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Van reactief naar pro-actief Abstract 

Abstract 
In the current Masterfoods - Hays Logistics supply chain, unnecessary handling causes time 
pressure, which leads to inefficiency. This report describes a research int0 the possibilities for cost 
reduction at Hays. Better alignment of order quantities and packaging units turns out to such a 
reduction. Also work in advance or pre-work dwing less busy periods shows effective. 

.. 
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Managementsamenvatting 
Als onderdeel van de opleiding Technische Bedrijfskunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven is gedurende de periode maart - november 2002 een afstudeerproject uitgevoerd bij Hays 
Logistics Benelux. Dit afstudeerproject maakt onderdeel uit van het strategische project ‘Van 
maatwerk’ naar confectie2’ waarin de Technische Universiteit Eindhoven participeert. 

Projectomgeving ‘Van maatwerk naar confectie’ 
In het KLICT3-project ‘Van maatwerk naar confectie’ wordt gezocht naar verbeteringen in de 
inrichting van de binnenlandse retailketetì. Het doel van het project is om met een aantal 
leveranciers van voedingsmiddelen, met enkele logistieke dienstverleners en met enkele retailers 
gezamenlijk een aantal fundamenteel nieuwe beleveringsconcepten te verkennen, te onderzoeken en 
vervolgens in een proefomgeving op hun bruikbaarheid te testen. Uniek hieraan is dat vanuit het 
ketenperspectief getracht wordt een zo goed mogelijke oplossing te vinden en niet vanuit het 
perspectief van een individuele schakel. 

Het uitgangpunt van het project is dat er momenteel inefficiënte handelingen plaatsvinden op de 
verkeerde plaats en onder hoge tijdsdruk. Ook is het onduidelijk of de toegenomen schaalgrootte bij 
de schakels in de retail-distributie geleid heeft tot schaalvoordelen, bijvoorbeeld door bundeling, 
consolidatie en mechanisatie. Door middel van het project trachten de deelnemers een zo laag 
mogelijke consumentenkostprijs te bereiken, onder een aantal commerciële, wettelijke en 
kwaliteitsrandvoonvaarden. 

Probleemsituatie 
De probleemstelling die door het KLICT-project wordt gehanteerd vormt het uitgangspunt van dit 
afstudeeronderzoek. De probleemstelling luidt: 

Door te kijken naar de aard van de handelingen, de plaats van de handelingen en de tijdsaspecten 
van de handelingen wordt getracht een zo laag mogelijke consumentenkostprijs te bereiken onder 
een aantal commerciële, wettelijke en kwaliteitsrandvoonvaarden. Activiteiten moeten daarom: . . 

zoveel mogelijk maatconfectie4 zijn. 

Uit deze probleemstelling is de initiële opdrachtformulering voor dit afstudeeronderzoek afgeleid, 

daar plaatsvinden waar ze het beste kunnen plaatsvinden; 
dan plaatsvinden wanneer ze het beste kunnen plaatsvinden; 

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een analyse naar de mate 
waarin onnodig en onder tijdsdruk inefficiënt maatwerk wordt geleverd. Het tweede deel bestaat uit 
een ontwerpfase, waarbij de student een bijdrage levert aan de doelstelling van het KLICT-project. 

~ ~ 

’ Maatwerk: Activiteit toegesneden op de klant 
Confectie: Klant kan kiezen uit een beperkte set van activiteiten 
KLICT (Keten, Clusters & ICT): Bureau dat het project ondersteunt 
Maatconfectie: Voor de klant wordt na een confectie-activiteit een beperkte klantspecifieke activiteit 

uitgevoerd. 

... 
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Conclusie analyse 
Bij Hays Logistics vindt er bij het orderverzamelen veel maatwerk onder tijdsdruk plaats. Dit 
maatwerk is onnodig omdat het hanteren van bestelhoeveelheden die beter aansluiten op de 
processen bij Hays, de servicegraad richting de eindconsument niet nadelig beïnvloeden. 

Uit de analyse naar de handelingen is gebleken dat veel handling wordt veroorzaakt doordat retailers 
bestellen op basis van de eigen voorraadpositie, zonder rekening te houden met palletbeladingen. 
Tevens zijn er veel klantcondities met betrekking tot het soort pallet waarop geleverd wordt en de 
maximale hoogte dat een pallet mag zijn. Als gevolg hiervan worden er bij Hays veel losse colli 
verzameld, wat ten koste gaat van de productiviteit en dus de efficiëntie. 

Uit de analyse naar de tijdsdruk is gebleken dat het orderverzamelen onder bijna voortdurende hoge 
tijdsdruk plaatsvindt. Dit houdt in dat Hays de orders niet met haar reguliere capaciteit binnen de 
gestelde levertijd kan verzamelen. Gemiddeld genomen wordt 4% van het aantal uren verricht door 
overwerk en 23% door uitzendkrachten. Oorzaken hiervan zijn enerzijds dat een aantal 
uitzendkrachten bij Hays structureel worden ingezet, ook in relatief rustige perioden, anderzijds 
doordat de werklast veel variatie vertoont waardoor het gebruik van extra capaciteit noodzakelijk is. 
Van het totaal aantal uitzenduren is 32% structureel te noemen. Het gevolg van de inzet van extra 
capaciteit is hoge arbeidskosten en productiviteitsverlies. Daarnaast is gebleken dat de levertijd op 
dit moment ruim genoeg is om de orders groepsgewijs te behandelen. Hierdoor is het mogelijk om 
piek- en dalbelastingen gedurende de dag te spreiden. Indien de levertijd korter zou worden, zal dit 
een nog grotere vraag naar overwerk en uitzendkrachten met zich meebrengen. 

Ontwerpopdracht 
Uit de analyse is gebleken dat piek- en dalbelastingen in de werklast als gevolg van het 
bestelpatroon van de retailers leidt tot inefficiëntie. De doelstelling van de ontwerpopdracht is het 
verhogen van de efficiëntie. Met een verhoging van de efficiëntie wordt een reductie in de 
capaciteitskosten bedoeld. Door de tijdsdruk te verlagen middels vooruitwerken en afstemming van 
de bestelhoeveelheden op de palletbeladingen wordt getracht dit te bereiken. De ontwerpopdracht is 
als volgt gedefinieerd: 

De twee aspecten uit de ontwerpopdracht, gunstiger bestelhoeveelheden en vooruitwerken worden 
nu verder toegelicht. 

Bestel hoeveel heden 
De werklast van de orders bij Hays wordt in grote mate bepaald door de verwerkingseenheid, 
respectievelijk collo, laag of pallet. Hoe kleiner de verwerkingseenheid is, hoe lager de 
productiviteit en dus hoe hoger de werklast is. De werklast kan dan ook gereduceerd worden als de 
bestelhoeveelheden zoveel mogelijk worden aangepast aan zo groot moneliike 
verwerkingseenheden, bijvoorbeeld een hele pallet. Dit zal niet alleen een verbetering van de 
productiviteit met zich meebrengen, maar zal ook tot gevolg hebben dat de kwaliteit hoger zal zijn. 
Wanneer veel losse colli vervoerd worden, wordt de pallet bij stapeling van de verschillende 
producten tijdens transport, instabieler en neemt de kans op breuk en beschadiging toe. Afstemming 
van de bestelhoeveelheid op de verwerkingseenheid leidt niet automatisch tot een vermindering van 
de werklast. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de wijze waarop een pallet wordt 
afgebroken, zodat geen restanten overgehouden worden waarmee je ‘niets’ kunt. 

Vooruitwerken 
Door voorwerk te verrichten in dalperioden vindt er een afvlakking plaats van de werkbelasting 
gedurende een piekperiode. Hierdoor wordt de tijdsdruk verminderd, waardoor een betere benutting 
van het reguliere personeel en een afname van het gebruik van uitzendkrachten en overwerk 
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gerealiseerd zou kunnen worden. Bij Hays wordt de werklast met name bepaald door de tijd die 
nodig is voor het afbreken van pallets in kleinere hoeveelheden. In dit onderzoek is daarom gekeken 
naar het effect van het vooruit picken van lagen in dalperioden. Het vooruit picken van colli was 
gezien de opslagmethodiek die Hays hanteert geen optie. Omdat het huidige orderverzamelproces 
onder bijna voortdurende tijdsdruk plaatsvindt, betekent dit dat bij het huidig aantal vaste 
medewerkers niet vooruit gewerkt kan worden. In het onderzoek wordt dan ook gekeken naar de 
capaciteitskosten bij een verschillend aantal medewerkers. 

Scenario’s 
Met behulp van simulatie is getoetst of beide maatregelen inderdaad leiden tot een vermindering van 
de capaciteitskosten. Hierbij is een aantal scenario’s doorgerekend. 

Tabel M. 1 Overzicht scenario’s 

Om te bepalen wat het effect is wanneer er restricties worden gesteld aan de bestelhoeveelheden 
wordt een drietal orderstromen gebruikt. De huidige orderstroom waarbij colli, lagen en volle pallets 
worden geleverd. Een orderstroom waarbij er geen colli meer worden geleverd, dus alleen lagen en 
volle pallets en een orderstroom waar alleen nog maar volle pallets worden geleverd. De 
orderontvangst is toegevoegd om te kijken wat de invloed is als orders als batch binnenkomen bij 
Hays of wanneer ze gedurende de dag binnenkomen. Dit wordt meegenomen omdat wanneer de 
levertijd korter wordt het voor Hays noodzakelijk is om orders meer afhankelijk van het 
ontvangsttijdstip vrij te geven. De levertiid wordt veranderd om te kijken wat het effect is van 
vooruitwerken indien de levertijd korter wordt. Er wordt gekeken worden naar een situatie waarbij 
de levertijd gelijk is aan 48 uur, zoals in de huidige situatie en waarbij de levertijd gelijk is aan 24 
uur. Om te kijken of vooruitwerken effectief is en onder welke omstandigheden, wordt er bij elke 
orderstroom, orderontvangst en levertijd gekeken naar het effect van vooruitwerken. Alleen bij de 
volle pallets orderstroom is voorwerken niet mogelijk, aangezien er geen lagen worden geleverd. 

Besturing scenario’s 
Een andere orderontvangst, een kortere levertijd en vooruitwerken vragen om veranderingen in de 
besturing. In onderstaande tabel wordt de besturing van de verschillende scenario’s weergegeven. 

- -  - 
eenmaal per dag tegeliik ontvangen en nadat de rittenplanning is gedaan 
allemaal tegeliik vrijgegeven. Elke order heeft zijn eigen aflevertiidstitx 
Bij de scenario’s met een flowgewijze orderontvangst komen de orders 
gedurende dè gehele dag binnen bij Hays en worden ze per order 
vrijgegeven. De orders krijgen allemaal dezelfde constante levertiid mee. 
Het moge duidelijk zijn dat deze wijze van orderontvangst de orders niet 
meer vrijgegeven worden aan de hand van een rittenplanning. De 
gevolgen hiervan worden niet in dit onderzoek meegenomen. Hiervoor 

I wordt verwezen naar Zbinden (2002). 
I Bij levering binnen 48 uur is het aflevertijdstip gelijk aan die van de 48 uur 

~~ 

werkelijke huidige situatie bij Hays. 
Bij levering binnen 24 uur is het aflevertijdstip 8 uren naar voren 
verplaatst. In de praktijk zal een levertijd van 24 uur bij een batchgewijze 
orderontvangst waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar zal naar een 
flowgewijze orderontvangst gegaan moeten worden. 

24 uur 

V 
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Vooruitwerken Nee 

Ja 

De order met de kleinste Minimum Slack Time wordt als eerste 
verzameld. De order wordt indien een vaste medewerker binnen zijn 
resterende werktijd de order nog op tijd kan verzamelen toegewezen aan 
deze vaste medewerker. Zoniet dan wordt gekeken of de order door 
middel van overwerk op tijd verzameld kan worden. Is dat ook niet 
mogelijk dan wordt de order toegewezen aan een uitzendkracht. 
Naast de reguliere orders moeten er ook voonverkopdrachten worden 
vrijgegeven en worden uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat het 
vooruitwerken niet tot meer tijdsdruk leidt en daardoor tot extra 
capaciteitskosten wordt er pas vooruitgewerkt indien er geen enkele 
order meer is. Vooruitwerken wordt alleen gedaan door vaste 
medewerkers. Een voorwerkopdracht bestaat uit het afbreken van een 
gehele pallet. Alleen wanneer de voorraad lagen van een product kleiner 
is dan het voorspelniveau wordt er een voorwerkopdracht gegenereerd. 
Het voorspelniveau wordt bepaald op basis van historische gegevens 
door middel van Exponential Smoothing. Als eerste wordt die 
voorwerkopdracht uitgevoerd waarvan de voorraad in verhouding tot het 
aantal lagen op een pallet het meeste afwijkt van het voorspelniveau. 

Resu Itaten sim uiat ie 
In tabel M.2 staan de resultaten van de simulatie van de verschillende scenario's van de huidige 
orderstroom weergegeven. Hierbij is het aantal vaste medewerkers (=N) gelijk aan de gemiddelde 
werklast. Dan geldt dus dat N gelijk is aan N'. De capaciteitskosten van het scenario met 
batchgewijze orderontvangst, levertijd van 48 uur en zonder vooruitwerken zijn gelijk gesteld aan 
index 100. De bezettingsgraad van de vaste medewerkers is uitgedrukt als het percentage van de 
totale werktijd dat een vaste medewerker aan het werk is. De effectiviteit van het vooruitwerken is 
uitgedrukt als het percentage lagen dat vooruit is gepickt en dat ook daadwerkelijk geleverd wordt. 
De voorwerkprestatie is uitgedrukt als het percentage van het totaal aantal lagen dat geleverd wordt 
en vooruit gepickt is. 

Een gevoeligheidsanalyse naar het aantal vaste medewerkers laat de volgende resultaten zien. 
tabel M.3 zijn de capaciteitskosten bij verschillende waarden van N weergegeven. 

In 

Voor iedere orderstroom is bij elk scenario het optimale aantal medewerkers (waarbij de 
capaciteitskosten minimaal zijn) bepaald. In tabel M.4 worden de minimale capaciteitskosten van de 
verschillende scenario-orderstroom combinaties vergeleken. Hierbij is opnieuw één waarde als 

' index 1 O0 gekozen. 

' vi 
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Conclusies 
Aan de hand van de simulaties kunnen de volgende conclusies worden getrokken. . 
. 
. 

Vooruitwerken leidt tot een reductie van het aantal uitzenduren en overuren en daardoor tot een 
vermindering van de capaciteitskosten van het orderverzamelen. 
Een levertijd van 48 uur is goedkoper dan een levertijd van 24 uur, tenzij er alleen volle pallets 
worden geleverd. 
Batchgewijze orderontvangst is goedkoper dan flowgewijze orderontvangst, tenzij er vooruit 
wordt gewerkt. Bij vooruitwerken zijn de kosten nagenoeg aan elkaar gelijk. 
Het optimale aantal vaste medewerkers moet in de praktijk nagegaan worden. Uit de simulaties 
blijkt dat een aantal vaste medewerkers dat net iets kleiner is dan de gemiddelde werklast de 
laagste kosten genereert. Dit moet getoetst worden met de werkelijke haalbare bezettingsgraad. 
De effectiviteit is goed genoeg om geen problemen te krijgen met de THT van de producten. 
Een voorspelling op basis van Exponential Smoothing is dus mogelijk. 
Het leveren van alleen volle pallets genereert veruit de laagste kosten. De kosten voor het 
orderverzamelen tussen het wel leveren van losse colli en het leveren van alleen maar lagen en 
volle pallets verschillen nauwelijks. Wel zijn er wanneer er geen losse colli meer worden 
geleverd, besparingen realiseerbaar in het aantal breuken, de controletijd van de orders en de 
goederenontvangst bij de retailer. 

. 

. 

Implementatie 
Naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies wordt aanbevolen om de volgende stappen te 
ondernemen. 

Stap 1: Bepalen beleid ten aanzien van de toegestane bestelhoeveelheden en levertijd 
Alleen wanneer er volle pallets worden besteld wordt een ievertijd van 24 uur geadviseerd. In 
alle andere gevallen leidt een kortere levertijd tot een verhoging van de kosten bij Hays. Daarbij 
heeft De Kok (2000) immers aangetoond dat een kiorte levertijd van de logistieke dienstverlener 
nauwelijks effect op de servicegraad naar de eindconsument. 
Klantcondities zorgen voor extra kosten en tevensjs vooruitwerken ook niet mogelijk. Er moet 
dus gestreefd worden naar een vermindering al dan niet afschaffing van de klantcondities. 
Losse colli moeten geminimaliseerd worden. 

Bepaal het optimaal aantal vaste medewerkers en voorkom hierbij het aantal structurele 
uitzendkrachten. Tevens moet er een betere berekening van de werklast komen om zo de inzet 
van uitzendkrachten te verbeteren. Op dit moment is het nog niet goed mogelijk om het aantal 
volle pallets, lagen en colli van de orders te bepalen, rekening houdend met de klantcondities, 
waardoor een goede berekening van de werklast niet mogelijk is. 

Stap 3: Trade-off tussen de mogelijke besparingen en de additionele kosten van vooruitwerken 
Vooruitwerken bij Hays brengt extra kosten voor heftrucks met zich mee. De huidige heftrucks 
zijn niet geschikt indien er vooruit gewerkt wordt. Er moet nagegaan worden of in de praktijk de 
besparingen op de capaciteitskosten opwegen tegen de extra kosten van de heftrucks. 

Cruciaal voor de invoering van vooruitwerken is een correcte registratie van het aantal lagen dat 
per product besteld wordt. Op dit moment is het nog niet mogelijk om, rekening met de 
klantcondities, het juiste aantal volle pallets, lagen en losse colli van een order te bepalen. 

. 

. 
Stap 2: Optimaliseren van de capaciteit . 

Stap 4: Invoering vooruitwerken . 



p -  

' I  
I 
I 
1 
1 
I 

I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 

I 
I 
I 
I 

a 

a 

I 
d 
I 
I 
I 

Van reactief naar pro-actief Voorwoord 

Voorwoord 
In de Metro van 1 1 juni die ik tijdens één van de middagpauzes gedurende mijn afstudeerperiode bij 
Hays Logistics doorkeek, viel één artikel mij op. Het was een artikel over de ergernissen die mensen 
ondervinden in supermarkten. 

Fragment uit Metro, I 1  juni 2002, bron CBL 
Ergernissen top 5: 
Lang moeten wachten bij de kassa 28% 

Schappen bijvullen tijdens openingstijden 22% 

Uitverkochte aanbiedingen 19% 

Artikelen uit assortiment gehaald 23% 

Uitverkochte artikelen/ producten 21% 

Vier van de vijf ergernissen hebben betrekking op het assortiment van de supermarkt en de lege 
winkelschappen. Dit is precies waar het KLICT-project (KLICT staat voor Ketennetwerken, 
Clusters en ICT) waarbinnen mijn afstudeerproject heeft plaatsgevonden, zich op richt. De 
consument is veeleisender geworden en accepteert het niet meer wanneer een supermarkt bepaalde' 
producten niet in huis heeft of wanneer de schappen leeg zijn. Binnen het KLICT-project wordt 
gekeken hoe de binnenlandse retailketen zo goed mogelijk kan worden ingericht en bestuurd om aan 
deze toegenomen wensen van de consument tegemoet te komen. 

