldigingsfactor 
van 0,78. Dit leidt tot een afkeurpercentage van 44%, alleen al 
op de vetnutriënt. Dit is onacceptabel hoog. 
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§ 7. Conclusies 

Kwantitatief gezien is er nog verder onderzoek gewenst om de 
hoogte van de veiligheidsvoorraden te bepalen. Echter kwalitatief 
is het qeen doenlijke zaak om op vast recept te qaan produceren. 
Er zijn teveel factoren die de beslissing beïnvloeden: 

- de nutriënt in de grondstof; 
het aandeel van de grondstof in de verschillende produkten; 
de nutriënteisen in de verschillende produkten; 
en de verhoudingen waarin de gebruikte grondstoffen tot eind
produkt gemengd worden. 

Er ontstaat dus een aantal multi-dimensionale vergelijkingen die 
wel op te lossen zijn (zie vorige paragraaf), maar als de basis
recepten opnieuw berekend worden (dit gebeurt in de huidige 
situatie iedere periode) dan zouden opnieuw die vergelijkingen 
opgelost moeten worden. Aangezien de oplossing een redelijk 
kleine bandbreedte geeft zou iedere periode opnieuw beslist 
moeten worden of er op vast recep~ qeproduceerd kan worden. Dit 
leidt tot een zeer ondoorzichtige situatie (nog erger dan nu het 
geval is) • 

Het uitgangspunt van dit hele onderzoek was te pogen het verschil 
tussen het basisrecept en het werkelijk recept te verkleinen tot 
nul. Dit geeft produkttechnische voordelen (fysische en organo
leptische eigenschappen), maar ook planningtechnische voordelen 
(minder afwijkingen van de planning, voorspelling grondstof
verbruiken, etc.). Reduceren van het verschil tussen basisrecept 
en werkelijk recept .tot nul is zeer moeilijk. Een logische ver
volgstap is proberen of het verschil wel te verkleinen is. Bij
voorbeeld door bij het plannen van de produktie reeds rekening 
te houden met werkelijke gegevens voor zover die al bekend zijn. 
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