Gedurende een periode van negen maanden heb ik binnen dit KLICT-project geparticipeerd in het 
kader van mijn afstudeerproject voor de studie Technische Bedrijfskunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Bij Hays Logistics, een logistieke dienstverlener in de retail-industrie, heb 
ik gekeken naar de mogelijkheden om meer pro-actief te werken in plaats van te wachten totdat de 
klant een bestelling plaatst. . 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik de kans gekregen om bij verschillende bedrijven een kijkje in 
de keuken te nemen, maar in het bijzonder bij Hays Logistics, voor wie ik de opdracht heb 
uitgevoerd. Ik wil dan ook via deze weg alle medewerkers binnen Hays die me bijzonder goed 
geholpen hebben bedanken, waarbij mijn speciale dank uitgaat naar mijn bedrijfsbegeleider Marc 
Schipper. Daarnaast heb ik veel nuttige tips en advies gekregen gedurende de uitvoering van mijn 
onderzoek van Rob Broekmeulen, mijn begeleider van de universiteit. Als laatste wil ik mijn studie- 
vrienden bedanken, en in het bijzonder Jeroen, die mijn werk van goed commentaar voorzagen en 
zonder wie mijn busreizen naar Veghel niet zo gezellig waren geweest. 

Isabelle Mos 
November 2002 -~ 
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. . . . . . . . . . . - . ,  . . _ . , . I . _ .  

Hoofdstuk 1 Inleiding 
Dit afstudeeronderzoek vindt plaats in het kader van het KLICT5-project ‘Van maatwerk6 naar 
confectie7’, een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en universiteiten. Ter inleiding van dit 
rapport wordt in paragraaf I .  1 een korte uiteenzetting gegeven van deze projectomgeving en wordt 
in paragraaf 1.2 de opzet van het IUICT-project beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 de 
uit het KLICT-project voortkomende initiële opdrachtformulering van dit afstudeeronderzoek 
gegeven met in paragraaf 1.4 een nadere afbakening hiervan. In paragraaf 1.5 zal de methode van 
onderzoek beschreven worden die tijdens dit onderzoek gevolgd wordt, waarna het hoofdstuk wordt 
afgesloten mei in paragraaf i .6 de opbouw van het verslag. 

1 .I. Project ‘Van maatwerk naar confectie’ 
Al jaren worden in retail-distributieketens logistieke verbeterprojecten uitgevoerd; vaak gebeurt dat 
onder de noemer ECR (= Effkient Consumer Response). Kern van die projecten is een meer tijdige 
informatie-uitwisseling, een snellere reactie en een betere onderlinge afstemming. De grenzen van 
de verbeteringen die hiermee kunnen worden behaald zijn in zicht en de eisen die aan de bedrijven 
worden gesteld zijn hoog. Recente problemen in de distributiecentra en de lege schappen op 
zaterdag in de winkels maken dit op pijnlijke wijze duidelijk. 

producten aangepast aan zij 
kiezen en bovenal wil hij 

I 
1 
I 
I 
I 
I 

Een tweetal ontwikkelingen is er gaande in de binnenlandse retailketen (zie figuur l.l), namelijk 
assortimentsverbreding en schaalvergroting. Om aan de alsmaar groeiende wensen van de 
consument tegemoet te komen en de concurrentie aan te gaan, is het assortiment van de 
supermarkten de laatste jaren verbreed. Een breed assortiment heeft gemiddeld lage 
verkoopvolumes per artikel als gevolg. Hierdoor wordt een producent in de levensmiddelenbranche 
geconfronteerd met steeds meer en hogere logistieke eisen van zijn afnemers (retailer) die steeds 
kleinere en frequentere leveringen binnen nauw omschreven aflevervensters eisen. Daarnaast zijn de 
partijen in de retail-distributieketens door concentratie de laatste jaren veel grootschaliger geworden. 
Hierdoor is een sterke bundeling van logistieke stromen opgetreden, die mogelijkheden biedt tot 

I industrialisering. 

Producent DC Producent DC Retailer Supermarkt 

Figuur 1.1 Retailketen van producent tot supermarkt 

De aanname van het KLICT-project ‘Van maatwerk naar confectie’ is dat deze ontwikkelingen 
onvoldoende zijn doorvertaald in de inrichting van de ketens. Er vindt teveel sub-optimalisatie per 
schakel plaats. Er vinden op dit moment vaak inefficiënte handelingen plaats, ze gebeuren op de 
verkeerde plaats en ze staan onder hoge tijdsdruk. Gezamenlijk met een aantal leveranciers van 
voedingsmiddelen, met enkele logistieke dienstverleners en met enkele grote retailketens probeert 

I 
~I 
‘ I  
I 
I 

KLICT(Keten, Clusters & ICT): bureau dat het project ondersteunt 
Maatwerk: Activiteit toegesneden op de klant 6 

’ Confectie: Klant kan kiezen uit een beperkte set van activiteiten 

1 -  1 
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Erasmus Universiteit Rotterdam 
Unilever Bestfoods Nederland (UBF) 
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Wetenschappelijk onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek 
Fabrikant 

het project een aantal fundamenteel nieuwe beleveringsconcepten te verkennen en in een 
proefomgeving op hun bruikbaarheid te testen. 

Masterfoods 
Hays Logistics Benelux (HLB) 
Van Eerd Groep 

1.2 Opzet KLICT-project 
Het KLICT-project is voorzien als een publiek-privaat onderzoeksproject, waaraan met 
medefinanciering van het bureau KLICT (Keten, clusters & ICT) een aantal bedrijven en 
universiteiten deelneemt. 

Fabrikant 
Logistiek Dienstverlener 
Retailer 

I Schuitema I Retailer 

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep, waarin het management van de betrokken 
bedrij ven deelneemt en waarin de hoogleraren van de betrokken universiteiten zitting hebben. 
Daaronder fungeert een projectteam waarin de projectleiders van de betrokken bedrijven, alsmede 
de onderzoekers en studenten van de universiteiten zitting hebben. De studenten voeren bij één van 
de partijen uit de distributieketen een individueel afstudeerproject uit, dat een bijdrage vormt aan het 
project ‘Van maatwerk naar confectie’. 

1.3 Initiële opdrachtfórmulering. 
De probleemstelling die door het KLICT-project wordt gehanteerd vormt het uitgangspunt van dit 
afstudeeronderzoek. Deze is beschreven door Martens 8z Van der Vlist (2002) in het projectvoorstel 
en luidt als volgt: 

Door te kijken naar de aard van de handelingen, de plaats van de handelingen en de tijdsaspecten 
van de handel ingen wordt getracht een zo laag mogelijke consumentenkostprijs te bereiken onder 
een aantal commerciële, wettelijke en kwaliteitsrandvoonvaarden. Activiteiten moeten daarom: . 
m 

zoveel mogelijk maatconfectie’ zijn. 

Uit deze probleemstelling is de initiële opdrachtformulering voor dit afstudeeronderzoek afgeleid, 
welke op de volgende manier omschreven kan worden: 

daar plaatsvinden waar ze het beste kunnen plaatsvinden; 
dan plaatsvinden wanneer ze het beste kunnen plaatsvinden; 

verminderen van tijdsdruk in 
logistiek concept waarmee de 

De opdracht bestaat dus uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een analysefase waarbij antwoord 
gegeven dient te worden op de vragen: 

* Maatconfectie: Voor de klant wordt na een confectie-activiteit een beperkte klantspecifieke activiteit 
uitgevoerd. 
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1. Welke activiteiten vinden plaats in de keten en welke tijdsaspecten zijn hierbij relevant? 
2. Wat zijn de kritische activiteiten qua handelingen? Dit zijn activiteiten waarbij veel of 

overbodige handelingen worden uitgevoerd. 
3. Wat zijn de kritische activiteiten qua tijdsdruk? Dit zijn activiteiten die niet binnen de 

gestelde levertijd door het vaste personeel kunnen worden uitgevoerd. 
4. Welke activiteiten komen in aanmerking voor eliminatie of verschuiving in de keten? 

Het tweede deel bestaat uit een ontwerpfase, waarbij de student een bijdrage levert aan de 
doelstelling van het KLICT-project. Deze ontwerpfase zal in hoofdstuk 3 nader gespecificeerd 
worden. 

1.4 Afbakening 
Met de deelnemende bedrijven zijn vier ketens te vormen, waarvan er twee onderwerp zijn van 
onderzoek in het project 'Van maatwerk naar confectie'. 

Unilever Bestfoods - Hays Logistics Benelux - Jumbo Supermarkten 
Masterfoods - Hays Logistics Benelux - Schuitema 

Bij elke partij uit de ketens voert een student zijd haar afstudeerproject uit. Dit rapport betreft een 
onderzoek dat plaatsvindt bij Hays Logistics Benelux in de keten Masterfoods - Hays Logistics 
Benelux - Schuiterna. 

Tevens is door de stuurgroep en het onderzoeksteam besloten een aantal aspecten niet in het 
onderzoek mee te nemen: 

Winkelvloer: De voorraad en handelingen in het filiaal wordt buiten beschouwing gelaten. 
Fi liaalbestellingen worden wel meegenomen, omdat wordt aangenomen dat de filialen door hun 
bestelgedrag voor verstoringen in de keten zorgen. . Retourstromen: Het onderzoek concentreert zich op de goederenstromen stroomafwaarts; 
retourstromen worden derhalve niet meegenomen in het project. 
Seriearootte: - De seriegrootte in het productieproces van de producent wordt als gegeven 
beschouwd. . Ladingdrager: Parallel aan hèt project 'Van maatwerk naar confectie' loopt een KLICT-project 
naar standaardisatie van ladingdragers. 

1.5 Plan van aanpak 
De methode van onderzoek die bij dit onderzoek gebruikt wordt is weergegeven met behulp van de 
techniek van Verschuren & Doorewaard (1 995). 

Huidige situatie: 
beschrijving en 

Overige bijdragen 
KLICT-project 

I Literatuurstudie I 
I { I  I I 

Ontwerp- 
alternatieven Ontwerpopdracht 

I I 1 

I 1-4 impiementatieplan 
Ontwerp en 

: i-II''-' . Beoordelingscriteria 

iguur 1.2 Onderzoeksmodel 



' 1  
1 
I 
i 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 

' I  

Van reactief naar pro-actief Hoofdstuk I 

Aan de hand van gesprekken met deskundigen, dataverzameling binnen het bedrijf en de keten en 
documentatie van het KLICT-project wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Door vergelijking 
van deze huidige situatie met de gewenste situatie wordt gekomen tot een nadere specificatie van de 
ontwerpopdracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de overige bijdragen aan het KLICT- 
project. Vervolgens wordt met behulp van literatuur een aantal ontwerpalternatieven gegenereerd. 
Deze alternatieven worden getoetst aan een aantal beoordelingscriteria om te bepalen of er 
inderdaad een verhoging van de efficiëntie, uitgedrukt in kosten, bereikt wordt met de maatregelen 
en of aan de wettelijke, commerciële en kwaliteitsrandvoonvaarden voldaan wordt. Dit leidt 
uiteindelijk tot een ontwerp van een nieuw logistiek concept en implementatieplan. 

1.6 Opbouw verslag 
De opbouw van het verslag is afgeleid van het onderzoeksmodel. In figuur 1.3 is de structuur van 
het rapport weergegeven. 

I Hoofdstuk 7 I 
Probleemdefinitie 

Hoofdstuk 6 
Implementatie en conclusies 

Figuur 1.3 Rapportstructuur 

Op basis van de probleemdefinitie die in dit eerste hoofdstuk is beschreven, wordt in hoofdstuk 2 de 
huidige situatie in kaart gebracht. Bij de beschrijving van de huidige situatie wordt met name 
ingezoomd op de situatie bij Hays Logistics Benelux, waar het onderzoek plaatsvindt. De input voor 
deze beschrijving en analyse is afkomstig uit bedrijfsspecifieke informatie, interviews en 
documentatie van het KLICT-project. Een uitgebreide ketenbeschrijving wordt gegeven door 
Zuidwijk (2002). Aan de hand van de beschrijving van de huidige situatie wordt er in hoofdstuk 3 
dieper ingegaan op de probleemstelling. De mate waarin er in de huidige situatie onnodig en onder 
tijdsdruk inefficiënt maatwerk wordt geleverd, wordt met behulp van enkele prestatie-indicatoren 
gekwantificeerd. Door deze diagnose te vergelijken met de gewenste situatie wordt de 
ontwerpopdracht nader gespecificeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de overige bijdragen 
aan het KLZCT-project, aangezien er meerdere onderzoekers en studenten een bijdrage leveren aan 
het herontwerp van het logistieke concept van de keten. In hoofdstuk 4 zal vervolgens binnen de 
kaders van de ontwerpopdracht een aantal ontwerpalternatieven worden gegenereerd. Hierbij zal 
gebruik worden gemaakt van literatuur. De ontwerpalternatieven worden met behulp van een 
simulatiemodel getoetst aan een aantal beoordelingscriteria. De simulatieresultaten worden in 
hoofdstuk 5 weergegeven. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de implementatie van het 
ontwerp en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies van dit afstudeeronderzoek. 

c 
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Hoofdstuk 2 Huidige situatie 
In dit hoofdstuk zal een beschrijving gegeven worden van Hays Logistics Benelux en de positie van 
het bedrijf in de logistieke keten. De beschrijving is gestructureerd aan de hand van het logistiek 
concept' wat door Van Goor et al (1998) aan de hand van Verstegen (1989) beschreven wordt. In 
het logistiek concept wordt een onderscheid gemaakt tussen de strategische doelstellingen en de 
aandachtsgebieden waarbinnen verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn: grondvorm, besturing, 
informatievoorziening en organisatie. In paragraaf 2.1 wordt de strategie van Hays Logistics 
Benelux beschreven. Vervolgens komt in paragraaf 2.2 de grondvorm aan bod, in paragraaf 2.3 de 
besturing en in paragraaf 2.4 infamatievoorziening. Tot slot wordt in paragraaf 2.5 de organisatie 
beschreven. 

2.1 Strategie Hays Logistics Benelux 
Hays Logistics, een gerenommeerde internationale logistieke dienstverlener, maakt deel uit van de 
Britse groep Hays plc, een op de Londense beurs genoteerde onderneming die in 165 1 is opgericht 
als Hay's Wharf bij de London Bridge. Dit bedrijf dat inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijf met 
bijna 30.000 werknemers en een omzet van E2.2 miljard, is naast actief te zijn in de logistieke 
dienstverlening ook actief in de commerciële dienstverlening waaronder personeelsadvies- en 
selectie. 

Hays Logistics is een internationale logistieke dienstverlener, met vestigingen in onder meer 
Engeland, Frankrijk, Italië, Duitsland en de Benelux, en is gespecialiseerd in het uitwerken van 
integrale logistieke oplossingen in warehousing en fysieke distributie. Met haar logistieke 
dienstverlening is het bedrijf actief in veel verschillende sectoren, waaronder: elektronica en 
telecommunicatie, automobiel en industrie, gezondheidszorg en consumentenartikelen. 

In de Benelux heeft Hays Logistics een toonaangevende positie verworven inzake de warehousing 
en landelijke distributie van Consumer Packaged Goods. Distributiecentra voor landelijke distributie 
zijn gevestigd in Olen (B), Veghel (NL), Ede (NL) en Amersfoort (NL) voor de distributie van 
droge voedingsmiddelen, zoetwaren en verzorgingsproducten en in Vaassen (NL) en Boxmeer (NL) 
voor de distributie van koelverse voedingswaren. Naast logistieke dienstverlening biedt Hays 
Logistics Benelux in haar distributiecentra aanvullende diensten aan waaronder assemblage, testen 
en reparatie van computers en communicatieapparatuur, ompakhandelingen en displaybouw, 
transportmanagement en de behandeling van douaneformaliteiten. 

Hays hecht veel waarde aan de kwaliteit en heeft naast een ISO-certificaat ook een speciaal voor de 
voedingsmiddelenbranche ontwikkelde HACCP-normering behaald. Het bedrijf participeert actief in 
tal van overlegorganisaties die zich richten op het verbeteren van logistieke 
samenwerkingsverbanden en steunt initiatieven die een betere benutting van transportmodi tot doel 
hebben. Er wordt hierbij gestreefd naar vermindering van transport over de weg door een optimale 
bundeling van goederenstromen en te zoeken naar alternatieve transportmogelijkheden. Hays ziet 
het Manufacturers Consolidation Centre" (=MCC) als een mogelijke oplossing hiervoor, waardoor 
hoogfrequente leveringen met behoud van de benodigde schaalgrootte en beladingsgraad mogelijk 
zijn. Daarnaast wil Hays investeren in lagen-pick-machines waarbij lagen van pallets afgepakt 
kunnen worden, waardoor de mogelijkheid' bestaat uitleverpallets op te bouwen uit meerdere 
producten. Logistieke kosten kunnen zo, door het minimaliseren van het uitleveren van colli" 
(duurste handling), het optimaliseren van de uitlevering van volle pallets (goedkoopste handling) en 
het mechaniseren van lagen beperkt worden. 

~ 

Logistiek concept: Een blauwdruk van de inrichting van de logistiek in de organisatie. 
MCC: concept waarbij meerdere fabriekanten, retailers of beiden gebruik maken van hetzelfde 

9 

distributiecentrum 
I '  Collo: Handelseenheid, de eenheid waarin de producten van de fabrikant naar de retailer worden vervoerd 
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2.2 Grondvorm 
De grondvorm wordt door Hoekstra & Romme (1993) gedefinieerd als een model dat de structuur 
van de fjsieke goederenstroom weergeeft in een bepaalde organisatie. De structuur wordt bepaald 
door de processen die plaatsvinden, de locatie van de voorraadpunten en de goederenbeweging 
tussen processen en voorraadpunten. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de grondvorm 
van de keten, waarna vervolgens de structuur van de goederenstroom binnen Hays Logistics 
Benelux beschreven wordt. 

2.2.1 Grondvorm keten 
Hays Logistics Benelux (=Hays) participeert in vele ketens, aangezien het de logistiek 
dienstverlener is van meerdere producenten en daarbij levert aan tal van retailorganisaties en andere 
klanten van deze producenten. Dit rapport beschrijft een onderzoek in de keten Masterfoods - Hays 
Logistics Benelux -Schuiterna, waardoor in dit verslag alleen deze keten wordt beschouwd. De rol 
en positie van Hays in andere ketens is echter identiek. 

Structuur 
De structuur van de keten is in onderstaande figuur weergegeven. 

i DC producent i DC retailer 

. .  . 

Masterfoods Hays i Schuitema 
. .  

Figuur 2.1 Ketenstructuur . . .  

In de figuur is te zien dat de goederenstroom in de keten wordt onderbroken door twee 
voorraadpunten. Een nationaal distributiecentrum van de producent en een (vaak regionaal) 
distributiecentrum van de retailer van waaruit de winkels bevoorraad worden. Hays vervult in deze 
keten twee functies: 
1 ) het aanhouden van voorraad van geproduceerde goederen 
2) het transporteren van goederen op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheden naar de juiste retailer 

Processen 
De processen die plaatsvinden in de keten zijn beschreven aan de hand van het Supply-Chain 
Operations Reference-model (= SCOR). Het SCOR-model is ontwikkeld door de Supply Chain 
Council en is de industriestandaard voor supply chain management. SCOR zorgt voor een 
eenduidige terminologie, hetgeen de communicatie met de andere schakels in de keten 
vereenvoudigt. In dit project wordt gebruik gemaakt van SCOR versie 4.0 (SCC, 2000). Het SCOR- 
model onderscheidt een vijftal managementprocessen: . Source (S), dit proces omvat het bestellen en ontvangen van goederen. . Make (M), dit proces omvat de productie. . Deliver (D), dit proces omvat het gereed maken voor transport (bijvoorbeeld orderpicken) en het 

werkel ij ke transport. . Return (R), dit proces omvat alle uitvoerende activiteiten die verband houden met 
retourstromen. Zoals al eerder vermeld valt dit proces buiten de scope van het onderzoek. . Plan (P), dit proces omvat alle planningsactiviteiten voor de goederen- en formulierenstroom. 

Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen het soort producten dat de processen doorloopt. De 
volgende drie categorieën worden hierin onderscheiden: (1) producten die op voorraad geproduceerd 
worden, (2) producten die op order gemaakt worden en (3) producten die op order worden 
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ontwikkeld. In de keten waar dit onderzoek plaatsvindt is slechts sprake van het produceren op 
voorraad. In het model wordt dit aangegeven door een "1" achter de Source-, Deliver- en Make- 
activiteit te zetten. Het SCOR-model is een hierarchisch model dat bestaat uit 3 niveaus. Figuur 2.2 
geeft de hoogste niveaus (niveau 1 en 2) aan waarop de keten wordt beschreven. Opvallend is dat 
niet ieder bedrijf bestaat uit een S-, M- en D-gedeelte. Enerzijds komt dit doordat een bedrijf een 
dergelijke activiteit niet kent, anderzijds kan het zijn dat de betreffende activiteiten buiten de scope 
van het onderzoek vallen. 

~~ 

Figuur 2.2 FOR-model niveau 1 en 2 

In bijlage 1 zijn de processen uit figuur 2.1 nader beschreven. Op de bedrijfsspecifieke invulling van 
de processen bij Hays wordt in de volgende paragraaf nader in gegaan. Voor de invulling van de 
processen van de overige ketenpartners wordt verwezen naar de ketenrapportage van Zuidwijk 
(2002). 

2.2.2 Grondvorm Hays 
Zoals beschreven vervult Hays een voorraadfunctie ten behoeve van de producent en beheert het 
bedrijf het externe transport naar de retailer. In deze paragraaf zal eerst de structuur worden 
weergegeven, waarna uitgebreider wordt ingegaan op de activiteiten die plaatsvinden binnen Hays. 

Structuur 
De interne goederenbewegingen binnen het magazijn (ook wel material handling genaamd) tussen 
processen en voorraadpunten worden weergegeven in figuur 2.3. 

~"...<I.~_."--._........._I ~ 

Bulkmagazijn Pickrnegazijn f Orderverzamelen f 

Klantordergestuurd 
- 4  

Productiegestuurd 

iguur 2.3 Structuur Hays 

Processen 
Producten die geproduceerd zijn, worden direct na productie gedistribueerd naar Hays. Hier worden 
de goederen gelost en worden ze visueel gecontroleerd op breuk en oneffenheden. Iedere pallet 
krijgt eveneens, indien nog niet aanwezig, een unieke identificatiecode (zo moeten pallets uit het 
buitenland bijvoorbeeld voorzien worden van een code voor de Nederlandse markt). Na controle en 
identificatie worden de goederen weggezet in het bulkmagazijn. Goederen die uit het buitenland 
komen (douanegoederen) worden gelijktijdig ingeklaard door de douane bij Hays, zodat ze 
beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt. Wanneer er orders binnenkomen, wordt gekeken of er 
nog voldoende voorraad ligt in het pickmagazijn, het magazijn waaruit de orders worden verzameld. 
Is dit niet het geval dan wordt het pickmagazijn aangevuld. Vervolgens kan met het verzamelen van 
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de orders worden begonnen. Dit verzamelen bestaat uit zowel het verzamelen van de producten in 
de juiste hoeveelheden (deze hoeveelheid is vaak kleiner dan een pallet, waardoor pallets 
afgebroken moeten worden) als het plaatsen van de goederen voor een dock, de plaats waar de 
producten in een vrachtwagen worden geladen om vervolgens naar de klant te vervoeren. Nadat 
orders verzameld zijn, worden deze nog gecontroleerd door een controleur om te kijken of de order 
helemaal compleet is. Is alles in orde dan wordt de order in een vrachtwagen geladen en wordt deze 
al dan niet meteen vervoerd naar de klant. Een beschrijving van de processen met behulp van de 
SCOR-notatie (niveau 3) is gegeven in bijlagen 2 en 3. 

2.3 Besturing 
Tot de besturing behoren alle activiteiten die nodig zijn om het aanbod van producten af te stemmen 
op de plaats- en tijddimensie van de vraag, rekening houdend met de capaciteiten van het fjsieke 
systeem, zodanig dat aan de wensen van de afnemers en de doelstellingen van de onderneming 
wordt voldaan (Van Goor et al, 1998). In deze paragraaf zal eerst de ketenbesturing beschreven 
worden, waarna de besturing bij Hays wordt beschreven. 

2.3.1 Ketenbesturing 
De goederenstroom wordt ontkoppeld door twee voorraadpunten, waardoor ook de besturing van de 
keten in twee fasen plaatsvindt. De winkel plaats zijn bestellingen bij de retailer waarna de retailer 
zorgt dat aan deze bestelling wordt voldaan. De retailer vervolgens plaats orders bij de producent op 
basis van aanwezige voorraad, bestel- en aflevercondities, historische omzet en seizoensinvloeden. 
De producent geeft vervolgens Hays ,de opdracht om aan deze orders te voldoen (zie figuur 2.4). 

. .  

Masterfoods i Hays i Schuitema 

iguur 2.4 Ketenbeskring 

In beide besturingscyclussen is sprake van een pull-politiek. Het logistieke proces in de keten wordt 
geïnitieerd door het feit dat de afnemer op basis van locale informatie een order plaats bij zijn 
leverancier. De retailer beleverd de winkels op basis van winkelorders en het DC van de retailer 
wordt beleverd als gevolg van een order die deze retailer bij de producent plaatst. 

2.3.2 Besturing processen Hays 
Bertrand, Wortmann & Wijngaard (1 998) hebben een raamwerk ontwikkeld (BW&W-raamwerk), 
waarin een zestal operationele beslissingsfuncties onderscheiden worden met betrekking tot de 
beheersing van productieafdelingen. De bestying zal aan de hand van dit raamwerk beschreven 
worden. 7 .  

1. Capaciteitsplanning / bezettingspldng 
Masterfoods is al jarenlang een klant van Hays. Hierdoor zijn er veel historische gegevens binnen 
Hays welke gebruikt worden-om te zorgen dat Hays aan de toekomstige stroom van werkorders kan 
voldoen. Zo weet Hays bijvoorbeeld wanneer er pieken en dalen zijn in de afzet van bepaalde 
producten, bijvoorbeeld veel leveringen van dierenvoerding een paar dagen voor dierendag. Hierop 
reageren zij door deze producten een andere plaats te geven in het pickmagazijn, zodat het 
verzamelen van deze producten sneller kan verlopen tijdens die perioden. 

2. Orderacceptatie / levertijdafgifie 
Binnen Hays is een aantal orders te onderscheiden welke ieder ook hun eigen levertijd hebben: 
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48-uurs orders 
Spoedorders 
Orders van Albert Heijn 
Orders van de loonpakker 

De 48-uurs orders komen één keer per dag in een batch door middel van EDI bij Hays binnen. Deze 
orders zijn afkomstig van de producent, die haar logistieke dienstverlening heeft uitbesteed aan 
Hays. Tot de batch behoren alle orders die twee dagen later geleverd moeten worden. Vandaar dat er 
gesproken wordt over 48-uurs orders. Deze orders worden altijd geaccepteerd, mits er voldoende 
voorraad in het magazijn aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt er contact opgenomen met de 
producent en wordt de order gewijzigd. 

Spoedorders kunnen gedurende de gehele dag binnenkomen. Er wordt gekeken of de spoedorder 
gecombineerd zou kunnen worden met andere orders, om op deze manier zo snel mogelijk tegen 
minimale extra inspanningen aan de order te kunnen voldoen. Kan de spoedorder niet gecombineerd 
worden met andere orders, dan wordt de order alleen geaccepteerd als de klant (Masterfoods) ook 
bereid is er extra voor te betalen. 

Met Albert Heiin zijn aparte afspraken gemaakt en de orders worden dan ook op een andere manier 
afgehandeld. De orders van Albert Heijn komen ’s morgens allemaal tegelijk binnen en worden nog 
dezelfde dag geleverd door Hays. Voorwaarde hiervoor is wel dat de orders bestaan uit volle 
vrachtwagens en volle pallets. 

De laatste categorie orders betreft de orders van de loonpakker, welke meestal ’s ochtends 
binnenkomen. Wanneer de producent een actie voert in de vorm van een prijskorting of door middel 
van een premium dan moeten producten daarop aangepast worden. De loonpakker zorgt ervoor dat 
er bijvoorbeeld een extra actiesticker op een product wordt geplakt of dat er een kaartje voor de 
Efteling wordt toegevoegd, waardoor de actieproducten herkenbaar zijn en opvallen voor de 
consument. Daarnaast is er ook nog een aantal producten dat standaard een loonpakactiviteit 
ondergaat, doordat de producent deze activiteit heeft uitbesteed. Hierbij kan gedacht worden aan het 
halveren van bijvoorbeeld een tray met Whiskasblikjes. De loonpakker kan gezien worden als een 
extra schakel in de keten. Producten van Masterfoods worden vaak’ gezamenlijk met de benodigde 
materialen naar de loonpakkéi vervoerd, meestal binnen 24 uur. Hier ondergaan de producten de 
juiste handelingen, waarna ze weer naar Hays worden vervoerd. Hier worden de ‘nieuwe’ producten 
verder hetzelfde behandeld als de producten die van de producent afkomen. 

3. Werkordervrijgave 
Alle orders die binnengekomen zijn bij Hays en waarvan gecontroleerd is of er voldoende voorraad 
aanwezig is, vormen samen een groep op basis van het feit dat ze op dezelfde dag geleverd moeten 
worden. Voordat de groep orders wordt vrijgegeven voor verwerking op de werkvloer worden 
orders eerst gegroepeerd naar ritten (tijdens de rittenplanning) om zo transportoptimalisatie te 
realiseren. Het groeperen vindt op plaats op basis van de volgende criteria: 
1. de samengevoegde orders zijn niet groter - in gewicht en volume - dan een trailer 
2. de samengevoegde orders kunnen achtereenvolgens gelost worden, binnen gestelde tijdsvenster 

of tijdstippen 
3. de samengevoegde orders vullen de trailer zo veel mogelijk 
4. de route die een trailer met een rit aflegt, is zo kort mogelijk 
Van iedere rit wordt tevens het uiterste vertrektijdstip bepaald. Vervolgens wordt de gehele groep 
orders in één keer vrijgegeven. Dit gebeurt pas op het moment dat de vorige groep orders geheel 
verzameld is. 

4. Werkorderdetailplanning .- 
Zoals gezegd worden orders gecombineerd tot ritten. Zo’n rit wordt door één persoon in zijn geheel 
verzameld. De volgorde van het verzamelen van de ritten is afhankelijk van het tijdstip waarop een 
rit moet vertrekken naar de klant en de tijd die benodigd is voor het verzamelen van de rit. Als eerste 
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worden de ritten verzameld waarvan het vertrektijdstip minus de benodigde verzameltijd het kleinst 
is. 

5. Capaciteitstoewijzing/ capaciteitsvariatie 
Hays begint pas met de uitvoering van de processen op het moment dat er orders zijn. Het 
warehouse management system berekent vervolgens de werklast van alle openstaande orders. Dit 
vormt de basis voor de personeelsplanning. Intuïtief op basis van ervaring wordt hierbij 
geanticipeerd op de toekomst (zo weet men wanneer er drukkere perioden aankomen). Om de 
capaciteit aan te passen aan de werklast wordt er bij Hays gebruik gemaakt van verschillende 
instrumenten. Kleine verschillen tussen de beschikbare capaciteit en de werklast worden 
opgevangen door middel van overwerk of door mensen nevenactiviteiten te laten verrichten. Grotere 
verschillen worden opgevangen door gebruik te maken van uitzendkrachten of worden medewerkers 
in meerdere magazijnen van Hays ingezet. Ongeveer een kwart van het aantal uren wordt gedaan 
door uitzendkrachten. Daarnaast worden er dagelijks mensen in andere magazijnen ingezet en wordt 
er ongeveer 4% overgewerkt. 

6. Werkui tgi fte 
In principe worden de orders in volgorde van kleinste doorlooptijdspeling (resterende tijd tot vertrek 
- geplande werklast) verzameld. Wanneer er een werknemer beschikbaar is wordt deze in principe 
toegewezen aan de eerst te verzamelen rit. Is-de resterende werktijd van deze werknemer echter te 
klein om de eerstvolgende rit te verzamelen, maar geldt dit bijvoorbeeld niet voor de 
daaropvolgende te verzamelen rit, dan wordt afgeweken van de eerder geplande volgorde waarin de 
orders verzameld zouden moeten. worden. 

2.4 Informatievoorziening 
Om de logistieke besturing mogelijk te maken is informatieoverdracht noodzakelijk. Door middel 
van een informatiesysteem moeten de verschillende partijen die te maken hebben met de 
goederenstroom op een doelmatige wijze met elkaar kunnen communiceren en moeten 
planningbeslissingen ondersteund worden (Van Blommenstein, 1992). De partijen in de keten 
communiceren en wisselen alleen maar informatie uit met de partij waarmee ze een juridische relatie 
hebben. De retailer communiceert alleen met de producent en de producent met zowel de retailer als 
Hays. De retailer en Hays hebben onderling geen contact. De communicatie tussen Hays en de 
producent voorloopt veelal via EDI (= Electronic Data Interchange), telefoon en fax. Intern wordt er 
bij Hays naast directe communicatie gebruik gemaakt van een aantal informatie- en 
communicatiesystemen ter ondersteuning van onder andere de communicatie van en naar klanten, de 
ordervenverking, de routeplanning, transportplanning en warehouse management. In figuur 2.5 is de 
configuratie van deze informatie- en communicatiesystemen weergegeven. 
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Communicatie van en 
naar klanten 

Orderverwerking, 
routeplanning; warehouse 

I management en douane 

Transportplanning 

..... ......... " .... 

planning 

....... ............. 

Facturering; betalingen 
remboursementen 

Analyse; forecasting warehouse 

OMS = order management system 
WMS = warehouse management system 
F&A= facturering & administratie 

Figuur 2.5 ICT-configuratie 

Het warehouse management systeem wat door Hays gebruikt wordt, is MLS (= Magazijn Logistiek 
Systeem). 

2.5 Organisatie 
De organisatie heeft tot taak ervoor te zorgen dat een effectieve coördinatie tussen logistiek en 
andere functies in de organisatie gerealiseerd worden. Taken en verantwoordelijkheden, die 
voortvloeien uit de wijze waarop de processen worden bestuurd moeten toegewezen worden aan 
personen en afdelingen. De organisatie wordt in het verdere onderzoek niet meegenomen en wordt 
dan ook verder niet beschreven. 

. . . . .  . . . . . . . .  . .  
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Hoofdstuk 3 Diagnose en ontwerpopdracht 
Er wordt onnodig en onder tijdsdruk inefficiënt maatwerk geleverd, waar op een eerder moment en 
eventueel op een andere plaats voorbereidend en efficiënter confectie-werk mogelijk was geweest. 
Dit is de probleemstelling die door het KLICT-project wordt gehanteerd. In dit hoofdstuk zal in 
paragraaf 3.1 gekeken worden of dit inderdaad het geval is in de huidige situatie en zal in paragraaf 
3.2 antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen van paragraaf 1.3. Vervolgens zal door deze 
diagnose te vergelijken met de gewenste situatie (paragraaf 3.3) en de overige KLICT-bijdragen 
(paragraaf 3.4) een keuze gemaakt worden over de ontwerprichting (paragraaf 3.5). Het hoofstuk 
wordt afgesloten met in paragraaf 3.6 een beschrijving van de definitieve ontwerpopdracht en in 
paragraaf 3.7 de randvoorwaarden die aan het ontwerp worden gesteld. 

3.1 Analyse 
In deze paragraaf zal een analyse worden gedaan naar de mate waarin onnodig maatwerk en 
tijdsdruk voorkomen bij Hays en de invloed hiervan op de efficiëntie. In paragraaf 3.1.1. wordt 
ingegaan op de mate waarin onnodig maatwerk voorkomt bij Hays, waarna in paragraaf 3.1.2 de 
invloed hiervan op de efficiëntie wordt beschreven. In paragraaf 3.1.3 komt de tijdsdruk bij Hays 
aan bod en in paragraaf 3.1.4 de invloed van de tijdsdruk op de efficiëntie. In paragraaf 2.2.2 van het 
vorige hoofdstuk is beschreven dat een aantal processen klantorder-gestuurd worden uitgevoerd en 
een aantal processen productie-gestuurd. Het lossen en de opslag van producten in het bulkmagazijn 
vindt plaats direct na de productie van de goederen. Het orderverzamelen, het laden en het transport 
vindt pas plaats op het moment dat er daadwerkelijk een klantorder tegenover staat. De analyse 
concentreert zich op deze orderafhankelijke activiteiten, omdat wordt verwacht dat alleen bij die 
activiteiten kans is op onnodig maatwerk en tijdsdruk. 

3.1.1 Onnodig maatwerk bij Hays, 
Wanneer handelingen worden uitgevoerd zonder dat daardoor een bijdrage wordt geleverd aan de 
servicegraad en kwaliteit naar de consument in de supermarkt, zijn ze eigenlijk overbodig. Wanneer 
Hays dergelijke handelingen uitvoert ten behoeve van de retailer, terwijl het traject van de retailer 
naar de supermarkt daardoor- niet beïnvloed wordt, kan gesproken worden over onnodig maatwerk. 
Producten worden van het DC van de retailer op colloniveau per rolcontainer naar de supermarkt 
vervoerd. Dit traject wordt niet beïnvloed door het soort pallet waarop de producten bij de retailer 
worden ingeslagen en door de hoeveelheden waarin de producten bij de retailer worden ingeslagen. 
Toch levert Hays op veel verschillende soorten pallets en met verschillende aantallen producten op 
een pallet omdat de retailer hierom vraagt. Elke retailer heeft zijn eigen wensen ten aanzien van het 
soort pallet waarop er geleverd moet worden en hoe hoog een pallet maximaal mag zijn ais gevolg 
van de vele verschillende magazijninrichtingen van de retailers. In tabel 3.1 staat weergegeven op 
hoeveel producten (in colli) een klantconditie van toepassing is. Hieruit blijkt dat van alle colli die 
Hays levert aan de klanten 45% (= (0,43 * 0,68 + 0,16) * 100%) onderhevig is aan een 
klantconditie. 

'abel 3.1 Klantcondities 
Soort order 
48-uurs orders (68%) 

Orders van Albert Hein 
( 16%) 

Orders van loonpakker (1 3%) 
Spoedorders (3%) 

Klantcondities 
Van het aantal colli dat tot de normale orders behoort, heeft: . 
. 51% geen klantconditie 

Alle producten voor Albert Hein moeten op een speciale pallet geplaatst 
worden 
Geen klantcondities 

20 % een klantconditie m.b.t zowel het soort pallet als de hoogte 
9 % een klantconditie m.b.t het soort pallet 
14% een klantconditie m.b.t de hoogte 

100% van het aantal colli heeft een conditie m.b.t. het soort pallet 
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Verdeling; met kiantcondities 

Wanneer er geen klantcondities zouden zijn, heeft dit grote consequenties voor het aantal 
handelingen dat Hays moet verrichten. In tabel 3.2 staat weergegeven voor juni 2002 wat de 
consequenties zijn voor het aantal volle pallets, volle lagen en losse colli en daardoor ook voor het 
totaal aantal handelingen die Hays zou hebben moeten verzamelen wanneer er wel en geen 
klantcondities waren. 

Totaal aantal handelingen I I 
Als gevolg van de klantcondities neemt het aantal losse colli gigantisch toe. Als producten op een 
andere soort pallet geleverd moeten worden dan het soort pallet waarop ze ontvangen worden bij 
Hays moeten deze allemaal omgestapeld worden met de hand op een andere pallet, wat overeenkomt 
met het verzamelen van losse colli. 

Wat het aantal handelingen verder nadelig beïnvloedt, is het feit dat bestelveelvouden vaak niet zijn 
afgestemd op de palletbeladingen. Er worden bijvoorbeeld 45 colli van een product besteld terwijl 
dit product standaard ligt opgeslagen op een-pallet met 44 colli. Dit betekent dat het aantal losse 
colli in geval er geen klantcondities zijn nog kleiner kan zijn dan in tabel 3.2 het geval is. 

3.1.2 Invloed van onnodig maatwerk op efficiëntie 
Efficiëntie kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Bertrand, Wortmann & Wijngaard 
( I  998) spreken over de kosten van capaciteit, de benuttingsgraad van de beschikbare capaciteit en de 
efficiëntie waarmee bewerkingen worden uitgevoerd. In het algemeen geldt dat wanneer er meer 
capaciteit gebruikt wordt dan strikt noodzakelijk, is er sprake van inefficiëntie. Met behulp van een 
productiviteitscijfer wordt de efficiëntie van het orderverzamelen uitgedrukt, waarbij de 
productiviteit als volgt is gedefinieerd: 

Productiviteit = 

Hoe lager de productiviteit, hoe meer capaciteit er dus nodig is voor een bepaalde productie. Zoals 
gezegd moeten tijdens het orderverzamelen pallets eerst afgebroken worden in de juiste 
hoeveelheden en worderi vervolgens de orders verzameld. Als gevolg van de klantcondities en 
bestelgroottes worden pallets afgebroken in volle lagen en met name losse colli. 

Bij Hays is een aantal normproductiviteiten vastgesteld. Dit komt omdat de productiviteit wordt 
beïnvloed door het magazijn, het aantal verschillende producten dat verzameld moet worden (het 
aantal orderregels) en de hoeveelheid dat van een bepaald product verzameld moeten worden (de 
bestelhoeveelheid). In onderstaande tabel staan de normproductiviteiten weergegeven voor een order 
van dierenvoeding die uit maximaal 2 150 colli bestaat en uit meer dan 60 orderregels. 

-, 

Losse colli 
Volle laag 
Halve pallet 
Volle naliet 

In de tabel is te zien dat hoe kleiner de te verzamelen eenheid (pallet, laag, colli) is, hoe lager de 
productiviteit wordt. Het gevolg van de klantcondities is dat de te verzamelen eenheid kleiner wordt, 
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waardoor geconcludeerd mag worden dat de klantcondities (en dus het onnodige maatwerk) tot 
gevolg heeft dat de efficiëntie daalt. 

3.1.3 Tijdsaspecten van de handelingen 
Een tweede uitgangspunt van het KLICT-project is dat huidige processen onder tijdsdruk worden 
uitgevoerd, waardoor er inefficiëntie optreedt. Processen worden onder tijdsdruk uitgevoerd als de 
nominale venverkingsduur (de venverkingsduur bij reguliere capaciteit) de beschikbare tijd benadert 
of zelfs overschrijdt (Broekmeulen, 2002). Dit betekent dat er sprake is van tijdsdruk als Hays de 
orders niet binnen de gestelde levertijd kan verzamelen met haar reguliere vaste personeel. 

Nominale verwerkingsduur 
De nominale verwerkingsduur wordt door Van Helden (2002) gedefinieerd als de werklast (in colli) 
gedeeld door de gemiddelde capaciteit maal normproductiviteit. Doordat bij Hays de werklast 
afhankelijk is van de verwerkingseenheden en iedere verwerkingseenheid zijn eigen 
normproductiviteit heeft kan deze definitie niet worden gehanteerd. Daarom zal de werklast als 
volgt worden uitgedrukt: 

# pallets # volle lagen # losse colli 

normproductiviteit normproductiviteit normproductiviteit 
Werklast (in uur) = + + 

In de rest van het verslag zal deze definitie van de werklast in uren worden gehanteerd. In navolging 
hiervan kan de volgende definitie voor de nominale verwerkingsduur worden afgeleid: 

. Werklast (in uur ) 
Nominale verw,erkingsduur =- ,~ . 

Reguliere capaciteit (in # mensen) 

Aangezien de reguliere vaste capaciteit niet veel verandert, wordt de nominale verwerkingsduur 
vooral bepaald door de werklast. Vanwege de vele klantcondities varieert de werklast per order en 
daardoor ook per rit veel, wat weer consequenties heeft voor de hoeveelheid werk per dag en per 
week. In onderstaande figuur is de werklast van de Orderpickhal weergegeven op weekniveau van 
de eerste tien weken van 2002. 
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week 

Figuur 3.1 Werklast 

In de figuur is te zien dat de werklast in de Orderpickhal varieert van 900 uur tot 1400 uur per week. 
Het grillige patroon is ook in de andere magazijnen bij Hays, zoals de Miro waar te nemen. 

- - _ _  . .  

De beschikbare tijd 
De beschikbare tijd wordt bepaald door de beloofde levertijd. Bij Hays wacht men tot een order 
ontvangen is voordat men met de processen start. Hierdoor wordt de tijd waarbinnen de processen 
moeten plaatsvinden, bepaald door het tijdstip waarop de order binnenkomt en het afgesproken 
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aflevertijdstip. In figuur 3.2 is te zien dat een groot gedeelte van alle ritten tussen 2.00 en 4.00 uur 
geladen moeten worden om op tijd te kunnen vertrekken. 

100% 

80% c 

‘g 60% 
(u 
U 

> 
6 40% 

20% s 

1 0% 

I 1:00 3:OO 500 7:OO 9:00 11:OO 13:OO 
gepland laadmoment 

Figuur 3.2 Vertrekmoment van de ritten 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 worden alle orders bij Hays groepsgewijs verzameld. Alle orders 
die op dezelfde dag tegelijk binnenkomen bij Hays worden eerst allemaal verzameld, voordat de 
orders die op een later moment binnenkomen worden vrijgegeven. De orders die op dag n tegelijk 
binnenkomen, worden op dag n+l verzameld en op dag n+2 geleverd. Hierdoor is er een gehele dag 
beschikbaar (24 uur) om alle orders behorende tot een bepaalde groep te verzamelen. Deze 
groepsgewijze manier van verzamelen van orders heeft wel tot gevolg dat er lange wachttijden zijn 
voordat orders worden verzameld, voordat ze worden geladen en voordat ze getransporteerd worden 
(zie bijlage 4), waardoor onnodig beslag wordt gelegd op ruimte in het pickmagazijn, op 
dockcapaciteit en op vrachtwagencapaciteit. In onderstaande figuur staan van een aantal orders 
weergegeven hoeveel uren van de totale doorlooptijd besteed is aan de productie hiervan en hoeveel 
uren de wachttijd bedroeg. In de doorlooptijd zijn alleen de openingsuren van Hays (de uren waarop 
dus daadwerkelijk wordt gewerkt) meegenomen. 
I 1 
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.- z 20 rn productietijd 
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orders 

Figuur 3.3 Productie- en Wachttijden orders 

Tijdsdruk 
Doordat de ritten verspreid over een gehele dag verzameld kunnen worden, kan de werklast van de 
ritten over meerdere personen verdeeld worden en is het niet zo dat er bepaalde pieken gedurende de 
dag zijn. Indien de levertijden korter worden zal Hays hier wel mee te maken krijgen, aangezien ze . 

dan meer op vertrekmoment moment moeten gaan werken. 

In figuur 3.4 is voor de eerste 10 weken van 2002 de nominale venverkingsduur en de beschikbare 
tijd weergegeven. De nominale verwerkingsduur is bepaald op weekniveau door de werklast per 
week (zie figuur 3. i)  te delen door het aantal vaste medewerkers dat gemiddeld gedurende die week 
gewerkt heeft. De beschikbare tijd per week is gelijk aan 120 uur, aangezien er 5 dagen per week 24 
uur per dag gewerkt wordt. 

- 
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Figuur 3.4 Tijdsdruk 

In bijna alle weken is de nominale venverkingsduur groter dan de beschikbare tijd wat dus betekent 
dat het orderverzamelen onder bijna voortdurende tijdsdruk plaatsvindt. 

3.1.4 De invloed van tijdsdruk op de efficiëntie 
Om de levertijden na te komen wordt bij Hays het capaciteitsniveau aangepast door gebruik te 
maken van uitzendkrachten en door mensen te laten overwerken. In figuur 3.5 staan over dezelfde 
weken de werklast, de reguliere capaciteit en de werkelijk gebruikte capaciteit (= reguliere capaciteit 
plus overuren en uitzenduren) weergegeven. 
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Figuur 3.5 .Werklast en capaciteit 

In de figuur is te zien dat de werkelijke, capaciteit altijd hoger is dan de werklast. Op deze manier is 
het mogelijk om. meer dan 99% van de orders op tijd af te leveren bij de klant. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van overwerk en uitzendkrachten'Zelfs in de weken . dat er voldoende reguliere 
capaciteit is (week 1, 2 en 9) .wordt er toch extra capaciteit ingezet. Reden hiervoor is dat bij Hays . . 

een aantal uitzendkrachten dagelijks wordt ingezet en zij min of meer beschouwd worden als vaste 
medewerkers. Ook in relatief rustige perioden worden zij ingezet. 

. .  

In paragraaf 3.2.2 is reeds beschreven dat de personeelsplanning op basis van de berekende werklast 
van alle openstaande orders wordt gemaakt. Het programma dat de werklast berekend werkt echter 
niet optimaal. Het is nog niet goed mogelijk om, rekening houdend met de klantcondities, het juiste 
aantal losse colli, lagen en volle pallets te bepalen. Hierdoor wijkt de werkelijke werklast af van de 
berekende werklast. In 68% van de ritten was de berekende werklast hoger dan de werkelijke 
werklast. 

Om bovengenoemde redenen is de werkelijk gebruikte capaciteit altijd hoger dan de reguliere 
capaciteit. Gemiddeld genomen is 4% van het aantal uren verricht door overwerk en 23% door 
uitzendkrachten. Van het totaal aantal uitzenduren i s  32% structureel te noemen. De overige uren 
zijn blijkbaar nodig om de variatie in de werklast op te vangen. De inzet van overwerk en 
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uitzendkrachten heeft wel consequenties voor de efficiëntie (uitgedrukt in kosten) van Hays. 
Overuren en uitzenduren kosten meer dan uren van vaste medewerkers. Daarnaast heeft het werken 
met uitzendkrachten nog een tweede effect. Uitzendkrachten hebben 2 weken nodig om hetzelfde 
productiviteitsniveau te bereiken als vaste medewerkers. Niet alle uitzenduren worden verricht door 
mensen met 2 weken werkervaring waardoor er dus ook sprake is van een productiviteitsverlies. 

3.2 Diagnose 
Aan de hand van de analyse kan nu de diagnose worden gesteld en kan antwoord worden gegeven 
op de onderzoeksvragen (zie paragraaf 1.3) van het eerste deel van dit afstudeeronderzoek. 

1.  Welke activiteiten vinden plaats in de keten en welke tijdsaspecten zijn hierbij relevant? 
In hoofdstuk 2 zijn de processen die in de keten en bij Hays plaatsvinden beschreven. Belangrijk 
hierbij is het ontkoppelpunt dat ligt tussen de opslag van de goederen en het orderverzamelen. De 
processen voor de opslag worden bepaald door de productie van de goederen. De processen na de 
opslag worden aangestuurd door de orders van de afnemer, waardoor ook de aflevertijden bepaald 
worden. 

2. Wat zijn de kritische activiteiten qua handelingen (maatwerk)? 
Bij het orderverzamelen vindt veel maatwerk plaats. Retailers bestellen op basis van de eigen 
voorraadpositie, zonder rekening te houden met palletbeladingen. Tevens zijn er veel klantcondities 
met betrekking tot het soort pallet waarop geleverd wordt en de maximale hoogte dat een pallet mag 
zijn. Als gevolg hiervan worden er bij Hays veel losse colli verzameld, wat ten koste gaat van de 
productiviteit en dus de efficiëntie. Dit maatwerk is onnodig omdat de leverkarakteristieken tussen 
de logistiek dienstverlener en de retailer, geen invloed uitoefenen op het traject tussen de retailer en 
de supermarkt en dus op de servicegraad richting de eindconsument. 

3. Wat zijn de kritische activiteiten qua tijdsdruk? 
De kritische activiteit qua tijdsdruk bij Hays is het orderverzamelen. Uit de analyse blijkt dat het 
orderverzamelen onder bijna voortdurende tijdsdruk plaatsvindt. Deels komt dit doordat er een 
ondercapaciteit is van vast personeel. Een aantal uitzendkrachten wordt namelijk structureel ingezet 
en beschouwd als een vast personeelslid. Deels komt dit door de variatie in de werklast. Hays maakt 
dagelijks gebruik van uitzendkrachten en overwerk wat extra kosten met zich meebrengt als gevolg 
van de hogere arbeidskosten en productiviteitsverlies. 

In de huidige situatie is de levertijd ruim genoeg om de orders groepsgewijs te behandelen waardoor 
de werklast over een gehele dag evënredig verspreid kan worden. Wanneer de levertijd korter zou 
worden, zou Hays te maken krijgen met piek- en dalbelastingen gedurende de dag aangezien 60% 
van de ritten op hetzelfde tijdstip moet vertrekken. 

4. Welke activiteiten komen in aanmerking voor eliminatie of verschuiving? 
Bij het orderverzamelproces vindt veel onnodig en onder tijdsdruk inefficiënt maatwerk plaats. Dit 
wordt veroorzaakt door de klantcondities en door gebrek aan afstemming van de bestelhoeveelheden 
met de palletbeladingen. Er zal dus gekeken moeten worden op welke plaats in de keten de pallets in 
welke eenheden moeten worden afgebroken. 

3.3 Gewenste situatie 
De gewenste situatie kan beschreven worden met behulp van het referentiemodel van Broekmeulen 
(2002) dat in figuur 3.6 is weergegeven. Het referentiemodel zegt iets over de voorraad in de keten, 
over de informatieoverdracht en over de functie van de distributiecentra van de logistieke 
dienstverlener (centraal) en de retailer (regionaal). De uitgangspunten van dit model zijn: 

De ketenvoorraad ligt zoveel mogelijk in het winkelschap. Voorraad die niet in het winkelschap 
past, ligt direct na de productie als capaciteitsvoorraad (optimalisatie productiems). In de 
huidige keten ligt de voorraad voornamelijk in de distributiecentra van de logistiek 
dienstverlener en de retailer. 
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De DC’s van de producent en retailer zijn slechts tijdbuffers voor consolidatie en crossdocking12 
(transportoptimalisatie). In de huidige situatie zijn de X ’ s  echter voorraadpunten. 

‘ Klantcondities worden geconfectioneerd door het afstemmen van handels- en 
verwerkingseenheden (handlingoptimalisatie). Zoals beschreven in 3.1.1 vindt deze afstemming 
niet plaats. Vanwege de klantcondities neemt het aantal losse colli dat gepickt moet worden 
enorm toe. 
De aansturing van de processen gebeurt op basis van prognose en beschikbare schapruimte. 
Deze informatie wordt ketenbreed gedeeld. In de huidige situatie worden alleen daadwerkelijke 
orders doorgegeven. 
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Figuur 3.6 Referentiemodel food-distributieketen 

Het is duidelijk dat de huidige situatie nogal afwijkt van de gewenste situatie. Om dit verschil te 
overbruggen is reeds een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze zullen in de komende paragraaf 

< _. besproken worden. 

3.4 Overige KLICT-bijdragen 
Binnen het KLICT-project is reeds een aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de 
inrichting en de besturing. 

Andrieu (2002) heeft onderzocht of de traditionele ordercycli op basis van een ‘pull’-filosofie 
vervangen zouden kunnen worden door aanvulcycli op basis van een ‘push’-filosofie. Uitkomst van 
dit onderzoek is, is dat wanneer de voorraad in zo groot mogelijke hoeveelheden in de keten 
doorgeschoven wordt, al dan niet onmiddellijk na productie, er een aanzienlijke reductie in het 
aantal handelingen (er kan veel meer op voile pallets geleverd worden), in de ketenvoorraad en in 
het transport mogelijk is. 

- .  

Van Helden (2002) heeft onderzocht of een scheiding in de besturing van slow- en fastmovers tot 
een betere benutting van de resources (zowel handling als transport) leidt. Het bleek dat artikelen 
met een schapdekking groter dan een bepaalde grenswaarde (3 weken) minder frequent geleverd 
hoeven te worden aan de winkel. Door te volstaan met een levering van eenmaal per week, in plaats 
van iedere dag, worden reducties met name in het orderverzamelen (de rijtijden) bereikt zonder dat 
de effectiviteit vermindert. 

Zbinden (2002) heeft gekeken naar de mogelijkheden om de huidige levertijd van 48 uur bij Hays 
terug te dringen naar 24 uur. Door de huidige trend van alsmaar korter wordende ordercycli, zal 
Hays in de toekomst waarschijnlijk genoodzaakt zijn om haar levertijden te verkorten. De levertijd 
kan verkort worden door enerzijds de processen beter te plannen waardoor de wachttijden (zie 
figuur 3.3, pagina 15) verminderd kunnen worden. Anderzijds door: het verkleinen van de 
batchgrootte, het eerder starten van transport en het overlappen van verzamelperioden van 
opeenvolgende batches. 

l 2  Crossdocking: ontvangen goederen worden direct zonder tussenkomst van op- en overslag doorgezonden 
naar de ahemer. 
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3.5 Keuze ontwerprichting 
Een deel van de kloof tussen de huidige en gewenste situatie wordt met behulp van deze resultaten 
overbrugd. Door het push-concept en de scheiding van de fast- en slowmovers wordt de 
planningshorizon van de processen verlengd. Op basis van de ketenvoorraad en efficiëntie- 
overwegingen kan bekeken worden welke voorraad op welk moment in de keten wordt geduwd. 
Hierdoor is er bij Hays eerder informatie over het te verwachten werk, aangezien er gewerkt kan 
worden op basis van de forecast informatie die bij de producent en de retailer aanwezig is. Eerdere 
informatie kan gebruikt worden om in dalperioden al enig voorwerk te verrichten. Van den Berg, 
Gademann & Pochet (1998) hebben een onderzoek gedaan naar de vermindering van de 
capaciteitsinzet gedurende piekperioden, wanneer het pickmagazijn gedurende dalperioden wordt 
aangevuld. Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat door al enig voorwerk te verrichten in dalperioden 
een reductie in de hoeveelheid arbeid gedurende piekperioden mogelijk is. Helaas ontbreekt in hun 
onderzoek de consequenties voor de capaciteitsinzet in de dalperioden, waardoor een totaaloverzicht 
ontbreekt. 

Door voorwerk te verrichten vindt er een afvlakking plaats van de werkbelasting gedurende een 
piekperiode. Minder variatie in de werklast kan leiden tot een ahame van het gebruik van 
uitzendkrachten en overwerk. Daarnaast biedt het vooruitwerken nog een andere mogelijkheid. Hays 
heeft tot doelstelling het lagenpicken te mechaniseren. Bij het gebruik van machines is het van 
belang dat de werklast stabiel is. Bedrand, Wortmann & Wijngaard (1998) beschrijven dat de 
doorlooptijden als gevolg van een onregelmatig aankomstpatroon lang en onbetrouwbaar kunnen 
worden. Ook Van Helden (2001) beschrijft naar aanleiding van een onderzoek dat Rouwenhorst, 
Gadeinann & Zijm (1 999) hebben gedaan de lage flexibiliteit van gemechaniseerde systemen. 
Wanneer de werklast veel varieert, stijgen de operationele kosten van een machine sneller dan bij 
(meer) handmatige systemen. Door het vooruitwerken kan het lagenpicken gepland worden, 
waardoor een meer regelmatige werkbelasting mogelijk is. 

Door een toename van de planningshorizon en de bestelhoeveelheden (als gevolg van de minder 
frequente levering van slowmovers) kunnen de handels- en verwerkingseenheden op elkaar worden 
afgestemd. Door het ontbreken van deze afstemming in de huidige situatie wordt de werklast bij 
Hays en daarmee de tijdsdruk verhoogd. Door een betere afstemming van de bestelhoeveelheden en 
de verwerkingseenheden kan de werklast verminderd worden, waardoor minder een beroep hoeft te 
worden gedaan op extra capaciteit. Dit sluit ook aan bij de strategische doelstellingen van Hays. 
Naast het mechaniseren van lagenpicken heeR het bedrijf tot doel het collipicken te minimaliseren 
en de handling van volle pallets te optimaliseren. 

3.6 Ontwerpopdracht 
De doelstelling van de ontwerpopdracht is het verhogen van de efficiëntie. Met een verhoging van 
de efficiëntie wordt een reductie in de capaciteitskosten bedoeld. Door de tijdsdruk te verlagen 
middels vooruitwerken en afstemming van de bestelhoeveelheden op de palletbeladingen zal 
getracht worden dit te bereiken. 

De ontwerpopdracht wordt als volgt gedefinieerd: 
1 Leidt het vooruitwerken en de gunstiger bestelhoeveelheden tot een vermindering van de tijdsdruk ] 
I waardoor de capaciteitskosten kunnen worden' verminderd? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet antwoord worden gegeven op een aantal 
sub-vragen. In hoofdstuk 4 wordt antwoord gegeven op de vragen: 
1. Hoe kunnen de bestelhoeveelheden en de verwerkingseenheden zo goed mogelijk op elkaar 

worden afgestemd? 
2. Welke activiteiten van Hays komen in aanmerking voor vooruitwerken? 
3. Wat moet er veranderingen in de besturing van de processen indien er vooruit wordt gewerkt? 

I -  

. .  
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Onder de besturing valt een tweetal aspecten die extra aandacht vragen, namelijk: 
a) Welke informatie is er nodig om vooruit te kunnen werken? Zijn de historische gegevens die bij 

Hays aanwezig zijn van voldoende kwaliteit om vooruit te werken of is er betere informatie 
nodig? 

b) Hoe groot moet de reguliere capaciteit zijn? In de huidige situatie is de reguliere capaciteit bijna 
altijd kleiner dan de werklast waardoor het orderverzamelen onder bijna voortdurende tijdsdruk 
plaatsvindt. Hierdoor is het niet mogelijk om vooruit te werken. Wanneer de reguliere capaciteit 
wordt vergroot kan het voorkomen dat de bezettingsgraad van de werknemers zodanig afneemt, 
dat de kosten zullen stijgen in plaats van dalen. Er moet dan ook gekeken worden hoe groot de 
reguliere capaciteit moet zijn, zodanig dat zo laag mogelijke capaciteitskosten gerealiseerd 
kunnen worden. 

In hoofdstuk 5 wordt met behulp van simulatie daadwerkelijk bepaald wat de gevolgen van de 
maatregelen en keuzes zijn voor de capaciteitskosten. Door vergelijking van de capaciteitskosten bij 
verschillende scenario’s kan bepaald worden onder welke omstandigheden een kostenverlaging 
mogelijk is. In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de implementatie van de verschillende scenario’s en 
worden ook andere kostenaspecten in beschouwing genomen. 

Het onderzoek zal zich richten op de 48-uurs orders. Reden hiervoor is dat de orders van Albert 
Heijn al uit volle pallets en volle vrachtwagens bestaan waardoor weinig verbetermogelijkheden te 
verwachten zijn. Dit geldt ook voor de orders van de loonpakker die voornamelijk bestaan uit volle 
pallets. De spoedorders zijn een relatief kleine groep (3%) waardoor deze buiten beschouwing wordt 
gelaten. 

3.7 Randvoorwaarden ontwerp 
Vanuit de situatie bij Hays worden er enkele randvoorwaarden aan het ontwerp gesteld: 
1. Het ontwerp moet van toepassing zijn op het nieuwe magazijn. Dit komt omdat alle producten 

van Masterfoods bestemd voor de binnenlandse markt komen te liggen in dit magazijn. 
2. Het ontwerp moet rekening houden met het huidige productenpakket. In het magazijn komen in 

eerste instantie alleen de producten van Masterfoods te liggen. Er zal rekening gehouden moeten 
worden met de kenmerken van de producten, zoals bijvoorbeeld de THT. 

3. Het ontwerp moet binnen de openingstijden en huidige CAO-afspraken voor het personeel 
mogelijk zijn. 

4. Het ontwerp moet rekening houden met de contractuele afspraken die er liggen wat betreft de 
doorlooptijd en de servicegraad. Dit betekent dat de doorlooptijd ten hoogste 2 dagen mag 
bedragen en dat 99% van de orders op tijd moet worden geleverd. 

’ 

Bij deze laatste gestelde voorwaarde kan een kritische kanttekening worden geplaatst. Logistieke 
dienstverleners en producenten hebben vaak contractuele verplichtingen ten aanzien van de 
doorlooptijd en servicegraad. Echter De Kok (2002) heeft aangetoond dat korte levertijden en hoge 
servicegraden van de logistieke dienstverlener, nauwelijks effect hebben op de servicegraad naar de 
eindconsument. Het aantal volle schappen en nee-verkoop wordt volledig bepaald door de voorraad 
die aanwezig is in de supermarkt. 
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Hoofdstuk 4 Ontwerpalternatieven 
In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf gekeken hoe in de praktijk een goede afstemming van 
de bestelhoeveelheden en de verwerkingseenheden gemaakt kan worden. In paragraaf 4.2 wordt 
vervolgens ingegaan op welke activiteiten bij Hays in aanmerking komen voor voorwerk waarna in 
paragraaf 4.3 wordt gekeken op welke wijze dit moet worden bestuurd. Aan de hand van een aantal 
scenario’s worden de op die manier ontstane ontwerpalternatieven met behulp van simulatie 
beoordeeld. Dit hoofdstuk wordt dan ook afgesloten met in paragraaf 4.4 een overzicht van de 
verschillende scenario’s die bekeken worden en de beoordelingscriteria waaraan deze alternatieven 
getoetst worden en in paragraaf 3.5 de aannames die gemaakt zijn in het simulatiemodel om de 
alternatieven door te kunnen rekenen. 

4.1 Afstemming van bestelhoeveelheden en verwerkingseenheden 
In deze paragraaf zal de invloed van de bestelhoeveelheden op de hoeveelheid werk beschreven 
worden en welke alternatieven er zijn om deze laatste zo laag mogelijk te maken. 

De werklast van de orders bij Hays wordt in grote mate bepaald door de Verwerkingseenheid, 
respectievelijk collo, laag of pallet. In hoofdstuk 3.1.2 is weergegeven dat hoe kleiner de 
verwerkingseenheid is, hoe lager de productiviteit en dus hoe hoger de werklast is. Er is nu veel 
verschil tussen de hoeveelheid werk van de orders. Er zijn klanten die vrijwel altijd volle pallets 
bestellen, terwijl er ook klanten zijn die altijd een kleinere hoeveelheden eisen, waardoor er altijd 
collipick moet plaatsvinden. De werklast kan dan ook gereduceerd worden als de 
bestelhoeveelheden zoveel mogelijk worden aangepast aan zo moot mogeliike 
Verwerkingseenheden, bijvoorbeeld een hele pallet. Een bijkomend voordeel hiervan is dat niet 
alleen de productiviteit verhoogd kan worden door een zo groot mogelijke verwerkingseenheid. Ook 
de kwaliteit van de producten kan hiermee verbeterd worden. Wanneer veel losse colli vervoerd 
moeten worden, betekent dit dat bij stapeling van de verschillende producten tijdens transport, de 
pallet instabieler wordt en dat de kans op breuk en beschadiging als gevolg hiervan toenemen. 

4.1 .I Bestelhoeveelheden en palletbelading 
Afstemming van de bestelhoeveelheid op de verwerkingseenheid hoeft op zichzelf niet automatisch 
te leiden tot een vermindering van de werklast. Onderstaand voorbeeld illustreert dit: 

I 

Een artikel ligt opgeslagen op een pallet met 7 lagen per pallet. Het artikel wordt over het algemeen 
besteld in bestelhoeveelheden van 3 of 4 lagen, waarbij er even vaak 3 lagen als 4 lagen worden 
besteld. Stel nu dat er op een dag 2 klanten komen die elk 3 lagen bestellen en een dag later een 
klant die 4 lagen besteld. Wanneer de eerste klanten van dezelfde pallet worden beleverd, normaal 
gesproken maak je eerst een pallet op voordat je  een nieuwe aanbreekt, houd je 1 laag van die pallet 
over. Er wordt nooit 1 laag besteld waardoor de volgende dag deze laag aangevuld moet worden met 
3 lagen van een nieuwe pallet. Wanneer de klanten van dag 1 niet van dezelfde pallet beleverd 
zouden zijn, zou extra werk voorkomen hebben kunnen worden, doordat de ene laag niet meer 
samengevoegd zou hoeven te worden. Zeker wanneer het lagenpicken gemechaniseerd zou worden, 
zou dit er in bovengenoemde geval toe hebben geleid dat een pallet meerdere malen naar de 
machine zou moeten worden vervoerd om de iuiste hoeveelheden te verzamelen. 

De hoeveelheid werk wordt dus ook bepaald door de wijze waarop ie de Dallets afbreekt. 

Bovenstaand probleem wordt in de literatuur ook wel het one-dimensional cutting-stock problem 
genoemd. Umetani, Yagiura & Ibaraki (2002) beschrijven in hun artikel hoe te bepalen op welke 
wijze een product opgedeeld moet worden, waarbij het restant waarmee je ‘niets’ kunt wordt 
geminimaliseerd. Zij hebben een procedure ontwikkeld waarbij gegeven een bepaalde kansverdeling 
van de vraag een zo goed mogelijk patroon kan worden bepaald waarin het product moet worden 
opgedeeld. De meeste literatuur over het one-dimensional cutting-stock problem behandelen een 
probleem waarbij het product na opsplitsing niet meer samen te voegen is. Bijvoorbeeld een rol 
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papier is nadat het in stukken is verdeeld niet meer in grotere stukken samen te voegen. Hierin zit 
een klein verschil met de colli op een pallet. Een pallet kan zowel worden afgebroken als weer 
worden opgebouwd. Dit leidt dan ook tot twee mogelijke strategieën waarop een pallet kan worden 
afgebroken. 

I .  

2. 

Pallets worden afgebroken volgens een bepaald patroon, bijvoorbeeld in een deel van 3 lagen en 
een deel van 6 lagen. Het assortiment bestaat dus niet meer alleen uit hele pallets, maar ook uit 3 
lagen en 6 lagen. Wanneer er een klantorder binnenkomt voor bijvoorbeeld 3 lagen, dan hoefl 
deze niet meer eerst afgehaald te worden van een volle pallet, maar kan deze rechtstreeks 
verzameld worden vanuit de opslag waar deze 3 lagen al liggen opgeslagen. Een gevaar van 
deze methoden is dat je te maken krijgt met restanten. Zodra bijvoorbeeld een bepaalde periode 
alleen maar 3 lagen worden besteld, blijft Hays zitten met een voorraad van 6 lagen. Als die 
voorraad te lang blijft liggen komen er problemen met de THT. 

Pallets worden afgebroken in de kleinst (toegestane) hoeveelheid. In tegenstelling tot de vorige 
strategie wordt een pallet niet opgedeeld in 2 delen van 3 en 6 lagen, maar in 3 delen van 3 
lagen. Op het moment dat er een order van 6 lagen binnenkomt, wordt deze samengesteld door 2 
delen samen te voegen. Hierdoor zullen er geen restanten ontstaan, maar vinden er wel extra 
handelingen plaats doordat een pallet in kleinere delen wordt afgebroken dan misschien 
noodzakelijk was en doordat het assortiment nog samengesteld moet worden na binnenkomst 
van een order. 

Qua hoeveelheid werk geniet optie 1 de voorkeur, echter dan zal er geen onbalans in de vraag 
moeten zijn om niet met restanten te komen zitten. Gezien de beperkingen ten aanzien van de 
houdbaarheid van de producten zal optie 2 in de praktijk waarschijnlijk noodzakelijk zijn. Dit 
betekent dat pallets dus zoveel mogelijk in delen van Peli-ike omvang opgesplitst moeten worden, 
zodat er geen restanten kunnen ontstaan. Hierbij speelt vooral het aantal lagen waaruit een hele 
pallet bestaat een grote rol. 

4.1.2 Conclusie vaststellen van de bestelhoeveelheden 
Bij de bepaling van de bestelhoeveelheden,moet enerzijds gestreefd worden naar een zo groot 

, mogelijke verwerkingseenheid. Dit kan door restricties op te leggen aan de veelvouden waarin 
besteld mag worden. Bij deze veelvouden moet tevens de palletbelading (het aantal lagen op een 
pallet) meegenomen worden. Hierdoor kan v9orkomen worden dat er dubbele handelingen moeten 
worden uitgevoerd of dat er restanten blijven bestaan. 

4.2 Vooruitwerken in dalperioden 
In deze paragraaf wordt gekeken welke activiteiten bij Hays in aanmerking komen voor 
vooruitwerken. Hierbij zal rekening worden gehouden met de randvoorwaarden die in het vorige 
hoofdstuk aan het ontwerp zijn gesteld. In paragraaf 4.3 zal gekeken worden naar de veranderingen 
die het vooruitwerken met zich meebrengt voor de besturing. 

4.2.1 Vooruitwerken bij Hays 
Bij het vooruitwerken zijn verschillende degradaties aan te brengen. Zo kunnen alvast gehele orders 
of ritten die verwacht worden in het expeditiemagazijn klaargezet worden. Een andere mogelijkheid 
is om een gedeelte van de activiteiten op basis van een voorspelling uit te voeren om zo de tijd die 
nodig is om een binnengekomen order te leveren te verkorten. Om al gehele orders of ritten klaar te 
zetten in het expeditiemagazijn is heel betrouwbare informatie nodig over de te verwachten orders. 
Het moet namelijk exact bekend zijn welke producten in welke aantallen besteld gaan worden. 
Indien de informatie hiervan niet klopt, zal dit tot veel extra handelingen in het magazijn leiden en 
tot een moeilijke beheersing van de voorraad. Zo moeten bijvoorbeeld losse colli weer in het 
magazijn geplaatst worden. Echter door pallets van tevoren al af te breken en te wachten met het 
klaarzetten van orders in het expeditiemagazijn totdat er daadwerkelijk orders tegenover staan 
kunnen de genoemde problemen voorkomen worden. Bovendien wordt de werklast voornamelijk 
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bepaald door de tijd die nodig is om een pallet af te breken omdat de magazijnen niet van die 
omvang zijn dat de rijtijden enorm groot zijn. Om de pieken in de werklast af te vlakken is het dus 
met name van belang dat de werklast van het verzamelen van losse colli en volle lagen wordt 
aangepakt. Zeker wanneer bestelhoeveelheden worden geconfectioneerd zoals in de vorige paragraaf 
is beschreven, lijkt dit heel goed mogelijk zijn. Concluderend kan gezegd worden dat, zeker 
wanneer er nog losse colli worden geleverd, het beste is om pallets van tevoren af te breken in 
kleinere hoeveelheden, maar deze pas samen te voegen indien de daadwerkelijke orders bekend zijn. 

Wanneer Hays pallets al vooraf gaat afbreken, heeft dit consequenties voor de opslag. Immers 
andere hoeveelheden dan volle pallets moeten worden opgeslagen totdat er daadwerkelijk een order 
voor binnenkomt. Kleinere eenheden nemen, vanwege een toename van het aantal pallets per 
product, meer opslagruimte in. Als randvoorwaarde is gesteld dat het ontwerp mogelijk moet zijn 
met behulp van de faciliteiten van het nieuwe magazijn. Dit betekent dat ook rekening moet worden 
gehouden met de opslagmethodiek die daar wordt gebruikt. In het magazijn waar producten van 
Masterfoods voor de binnenlandse markt opgeslagen gaan worden, zal gebruik worden gemaakt van 
palletstellingen van 6 hoog, waarbij de plaatsen van de onderste rij hoger zullen zijn. Dit om het 
voor de orderverzamelaar makkelijker te maken om producten van de aldaar opgeslagen pallets te 
pakken. Vanwege deze extra ruimte is het mogelijk om afgebroken pallets zonder extra veel ruimte 
gestapeld op te slaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het aantal pallets dat vooraf wordt 
afgebroken kleiner is dan het aantal plaatsen op de onderste rij. Het is bij de huidige 
opslagmethodiek alleen voordelig om lagen vooraf te picken. Wanneer losse colli in de stellingen 
worden geplaatst zal dit afdoen aan de stabiliteit van de pallets, met als gevolg dat de kans op breuk 
toeneemt. Daarnaast nemen losse colli zoveel extra plaats in, dat het met deze opslagmethodiek ook 
niet mogelijk is ze efficiënt op te slaan. Tevens sluit een beperking van vooraf picken tot volle lagen 
aan bij de eerdergenoemde doelstellingen van Hays om het lagenpicken te mechaniseren en het 

- collipickente minimasseren. - _ _  - 

Een tweede aspect dat verandert wanneer eenheden van tevoren verzameld worden, is de benodigde 
orderverzameltruck. In het nieuwe magazijn wordt gebruik gemaakt van orderverzameltrucks zonder 
hefkracht. Dit is immers niet nodig omdat eenheden, collo voor collo, direct op een truck worden 
verzameld. Echter wanneer een hele laag op 1,5 meter hoogte moet worden opgepakt en op de truck 
moet worden gezet is dit niet meer mogelijk met de hand. Hiervoor zijn orderverzameltrucks nodig 
met hefkracht. Hays heeft voor de interne transportmiddelen leasecontracten opgezet, waardoor het 
mogelijk is om van transportmiddel te wisselen. De kosten van een heftruck met hefkracht liggen 
ongeveer x% hoger. 

In figuur 4.1 staat de structuur van Hays weergegeven indien lagen al vooruit en dus 
orderonafhankelijk worden gepickt. Volle pallets worden nog steeds orderafhankelijk verzameld en 
pas uit het magazijn genomen indien de ritten verzameld worden. Ook colli worden nog steeds 
orderafhankelijk verzameld. Zoals beschreven leent de opslagmethodiek zich niet voor de opslag 
van losse colli, waardoor het vooruit picken van losse colli niet mogelijk is. Het lagenpicken wordt 
wel onafhankelijk van de orders uitgevoerd. Gepickte lagen worden weer teruggelegd in het 
magazijn, in dit geval op de onderste rij van de palletstellingen, totdat er een order tegenover staat. 
Indien er niet genoeg lagen op voorraad liggen om aan de orders te voldoen, zullen de lagen alsnog 
gepickt moeten worden na binnenkomst van de order. In de figuur is te zien dat er 2 uitgaande pijlen 
zijn na het lagenpicken. Eén pijl leidt naar een voorraadpunt. Hier worden de vooruit gepickte lagen 
opgeslagen waarvandaan ze verzameld worden na binnenkomst van een order. Eén pijl gaat 
rechtreeks naar het samenstellen van de ritten om aan te geven dat er ook een deel van de lagen pas 
na binnenkomst van de order gepickt wordt. 
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I Volle pallets 

:iguur 4.1 Structuur Hays bij vooruitwerken 

4.2.2 Voorwaarde voor het vooruitwerken 
Een voorwaarde om vooruit lagen te kunnen picken is wel dat er voldoende pallets van het 
betreffende product op voorraad liggen in het magazijn. Immers wanneer er geen voorraden 
aanwezig zijn bij Hays, kan er niet vooruit gewerkt worden. Hays moet dus een voorraadfunctie 
vervullen in de keten. In het push-concept onderscheidt Andrieu (2002) een aantal varianten. Eén 
variant is het zogenaamde cross-dock concept. Bij het cross-dock concept worden inkomende 
goederen al dan niet met een sorteerslag direct vervoerd naar de retailers zonder tussenkomst van 
op- en overslag. Bij dit concept is het niet mogelijk om vooruit te werken, aangezien de goederen 
meteen geleverd moeten worden. 

4.2.3 Conclusie vooruitwerken bij Hays 
Bij Hays is het mogelijk om lagen alvast vooruit te werken. Hierdoor zal de orderverzameltijd 
verminderd kunnen worden, zeker indien daarnaast ook het collipicken wordt geminimaliseerd. 
Voorwerken is alleen mogelijk indien Hays een voorraadfunctie bekleedt. Indien geproduceerde 
goederen direct naar de klant moeten worden vervoerd, is er dus geen mogelijkheid om te 
anticiperen op orders. Indien er dan toch veel lagen worden gevraagd kan de kanttekening worden 
geplaatst of het dan niet beter is dat de producent al in lagen produceert. Zij is immers 
verantwoordelijk voor het op tijd met haar pröducten te kunnen voorzien in de klantenvraag. 

4.3 Besturing- vooruitwerken 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft de besturing tot taak het uitvoeren van alle activiteiten die 
nodig zijn om het aanbod van producten af te stemmen op de plaats- en tijddimensie van de vraag, 
rekening houdend met de capaciteiten van het fysieke systeem, zodanig dat aan de wensen van de 
afnemers en de doelstellingen van de onderneming wordt voldaan (Van Goor et al, 1998). 

Door het vooruitwerken worden de processen op een ander tijdstip uitgevoerd dan in de huidige 
situatie. Hierdoor zal ook de besturing moeten veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 
Echter randvoorwaarde hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit van 
het systeem. Aan de hand van een hiërarchisch beslissingsmodel wordt beschreven welke variabelen 
er zijn om de beschikbaarheid van de capaciteit te beïnvloeden en op welke wijze deze bij Hays 
kunnen worden toegepast. Vervolgens wordt met behulp van het in hoofdstuk 2 eerder gebruikte 
raamwerk van Bertrand, Wortmann & Wijngaard (1998) beschreven op welke wijze deze 
beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de vraag. 
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4.3.1 Hiërarchisch beslissingsmodel 
Wild & SchneeweiB (1 993) hebben een hiërarchisch beslissingmodel ontwikkeld waarin variabelen 
worden onderscheiden die gebruikt kunnen worden om de beschikbaarheid van de capaciteit te 
beïnvloeden. 
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- Aantal vaste medewerkers I 

Het aantal vaste medewerkers 
Het aantal vaste medewerkers zal zodanig moeten zijn dat met behulp hiervan een zo groot mogelijk 
deel van de capaciteitsbehoefte wordt vervuld. Immers een vaste medewerker is op de lange termijn 
goedkoper dan een uitzendkracht. Het aantal medewerkers zal dan ook op aggregaatniveau moeten 
worden vastgesteld. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat mensen niet alle tijd 
beschikbaar zijn. Wild & SchneeweiB (1993) beschrijven dan ook dat rekening moet worden 
gehouden met het absentiepercentage. Mensen kunnen absent zijn vanwege bijvoorbeeld vakanties 
en ziektes en gedurende de dag vanwege pauzes. Het aantal vaste medewerkers moet dan ook 
gecorrigeerd worden met dit absentiepercentage. 

Werktijden 
Met behulp van flexibele werktijden kunnen pieken worden opgevangen door dan mensen extra in te 
roosteren en gedurende dalperioden minder uren te laten werken. Zo kan met behulp van de 
werktijden variatie in de werklast worden opgevangen. Bij Hays kunnen de roosters variëren binnen 
de kaders van de overlegregeling van de arbeidstijdenwet. Voor het nieuwe magazijn betekent dit 
dat er in principe gewerkt wordt in een systeem van twee-wisselende diensten, waarbij een 
werknemer 8 uur werkt per dag. Echter binnen de CAO zijn er mogelijkheden om aan de 
flexibiliteitsbehoefte van de werkzaamheden tegemoet te komen, door medewerkers in te delen in 
een flexibele arbeidsploeg. Hierbij is het toegestaan om de dienstroosters pas een dag van tevoren 
bekend te maken en medewerkers gedurende de gehele openingstijden van het magazijn in te delen, 
indien ze maar minimaal 6 uur en maximaal 10 uur worden ingezet. Werknemers die worden ingezet 
in de flexibele arbeidsploeg krijgen een toeslag van 10% boven hun basisloon. Dit onderzoek is 
afgebakend tot de reguliere orderstroom, waarbij geen rekening wordt gehouden met feestdagen en 
acties. De reguliere orderstroom is kortcyclisch van aard. De producten van Masterfoods zijn niet 
seizoensgebonden en er zijn alleen pieken waar te nemen rond de eerder genoemde feestdagen en 
acties. Vanwege de kortcyclische vraag is het niet nodig om van deze extra flexibiliteit in werktijden 
gebruik te maken. Er kan hierdoor volstaan worden met een 2-ploegendienst. 

Inzet extra capaciteit 
Vanwege contractuele verplichtingen moeten alle orders op tijd geleverd worden. Hierdoor moet de 
beschikbare capaciteit minimaal gelijk zijn aan de capaciteitsbehoefte van de orders. Wanneer de 
reguliere capaciteit niet voldoende is om aan de capaciteitsbehoefte te voldoen, zal gebruik moeten 
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doelstellingen 

- Aantal vaste medewerkers 

worden gemaakt van overwerk, uitzendkrachten en multi-inzetbaar personeel. Ook voor deze 
variabelen geldt weer dat de beschikbaarheid beperkt is door een aantal factoren. 

De inzet van overuren is afhankelijk van de wil van de vaste medewerker om over te werken. In de 
CAO van Hays is opgenomen dat overwerk alleen op basis van vrije wil kan worden gevraagd. 
Daarnaast is het aantal overuren beperkt door wettelijke regelingen. Zo is bij wet geregeld dat een 
medewerker niet meer dan 10 uur per dag mag werken. Omdat overwerk goedkoper is dan een 
uitzendkracht zal prioriteit moeten worden gegeven aan overwerk boven een uitzendkracht. 

Indien ook met behulp van het aantal overuren niet kan worden voldaan aan de capaciteitsvraag zal 
gebruik moeten worden gemaakt van uitzendkrachten. Milner & Pinker (200 1) beschrijven in hun 
artikel dat er bij uitzendkrachten zowel onzekerheid bestaat omtrent de beschikbaarheid en de 
productiviteit. Bij Hays is een inleerperiode van 2 weken totdat een persoon met dezelfde snelheid 
als mensen met meer werkervaring kunnen werken. Hierdoor heeft Hays een vaste pool van 
uitzendkrachten gecreëerd. Deze pool heeft nog een tweede voordeel dat de beschikbaarheid beter 
wordt gegarandeerd. 

Daarnaast noemen Wild & SchneeweiB (1993) ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van 
multi-inzetbaar personeel. Dit is personeel dat meerdere functies kan vervullen en dat dus voor 
meerdere taken inzetbaar is. Dit wordt in de huidige situatie bij Hays ook wel toegepast door 
medewerkers tussen de verschillende magazijnen uit te wisselen. Echter in het nieuwe magazijn zal 
minder van deze optie gebruik kunnen worden gemaakt. Omdat in het magazijn gebruik wordt 
gemaakt van andere interne transportmiddelen waarvoor andere diploma’s vereist zijn is de 
uitwisseling van personeel moeilijker te realiseren. 

4.3.2 BW&W- Raamwerk 
Deze beschikbare capaciteit moet vervolgens op een goede manier worden afgestemd op de 
werklast, waardoor deze capaciteit zo goed mogelijk benut kan worden. Deze doelstelling kan 
worden gerealiseerd door een goede invulling te geven aan de zes operationele beslissingsfuncties 
van het BW&W-raamwerk (Bertrand, Wortmann & Wijngaard, 1998). In onderstaande figuur is dit 
raamwerk gegeven waarbij tevens de relatie is gelegd met het hiërarchisch beslissingsmodel. 

I 
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I I 
I I 

Werkorderdetailplanning 
- Gebruik van overuren 
- Gebruik van uitzendkrachten 
- Gebruik multi-inzetbaar 

Capaciteitstoewijzing en -variatie 

personeel 
Werkuitgifte 

Figuur 4.3 Raamwerk logistieke beheersing 
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Capaciteitsplanning / bezettingsplanning 
De capaciteitsplanning is een functie die ervoor moet zorgen dat de toekomstige stroom orders in 
overeenstemming wordt gebracht met de beschikbare capaciteit of omgekeerd. Hays moet ervoor 
zorgen dat ze aan alle orders van Masterfoods kunnen voldoen. Hierdoor moet de beschikbare 
capaciteit dus worden afgestemd op de toekomstige orderstroom. Dit kan door middel van de lange- 
en middellange termijn variabelen uit het hiërarchisch beslissingsmodel van Wild & SchneeweiB. 

Orderacceptatie / levertijdafgifte 
Hays moet in principe voldoen aan de orders en de levertijd die de ketenpartners wensen. Echter om 
de kosten zo laag mogelijk te houden kan zij hierin wel een sturende rol proberen te spelen. Zo kan 
Hays Masterfoods adviseren om restricties aan de bestelhoeveelheden te stellen, zoals in paragraaf 
4.1 is voorgesteld. Wat betreft de levertijdafgifte geldt dat hoe korter de doorlooptijd, hoe hoger de 
benodigde capaciteit bij een gelijkblijvend ordervolume (wet van Little, 1961). Dit komt door de 
negatieve relatie tussen de doorlooptijd en de bezettingsgraad. Wanneer de bezettingsgraad stijgt, 
zal de doorlooptijd langer worden en andersom geldt hetzelfde. Dus wanneer een kortere 
doorlooptijd gerealiseerd moet worden, mag de bezettingsgraad van het personeel niet te hoog 
worden. Een lagere bezettingsgraad betekent in principe ook dat er meer personeel nodig is indien 
het ordervolume gelijk blijft. Verwijzend naar figuur 4.3 geldt dat de bezettingsgraad bij een 
levertijd van (1) kleiner moet zijn dan bij een levertijd gelijk aan (2), terwijl het ordervolume 
hetzelfde blijft. Fl = 

orders 

Figuur 4.4 Doorlooptijd en ordervolume 

Zbinden (2002) heeft onderzocht hoe de doorlooptijd bij Hays van 48 uur naar 24 uur kan gaan. 
Echter wat hiervan de consequenties zijn voor de capaciteitinzet is niet inzichtelijk gemaakt. 
Afhankelijk van de huidige 'bezettingsgraad en de relatie tussen de doorlooptijd en de 
bezettingsgraad bij Hays zullen de capaciteitskosten in meer of mindere mate toenemen. Indien er 
vooruit wordt gewerkt, kan hierdoor de orderverzameltijd naar beneden waardoor een kortere 
doorlooptijd waarschijnlijk minder consequenties voor de capaciteitinzet zal hebben dan wanneer er 
niet vooruit wordt gewerkt. 

Werkordervrijgave 
Bij vooruitwerken moeten zowel reguliere orders als voorwerkopdrachten worden vrijgegeven. 
Beide zullen nu besproken worden. 

Reguliere orders 
In de huidige situatie worden de orders batchgewijs ontvangen en vrijgegeven aan de werkvloer. Dit 
heeft als voordeel dat de werklast van de orders evenredig gespreid kunnen worden over de gehele 
dag waardoor er gedurende de dag geen pieken ontstaan in de capaciteitsbehoefie. Uit het oogpunt 
van de capaciteitsinzet is dit dus de beste manier. Echter wanneer de doorlooptijd korter wordt, wat 
gezien de huidige trend waarschijnlijk is, zal deze wijze niet meer mogelijk zijn (Zbinden, 2002). 
Wanneer de doorlooptijd korter wordt, zullen orders meerdere keren per dag moeten worden 
vrijgegeven (dus meer afhankelijk van ontvangsttijdstip). 

Voorwerkopdrachten 
Naast de reguliere orders moeten er ook voorwerkopdrachten worden vrijgegeven. Omdat het niet 
zo moet zijn dat door het vrijgeven van voorwerkopdrachten de tijdsdruk voor de reguliere orders 
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toeneemt, zal de vrijgave alleen moeten plaatsvinden wanneer er sprake is van een dalperiode. Het 
totaal aantal manuren dat nodig is voor een laag die uit opslag wordt verzameld is groter dan een 
laag die orderafhankelijk wordt gepickt. Immers wanneer een laag vooruit wordt gepickt, moet deze 
eerst uit de opslag worden gehaald, worden afgebroken, weer terug worden geplaatst en vervolgens 
worden verzameld. Hierdoor is het gezien de kosten verstandig om het voorwerk alleen te laten 
verrichten door vaste medewerkers. De kosten per uur van een uitzendkracht en van overwerk zijn 
hoger dan die van een vaste medewerker. Voonverkopdrachten worden dus alleen vrijgegeven 
indien er gedurende de werktijd van een vaste medewerker geen reguliere orders meer zijn. 

Voor de beschri-iving van de voorwerkopdrachten en wanneer ze moeten worden vrijgegeven, zal 
gebruik worden gemaakt van de volgende parameters: 

Tabel 4.1 Pa 
Symbool 
Â' (t, t+k) 

X' (t, t+k) 
a 
(O 5 as 1) 
VO' 
L' 

imeters voorwerkopdrachten 
Definitie 
De schatting van het aantal lagen van product i dat gedurende periode [t, t+k] gevraagd I 

met recente veranderingen in de vraag 
Voonverkopdracht voor product i 
Het aantal lagen van product i dat op een volle pallet past 

Reguliere orders ontstaan doordat de retailer bestellingen plaatst. Echter dit geldt niet voor de 
voorwerkopdrachten. Deze moeten op basis van voorspellingen worden gegenereerd. 
Voorspellingen kunnen gebaseerd zijn op historische gegevens (dat wat gebeurd is in het verleden), 
op wat er verwacht wordt in de toekomst of een combinatie van beide. Voor het voorspellen op basis 
van historische gegevens worden door Silver, Pyke & Peterson (1999) een tweetal procedures 
beschreven, namelijk: 

Simple Moving Average . Simple Exponential Smoothing 

De eerste procedure voorspelt de vraag op basis van de gemiddelde vraag van de afgelopen N- 
perioden, waarbij elke periode even zwaar wordt meegenomen. Exponential Smoothing geeft meer 
gewicht aaiïdë meest recente gegevens. Hierdoor presteert deze methode vaak beter dan moving 
average, omdat het beter reageert op veranderingen in recentere gegevens. Exponential Smoothing 
geniet dan ook de voorkeur boven de eerste methode. De voorspelling kan met behulp van 
onderstaande formule worden gedaan: 

A' (t, t+k) = aX' (t-k, t-i) + (i-a)A (t-k, t-i) 

Hierbij is de voorspelling van het aantal lagen voor periode [t, t+k] gelijk aan de constante a maal 
het werkelijke aantal lagen dat gedurende de vorige periode [t-k, t-i] gevraagd is plus (i-a) maal de 
voorspelling van de vorige periode [t-k, t-i]. , 

Voor a geldt dat hoe dichter deze de 1 nadert, hoe meer waarde er wordt gehecht aan het werkelijke 
aantal lagen dat gedurende de laatste periode gevraagd is. De constante a kan bepaald worden aan 
de hand van historische gegevens of door middel van een experiment. Het is echter niet praktisch 
om voor elk product a apart te bepalen. Op basis van ervaring en waarden uit de literatuur hebben 
Silver, Pike & Peterson ( i  998) de meest voorkomende waarde van a bepaald, namelijk 0.10. 

Door de toename van de planningshorizon vanwege het push-concept en de scheiding van de fast- 
en slowmovers en informatie die ketenbreed wordt gedeeld, zal een voorspelling op basis van wat er 
verwacht wordt in de toekomst betrouwbaarder zijn dan een voorspelling op basis van de historische 
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gegevens. Zoals beschreven in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is het verstandig om een pallet 
in één keer af te breken in lagen. Vanwege het feit dat een gehele pallet in één keer wordt 
afgebroken, zal een voorspelmethode op basis van Exponential Smoothing niet slechter presteren 
dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van werkelijke verkoopdata. Dit komt omdat de vraag naar 
lagen per product per dag veelal lager is dan het aantal lagen op een pallet (zie bijlage 5). Hierdoor 
hoeft de voorspelling niet zo nauwkeurig te zijn. Voordeel van het gebruik van historische gegevens 
is dat er geen informatie uitgewisseld hoeft te worden met de producent en de retailer, maar dat 
Hays gebruik kan maken van de informatie die al aanwezig is in het bedrijf. 

Een voorwerkopdracht bestaat altijd uit een veelvoud van het aantal lagen dat op een pallet gaan. 

Om geen problemen te krijgen met de THT, mag er ook niet teveel vooruit worden gewerkt. Daarom 
wordt er alleen vooruit gewerkt indien de voorraad lagen kleiner is dan de voorspelling. 

Â' (t, t+k) + Li -1 

Het eerste moment waarop er een pallet van een product vooruit afgebroken kan worden is wanneer 
de voorraad lagen van dat product gelijk is aan de voorspelling min een laag. De voorraad van het 
aantal lagen van een product kan hierdoor nooit groter zijn dan de voorspelling van het aantal lagen 
min 1 plus het aantal lagen op een pallet. Voor de maand juni 2002 is aan de hand van de orders 
berekend hoe groot de maximale voorraad lagen van alle producten kan zijn. Uit deze berekening 
kwam dat het aantal benodigde palletplaatsen nooit groter zal zijn dan 955. Er zijn 3400 
palletplaatsen op de onderste rij, zodat dit nooit problemen zal opleveren. 

Werkorderdetail planning 
De werkorderdetailplanning heeft tot doel de orders zodanig in te plannen dat daarmee een tijdige 
realisatie van de geaccepteerde orders met een zo hoog mogelijke efficiëntie gerealiseerd kan 
worden. Dit kan door een juiste volgorde te bepalen waarin de opdrachten en orders moeten worden 
uitgevoerd. Er zal opnieuw een onderscheid worden gemaakt voor de reguliere orders en de 
voonverkopdrachten. Bij de beschrijving hiervan zal gebruik worden gemaakt van de volgende 
parameters. 

_ .  

Tabel 4.2 Parameters werkorderdetailplanning 
Symbool Definitie 
DIY Due date van order j 
W' Werklast van order j 
t Actuele tijd 
Â' (t, t+k) De schatting van het aantal lagen van product i dat gedurende periode [t, t+k] gevraagd 

zal worden. 
Het aantal lagen van pròäuct i dat op een volle pallet past 
De werkelijke voorraad lagen van product i op tijdstip q 

L' 
I' (9) 
L' 
I' (9) 

Het aantal lagen ,van pròäuct i dat op een volle pallet past 
De werkelijke voorraad lagen van product i op tijdstip q 

Reguliere orders 
Om de capaciteitskosten zo laag mogelijk te houden moet een dusdanige volgorde bepaald worden, 
waardoor zoveel mogelijk orders met het reguliere personeel kunnen worden uitgevoerd, onder de 
voorwaarde dat ze op tijd geleverd kunnen worden. Prioriteitsregels kunnen hiertoe een bijdrage 
leveren. Baker (1 975) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het volgorde probleem. Zo stelt hij 
dat het aantal orders met een levertijdoverschrijding geminimaliseerd kan worden door het gebruik 
van de prioriteitsregel EDD (= Earliest Due Date). Deze regel voldoet alleen in situaties waarbij op 
deze manier niet meer dan één order te laat komt. Indien er meerdere orders op deze wijze niet op 
tijd zullen komen, dan kan het zijn dat EDD niet voldoende is. Gezien de piek in aflevermomenten 
bij Hays, met als gevolg dat veel orders ook dezelfde due date hebben, is het zeer waarschijnlijk dat 
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EDD alleen niet voldoende is. Er zal in dat geval gekeken moeten worden hoe zoveel mogelijk 
orders door het vaste personeel kan worden verricht. Een order kan worden uitgevoerd door vast 
personeel indien deze persoon de order binnen zijn resterende aantal werkuren voor die dag op tijd 
kan verzamelen. Indien dit niet het geval is moet deze order worden verricht door een uitzendkracht. 
Wanneer er capaciteit beschikbaar komt, doordat een order is verzameld, gaat deze verder met het 
verzamelen van een volgende order wanneer deze nog uitgevoerd kan worden binnen zijn restant 
aan werktijd. Indien dit niet meer mogelijk is dan betekent dat dat de volgende capaciteit die 
beschikbaar komt deze order ook niet meer binnen zijn restant aan werktijden kan uitvoeren. Immers 
in een ploegendienst beginnen alle medewerkers op dezelfde tijd met werken. Om zo min mogelijk 
werk uit te laten voeren door uitzendkrachten is het van belang om op het einde zo klein mogeli-ike 
orders over te houden. Met behulp van de prioriteitsregel MST (= Minimum Slack Time), dat een 
combinatie is van EDD en LPT (= Longest Processing Time), kan dit gerealiseerd worden. Op deze 
manier worden in ieder geval de grootste orders door de vaste medewerkers gedaan. De order 
waarvan de resterende tijd tot levering (= due date min actuele tijd) verminderd met de werklast het 
kleinst is moet als eerste worden vrijgegeven. 

Min (DD' - WJ - t ) 

Een probleem dat hier speelt is de bepaling van de werklast van een order. Deze is afhankelijk van 
wat er al eventueel op voorraad ligt aan lagen. Omdat die voorraad gedurende de dag kan 
veranderen, is niet van tevoren te bepalen wat de werkelijke werklast is van een order. Een optie is 
om de prioriteiten van de orders gedurende de dag continu opnieuw vast te stellen aan de hand van 
de werkelijke voorraad. Dit is praktisch gezien niet de meest ideale oplossing. Dit zou namelijk 
betekenen dat de dockplanning, de planning voor het controleren van de ritten, etc. voortdurend 
aangepast zouden moeten worden. De beste optie is om de prioriteiten van de orders meteen te 
bepalen. Gekozen wordt om deze werklast te bepalen,als of er geen lagen op voorraad liggen. Op 
deze manier kan de werkelijke werklast nooit hoger uitvallen, wat tot gevolg kan hebben dat er een 
tekort aan capaciteit zou zijn. Gezien de voorwaarde dat alle orders op tijd geleverd moeten worden 
is dit de beste optie. 

Voorwerkopdrachten 
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk lagen uit voorraad worden verzameld, moet ervoor 
gezorgd worden dat de meest urgente opdracht wordt uitgevoerd. Het meest urgent is de opdracht 
voor een product waarvoor geldt dat het de werkelijke voorraad het meeste afwijkt van het 
voorspelniveau in verhouding tot de aanvulling. In onderstaande formule is dit tot uiting gebracht: 

Max ( A  (t, t+k) -I' (9) ) / L' 

Capaciteitstoewijzingí capaciteitcvariatie 
Met behulp van de korte termijn variabelen uit het beslissingsmodel van Wild & SchneeweiB 
(1 993), respectievelijk het gebruik van overwerk en uitzendkrachten, kan de beschikbare capaciteit 
worden aangepast op de werklast. De beschikbare capaciteit moet zo over de opdrachten verdeeld 
worden dat een zo hoog mogelijke bezettingsgraad wordt gerealiseerd. In de huidige situatie wordt 
een gehele rit verzameld door één persoon. Als een persoon klaar is met het verzamelen van de rit 
wordt gekeken of het mogelijk is om nog een rit te verzamelen. Zo niet dan gaat deze persoon 
nevenactiviteiten verrichten. Door meerdere personen toe te wijzen aan een rit, neemt de 
bewerkingstijd van een rit af, waardoor de kans toeneemt dat de tijd die overblijft voldoende is om 
alsnog een rit te verzamelen.,Uit capaciteitsoogpunt is het beter om ritten door meerdere personen te 
laten verzamelen. Betrand, Wortmann & Wìjngaard (1998) bevestigen dit. Door het splitsen van 
orders komen er minder blokkades van de capaciteit voor door extreem lange bewerkingen. Het 
verzamelen van ritten door meerdere personen leidt er wel toe dat er meer afstemming moet 
plaatsvinden. 
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Symbool 
R' ( 9  
W' 
T' 
D O  
O' 

Werkuitgifte 
I n  de praktijk kunnen dingen anders lopen, vanwege storingen etc. Daarom zal op de vloer zelf elke 
keer wanneer er capaciteit beschikbaar komt een keuze worden gemaakt welke order deze gaat 
uitvoeren. De werkuitgifte zal met behulp van onderstaande parameters beschreven worden. 

Definitie 
Resterende werktijd van werknemer i op tijdstip t 
Werklast van order j 
Tijdstip waarop werknemer i beschikbaar is 
Due date van order j 
Beschikbare overuren van werknemer i 

Een order wordt uitgevoerd door een vaste medewerker als geldt dat de resterende werktijd van de 
werknemer minimaal gelijk i s  aan de werklast van de order en als geldt dat de werknemer op tijd 
beschikbaar komt om de order op tijd gereed te hebben. 

I R' ít) 2 WJ en Ti <DD' - WJ I 

Indien wel aan de tweede conditie voldaan wordt, maar als de rit niet meer in de reguliere werktijd 
verzameld kan worden, dan geldt dat er gebruik wordt gemaakt van overuren. Een rit wordt door een 
vaste medewerker verzameld als geldt dat de order op tijd binnen de resterende werktijd plus 
overuren verzameld kan worden. 

R' (t) + O' (t) 2 WJ en T' < DD - wJ 

Als hier ook niet aan voldaan-kan worden dan wordt gebruik gemaakt van een uitzendkracht. 

Capaciteit wordt toegewezen'aan een voorwerkopdracht als geldt dat er geen enkele orders meer zijn 
die een vast personeelslid kan uitvoeren, maar deze nog wel voldoende tijd heeft voor het uitvoeren 
van een voorwerkopdracht. 

4.4 Scenafio's en beoordelingscriteria 
Uit de vorige paragrafen kan een aantal ontwerpaltematieven afgeleid worden. Met behulp van 
simulatie wordt gekeken of de alternatieven inderdaad leiden tot een vermindering van de 
capaciteitskosten. Aan de hand van een aantal scenario's worden de alternatieven getoetst. In deze 
paragraaf worden allereerst de scenario's beschreven waarna de beoordelingscriteria aan bod 
komen. 

4.4.1 Scenario's 
In  tabel 4.4 wordt een overzicht gegeven van de verschillende scenario's 

Tabel 4.4 Scenario's 

Om te bepalen wat het effect is wanneer er restricties worden gesteld aan de bestelhoeveelheden 
wordt een drietal orderstromen gebruikt. De huidige orderstroom waarbij colli, lagen en volle pallets 
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worden geleverd. Een orderstroom waarbij er geen colli meer worden geleverd, dus alleen lagen en 
volle pallets en een orderstroom waar alleen nog maar volle pallets worden geleverd. 

De orderontvangst is toegevoegd om te kijken wat de invloed is als orders als batch binnenkomen 
bij Hays of wanneer ze gedurende de dag binnenkomen. Dit wordt meegenomen omdat wanneer de 
levertijd korter wordt het voor Hays noodzakelijk is om orders meer afhankelijk van het 
ontvangsttijdstip vrij te geven. 

De Ievertijd zal veranderd worden om te kijken wat het effect is van vooruitwerken indien de 
levertijd korter wordt. Er zal gekeken worden naar een situatie waarbij de levertijd gelijk is aan 48 
uur, zoals in de huidige situatie en waarbij de levertijd gelijk is aan 24 uur. 

Om te kijken of vooruitwerken effectief is en onder welke omstandigheden, wordt er bij elke 
orderstroom, orderontvangst en levertijd gekeken naar het effect van vooruitwerken. Alleen bij de 
volle pallets orderstroom is voorwerken niet mogelijk, aangezien er geen lagen worden geleverd. 

4.4.2 Beoordelingscriteria 
Aan de hand van de beoordelingscriteria worden de verschillende scenario’s beoordeeld. Bij de 
beoordeling wordt de huidige orderstroom, waarbij de orders batchgewijs binnenkomen, een 
levertijd hebben van 48 uur en er niet vooruit wordt gewerkt (zie het gekleurde scenario in tabel 4.4) 
als referentiekader genomen. In tabel 4.5 worden de beoordelingscriteria weergegeven. 

I Cauaciteitskosten 1 Totale uersoneelskosten I 
I Bezettingsgraad I Fractie van de totale werktijd dat een medewerker aan het werk is 

De doelstelling van dit onderzoek is het verminderen van de capaciteitskosten. De verschillende 
scenario’s worden dan ook beoordeeld op de capaciteitskosten. Om redenen betreffende de 
betrouwbaarheid van de gegevens worden de capaciteitskosten uitgedrukt in een kostenindex. De 
capaciteitskosten van het referentiescenario worden gelijk gesteld aan index 100. De kosten van de 
overige scenario’s worden weergegeven ten opzichte van index 100. Naast de capaciteitskosten 
wordt ook gekeken naar de bezettingsmaad van het vaste personeel dat bij de verschillende 
scenario’s gerealiseerd wordt. De bezettingsgraad is namelijk onafhankelijk van prijswijzigingen in 
de loonkosten. De effectiviteit van het voorwerken is belangrijk om te kijken of de lagen die vooruit 
worden gepickt ook daadwerkelijk gevraagd worden. Aan de hand van dit beoordelingscriteria kan 
gekeken worden of de ontwerpalternatieven geen problemen zullen opleveren voor de THT. 
Tenslotte de voorwerkprestatie geeft aan hoeveel er vooruit gewerkt moet worden om invloed uit te 
oefenen op de kosten. 

4.5 Modelaannames 
De effecten van de ontwerpalternatieven op de capaciteitskosten worden met behulp van een 
simulatiemodel bepaald. Het simulatiemodel dat gebruikt wordt, is een discreet dynamisch model. 
Dit wil zeggen dat de toestand van het model met stapjes verandert en dat er op een aantal discrete 
tijdstippen een nieuwe status wordt toegekend aan de toestandsvariabelen van het systeem. Zoals 
beschreven in paragraaf 4.3.1 is de beschikbare capaciteit aan veel stochastiek onderhevig. Binnen 
de termijn van het afstudeerproject is het niet mogelijk om al deze aspecten mee te nemen. Hierdoor 
is een aantal aannames gemaakt. De aannames die gemaakt zijn in het simulatiemodel worden in 
deze paragraaf beschreven. Er zijn zowel aannames gemaakt ten aanzien van de variabelen van het 
model van Wild & SchneeweiP (1993) als ten aanzien van de invulling van het BW&W-raamwerk. 
Deze structuur wordt dan ook aangehouden. 
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4.5.1 Aannames ten aanzien van de beslissingsruimte 
De beslissingsruimte wordt beperkt door het aantal vaste medewerkers en de beschikbaarheid 
daarvan en de inzet van overuren en uitzendkrachten. In het simulatiemodel kan geen rekening 
gehouden worden met de vakanties, ziektes, pauzes, werkervaring van individuele werknemers en 
uitzendkrachten. Hoe de parameters worden vastgesteld en gebruikt in het simulatiemodel zal nu 
worden beschreven. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de volgende symbolen: 

’. Iw I Gemiddelde productiviteitsverlies van een uitzendkracht 

Aantal vaste medewerkers 
Het aantal vaste medewerkers moet worden vastgesteld op aggregaatniveau. Omdat slechts een 
aantal weken wordt gesimuleerd, is dit in,de simulatie niet mogelijk. Daarom wordt het aantal vaste 
medewerkers bepaald aan de hand van de orderstroom die gebruikt wordt voor de simulatie. Hierbij 
wordt er vanuit gegaan dat het aantal medewerkers per shift gelijk is. Dit is overigens ook conform 
de huidige situatie. Het aantal vaste medewerkers per ploeg wordt als bepaald door de gemiddelde 
werklast per dag te delen door het aantal ploegen en de netto werktijd van een vaste medewerker. 

N = GW / (TN * P) 

Om te controleren of deze aanname juist is wordt tevens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar 
het aantal vaste medewerkers waarbij de laagste capaciteitskosten gerealiseerd kunnen worden. Om 
de capaciteitskosten te bepalen moet een correctie plaatsvinden met het ziektepercentage, de 
vakantiedagen en de pauzes. Hierdoor is het werkelijk aantal vaste medewerkers (FTE) in de 
praktijk groter. Het werkelijke aantal vaste medewerkers (FTE) is gelijk aan het aantal vaste 
medewerkers per shift dat in het simulatiemodel wordt gebruikt vermenigvuldigd met het aantal 
ploegen en het absentiepercentage. 

I FTE = rN * P * (l+A)l 

De werktijden van vaste medewerkers 
In paragraaf 4.3.1 is gesteld dat vanwege de kortcyclische vraag volstaan kan worden met een 2- 
ploegendienst. In het simulatiemodel wordt dan ook uitgegaan van een 2 ploegendienst waarbij de 
bruto werktijd per dag gelijk is aan 8 uur. Vanwege pauzes en dergelijke is een vaste medewerker 
niet de gehele brutotijd beschikbaar. In de simulatie wordt daarom gerekend met behulp van de 
nettotijd welke gelijk is aan de brutotijd verminderd met het percentage van de tijd dat een 
werknemer pauzeert. 
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Gebruik van overwerk 
Bij wet is geregeld dat een werknemer maximaal 10 uur per dag mag werken. Dit betekent dat het 
aantal overuren maximaal 2 uur mag bedragen. Wanneer dit gecorrigeerd wordt met de niet 
werkzame uren geldt dat de netto werktijd plus het aantal overuren gelijk of kleiner moet zijn dan de 
maximaal toegestane werktijd verminderd met pauzes. 

T g  + O I M*(l-V) 

In het simulatiemodel wordt ervan uitgegaan dat indien nodig een werknemer altijd overwerkt. In de 
praktijk zal dit niet altijd zijn. 

Gebruik van uitzendkrachten 
Uitzendkrachten hebben een productiviteitsverlies van 15% wanneer de werkervaring kleiner is dan 
2 weken. Omdat niet individueel van een uitzendkracht wordt bijgehouden hoeveel dagen hij /zij al 
gewerkt heeft, wordt in het simulatiemodel uitgegaan van een gemiddeld productiviteitsverlies. De 
productiviteit van een uitzendkracht is dan ook gelijk aan de normproductiviteit verminderd met het 
gemiddelde productiviteitsverlies. 

I Prj=NP * (1- W) I 

In het simulatiemodel wordt ervan uitgegaan dat een uitzendkracht direct beschikbaar is wanneer dit 
. nodig is. 

4.5.2 Aannames ten aanzien van het BW&W-raamwerk 
Er zal nu beschreven worden hoe de verschillende beslissingsfuncties uit het BW&W-raamwerk 
worden toegepast in het simulatiemodel. 

Capaciteitsplanning / bezettingsplanning 
Deze functie is reeds in paragraaf 4.5.1 aan de orde geweest. 

Orderacceptatie 
Bij de verschillende scenario's wordt gebruik gemaakt van een drietal orderstromen om zo de 
consequenties van de restricties aan bestelhoeveelheden te kunnen meten. Voordat beschreven wordt 
hoe deze o'rderstromen zijn gegenereerd worden eerst de aannames genoemd die gemaakt zijn bij 
alle drie deorderstromen. 

De orderstromen zijn gebaseerd op de eerste drie weken van juni 2002.Hiervoor is gekozen omdat er 
gedurende die weken geen feestdagen waren die extra pieken in de orderstroom tot gevolg zou 
kunnen hebben. Daarnaast is gekozen voor een periode van 3 weken om zo een voldoende lange 
periode te hebben om de effecten van bepaalde maatregelen te kunnen bepalen. De variatie in de 
werklast verschilt bij Hays van dag tot dag (zie onderstaande figuur) waardoor een periode van 3 
weken groot genoeg is om de effecten te kunnen waarnemen. 
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Er is besloten om de ladingdragers niet in het onderzoek mee te nemen (zie paragraaf 1.3). Om deze 
reden wordt er in de orderstromen ook geen rekening gehouden met de klantcondities. Immers de 
klantcondities stellen onder andere eisen aan het soort pallet waarop geleverd moet worden. Dit 
betekent dat het aantal losse colli in de orderstromen een stuk lager zijn dan in werkelijkheid in 
werkelijkheid het geval is. 

De orderstromen zijn op orderregelniveau in plaats van op order- of ritniveau. Hiervoor is gekozen 
omdat de werklast afhankelijk is van de palletbelading die per product verschilt. Namelijk de 
palletbelading bepaalt uit hoeveel colli, lagen en volle pallets een bestelling voor een product 
bestaat. Dit betekent dat een rit nu niet meer door 1 persoon wordt verzameld, maar dat elke 
orderregel door 1 persoon wordt verzameld. Hierdoor zal de bezettingsgraad van de vaste 
medewerkers in de simulatie hoger zal zijn dan in werkelijkheid. De werklast van een gehele rit is 
namelijk groter dan die van een orderregel. Hierdoor is de kans groter dat wanneer een medewerker 
een rit heeft verzameld en met een nieuwe rit wil beginnen dit niet meer binnen de resterende 
werktijd kan. Deze resterende tijd blijft in de huidige situatie onbenut wat dus een lagere 
bezettingsgraad tot gevolg heeft. 

De verschillende orderstromen worden nu beschreven: 

I )  Huidige orderstroom 
Voor de huidige orderstroom zijn de werkelijke orderregels over de simulatieperiode gebruikt. 
Echter hierbij zijn de klantcondities niet meegenomen. 

2) Orderstroom zonder colli 
Deze orderstroom is gebaseerd op de huidige orderstroom alleen worden er geen losse colli meer 
geleverd. Om deze orderstroom te kunnen vergelijken met de huidige orderstroom, is het aantal 
lagen gecorrigeerd. Wanneer een order uit alleen maar losse colli bestaat, vervalt deze order. 
Wanneer de order naast losse colli ook uit lagen en / of volle pallets bestaat, is het aantal lagen 
verhoogd met 1. Op deze manier blijft het volume nagenoeg gelijk. Het verschil in aantal colli is 
minder dan 1%. Reden voor deze correctie is dat het niet te voorspellen is hoe de orderstroom zich 
precies zal ontwikkelen wanneer de beleidsbeslissing wordt genomen dat er geen losse colli meer 
worden geleverd. Masterfoods heeft een heleboel kleine klanten, zoals plaatselijke kennels, waarvan 
de afname te klein is om in één keer een gehele laag af te nemen. Zij zullen dan uitwijken naar een 
groothandel. De grotere klanten die toch al lagen of volle pallets bestellen, zullen hun producten 
rechtstreeks bij Masterfoods blijven bestellen. 

I -  

3) Orderstroom met alleen volle pallets 
Bij deze orderstroom worden alleen nog maar volle pallets geleverd. Hierbij is het aantal losse colli 
en het aantal lagen van de huidige orderstroom gelijk gesteld aan O en heeft er geen correctie 
plaatsgevonden. Het volume is hierdoor in 40% afgenomen. Met de interpretatie van de resultaten 
zal hiermee rekening gehouden worden. 

Levertijdafgifte 
De randvoorwaarde is dat alle reguliere ordek op tijd geleverd worden aan de retailer. Omdat het 
transport niet wordt meegenomen in de simulatie, kan niet getoetst worden of een order ook 
daadwerkelijk op tijd bij de klant is. Er wordt daarom gekeken naar het tijdstip waarop een order 
gereed moet zijn bij Hays om aan de gestelde levertijd te kunnen voldoen. In het simulatiemodel 
wordt geen rekening gehouden met de tijden waarop het magazijn gesloten is. Daarom wordt een 
bepaalde speelruimte aan een order meegegeven die aangeeft hoeveel uren waarop er gewerkt wordt 
in het magazijn resten om de order te verzamelen. De speelruimte die aan een orderregel is 
toegekend is de periode tussen de start van het orderverzamelen van de groep orders waartoe de 
orderregel behoorde en het laadmoment van de rit waartoe de order behoorde. Hiervan zijn de uren 
waarop het nieuwe magazijn gesloten is afgetrokken. Door rekening te houden met de rit waartoe de 
order behoorde blijft de piekbelasting op de werkvloer conform de werkelijkheid. 
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Zoals beschreven bij de scenario's wordt er ook gekeken naar mogelijke effecten indien de levertijd 
van 48 uur naar 24 uur teruggaat. Zbinden (2002) heeft hiernaar onderzoek gedaan en kwam tot de 
conclusie dat het mogelijk is om naar 24 uur terug te gaan. Enerzijds door de processen beter op 
elkaar aan te sluiten waardoor de wachttijden (zie figuur 3.3, pagina 15) verminderd kunnen worden. 
Anderzijds door het verkleinen van de batchgrootte, het eerder starten van transport en het 
overlappen van verzamelperioden van opeenvolgende batches. Doordat het onderzoek gebaseerd is 
op een magazijn dat 24 uur per dag open is in plaats van 16 uur per dag, zoals het magazijn waarop 
dit onderzoek betrekking heeft, zijn de resultaten niet direct toepasbaar. Omdat de doelstelling van 
dit onderzoek echter niet is om te kijken hoe een levertijd van 24 uur realiseerbaar is, is er een aantal 
aannames gemaakt die aan de hand van onderstaande figuur worden verduidelijkt. 

dag A+l dag A+2 

600 12.00 18:oO 

1 
1 dagA 
j O00 o O0 O00 

i - - t  -i-i-1-1- t 
Speelmimte van een order die 
om 4.00 uur moet vertrekken 2 
dagen na orderontvangst 

c 

Speelniimte van een order die 
om 4.00 uur moei vehekken 1 
dag na orderonhrangst 

~- 

i- 

I Speelruimte 

a Administratieve verwerking 
l 

Magazijn gesloten 

L - ._______ 

Figuur 4.4 Speelruimte 

De bovenste balk geeft de speelruimte aan van een order die om 4.00 uur ' s  nachts moet vertrekken 
op dag A+2 en dus een levertijd heeft van 48 uur. Doordat de vertrektijd valt in de tijd dat het 
magazijn gesloten is, moet de rit al om 22.00 uur op dag A+l gereed zijn. Indien de levertijd met 
een dag verkort wordt en de rit dus al op dag A om 22.00 uur gereed moet zijn, zal dit leiden tot een 
speelruimte van slechts 2 uur. Zbinden (2002) stelt dat indien de processen van de administratieve 
verwerking beter op elkaar worden aangesloten deze kunnen worden teruggedrongen naar 3 uur. 
Daarnaast geldt dat wanneer de orderontvangst van 13.00 uur 's middags wordt verschoven naar 
9.00 uur s' morgens, zoals Zbinden adviseert, er om 12.00 uur kan worden begonnen met het 
orderverzamelen in plaats van om 20.00 uur. Hierdoor kan met een verkorting van 8 uur van de 
speelruimte wel al de volgende dag geleverd worden. In de simulatie wordt voor de scenario's 
waarbij de orders batchgewijs ontvangen worden en waarvan de levertijd 24 uur is dan ook een 
speelruimte gehanteerd die 8 uur korter is dan die van 48 uur. 

Wanneer de levertijd kleiner wordt, is het bijna niet meer mogelijk om de orders batchgewijs te 
ontvangen en pas vrij te geven nadat er een rittenplanning is gemaakt. Er zal meer naar een 
flowgewijze werkwijze moeten worden gekomen, waarbij orders meer afhankelijk van het 
ontvangsttijdstip worden vrijgegeven en later worden geconsolideerd tot ritten. Om de effecten van 
een meer flowgewijze vrijgave van de orders voor het orderverzamelproces te meten worden de 
orderregels van de verschillende orderstromen bij een aantal scenario's niet meer per batch 
vrijgegeven, maar worden ze flowgewijs vrijgegeven. De orderregels van de verschillende 
orderstromen krijgen hierbij een eigen ontvangsttijd waarbij dezelfde statistische verdeling als van 
de oorspronkelijke vertrektijdstippen wordt aangehouden, en waarbij de speelruimte constant is. 

Werkordervrijgave 
De reguliere orders worden, afhankelijk van het scenario, batchgewijs of flowgewijs vrijgegeven 
aan de werkvloer. Voonverkopdrachten worden alleen vrijgegeven indien er geen reguliere orders 
meer zijn die een vaste medewerker kan verzamelen. De voorwerkopdrachten worden in het 
simulatiemodel aan de hand van het voorspelniveau bepaald, zoals beschreven is in paragraaf 4.3. 
De voorspelniveaus zijn voor de orderstromen met behulp van Exponential Smoothing bepaald. 
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Een voorwerkopdracht bestaat altijd uit een gehele pallet die in één keer moet worden afgebroken. 
In paragraaf 4. I wordt geadviseerd om de pallets in gelijke delen af te breken. Hoe groot die delen 
moeten zijn is afhankelijk van de palletbelading en de vraag. Omdat de palletbeladingen van de 
verschillende producten zo verschillend zijn en bovendien het assortiment van Masterfoods sterk 
wisselt is het niet mogelijk geweest om voor elk product het patroon waarin een pallet moet worden 
afgebroken te bepalen. Daarom is gekozen voor 1 laag, aangezien dit een gemeenschappelijke deler 
is voor elke pallet. Daarnaast geldt in de praktijk dat er alleen vooruit gewerkt kan worden als er ook 
voldoende op voorraad ligt. In het simulatiemodel wordt ervan uitgegaan dat er altijd voldoende op 
voorraad ligt om vooruit te kunnen werken. In de praktijk kan het namelijk voorkomen dat de vraag 
naar lagen te snel op de productie volgt, waardoor het niet mogeli-ik is om al vooruit te werken. 

Werkorderdetail planning 
Reguliere orders worden op basis van MST (=Minimum Slack Time) verzameld. De werklast van 
een reguliere order (= W) bestaat uit de som van het aantal volle pallets (=VP) waaruit een 
orderregel bestaat maal de normproductiviteit voor het verzamelen van een pallet (=PP), het aantal 
lagen (=L) waaruit een orderregel bestaat maal de normproductiviteit voor het verzamelen van een 
laag (=PL) en het aantal losse colli (=LC) maal de normproductiviteit voor het verzamelen van colli 
(=PC). 

w =VP * PP + L * PL +LC * PC 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de set-up tijd zoals de tijd die een verzamelaar nodig 
heeft om een nieuwe verzamelopdracht op te halen. Reden hiervoor is dat het simulatiemodel op 
orderregelniveau is en dat daardoor de set-up tijd verwaarloosbaar klein is. 

Capaciteitstoewijzingl capaciteitsvariatie . 
Omdat de orderstromen gebaseerd zijn op orderregels wordt niet een gehele rit aan een persoon 
toegewezen maar een orderregel, zoals bij de orderacceptatie beschreven is. In de praktijk voert een 
medewerker nevenactiviteiten uit wanneer er geen orders meer zijn of worden mensen naar huis 
gestuurd. In het simulatiemodel wordt er vanuit gegaan dat wanneer er geen werk meer te doen is 
(geen reguliere orders en geen voonverkopdrachten) mensen nevenactiviteiten gaan verrichten. Een 
uur later wordt gekeken of er nog steeds geen werk is en wanneer dat het geval is worden ze naar 
huis gestuurd: Reden waarom voor een uur is gekozen is het feit dat wanneer mensen aan een 
nevenactiviteit worden gezet dit niet voor een paar minuten zal zijn. 

Werkuitgifte 
Ook voor de werkuitgifte zijn geen aannames meer gemaakt. Wel is het zo dat vanwege het feit dat 
een uitzendkracht duurder is dan overwerk en overwerk duurder is dan een vaste medewerker het 
simulatiemodel op ‘mannetjes’ niveau is. Telkens wanneer er weer capaciteit beschikbaar komt 
wordt er gekeken wat deze persoon gaat doen. Een vaste medewerker wordt altijd toegewezen aan 
een volgende order, mits deze op tijd en binnen de resterende werktijd van de medewerker 
gerealiseerd kan worden. Er wordt alleen overgewerkt als een medewerker nog in zijn reguliere tijd 
start met een order en wanneer dit tot gevolg heeft dat hierdoor geen gebruik hoeft te worden 
gemaakt van een uitzendkracht. Als het niet mogelijk is een order met vaste medewerker of 
overwerk te verzamelen dan voert een uitzendkracht deze uit. In het simulatiemodel wordt een 
orderregel in zijn geheel verzameld en afgemaakt door één persoon. 

Tot slot van dit hoofdstuk kan nog opgemerkt worden dat in het begin van de simulatie er geen 
lagen op voorraad liggen. Een beschrijving van het simulatiemodel in de vorm van een Petri-net 
wordt gegeven in bijlage 6. Tevens worden in deze bijlage de outputvariabelen van het model 
genoemd en op welke manier deze gebruikt worden om tot de beoordelingscriteria te komen. In 
bijlage 7 zijn de waarden van de parameters en de tarieven van de loonkosten weergegeven die bij 
de simulatie gebruikt zijn. 
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Hoofdstuk 5 Simulatieresultaten 
In dit hoofdstuk worden de simulatieresultaten van de verschillende scenario’s weergegeven. Het 
hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst zal per orderstroom gekeken worden naar de effecten 
van de verschillende alternatieven. De effecten worden beschreven aan de hand van de 
beoordelingscriteria van paragraaf 4.4.2. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk komt de huidige 
orderstroom aan bod. In paragraaf 5.2 zal de orderstroom zonder colli beschreven worden en in 
paragraaf 5.3 wordt gekeken naar de orderstroom met alleen volle pallets. Daarna wordt in paragraaf 
5.4 een vergelijking gemaakt tussen de verschillende orderstromen. In paragraaf 5.5 zal ingegaan 
worden op dc validatie van het simulatieinodel en de bruikbaarheid van de resultaten in de praktijk. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies. 

5.1 Resultaten huidige orderstroom 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de effecten van de verschillende alternatieven bij de huidige 
orderstroom. Dit wordt gedaan aan de hand van de beoordelingscriteria. De huidige situatie waarbij 
de orderontvangst batchgewijs is, de levertijd 48 uur en er niet vooruit wordt gewerkt, dient als 
referentiepunt. De capaciteitskosten van dit scenario worden gelijk gesteld aan index 100. De kosten 
van de overige scenario’s worden uitgedrukt ten opzichte van index 100. Allereerst worden de 
resultaten weergegeven waarbij het aantal vaste medewerkers per shift (=N) in de simulatie bepaald 
is zoals in paragraaf 4.5.1 is beschreven. De waarde hiervan is weergegeven in bijlage 7 en wordt in 
het vervolg N* genoemd. Vervolgens zal een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd naar N om te 
kijken welke N de laagste kosten genereert. Tot slot van deze paragraaf worden de conclusies die ten 
aanzien van de resultaten getrokken kunnen worden weergegeven. 

5.1 .I Resultaten huidige orderstroom bij N’ 
In onderstaande tabel staan de resultaten van de verschillende scenario’s weergegeven: 

Uit de tabel is een aantal conclusies te trekken: 
= 

. 
De kosten bij vooruitwerken zijn-lager dan de kosten bij gelijkbare scenario’s waarbij niet 

De kosten bij een levertijd van 48 uur zijn lager dan de kosten bij een levertijd van 24 uur. 
De kosten waarbij orders -batchgewijs worden ontvangen zijn lager dan wanneer orders 
flowgewijs worden vrijgegeven wanneer er &t vooruit wordt gewerkt. Indien er vooruit 
wordt gewerkt zijn de kosten van de beide alternatieven gelijk. 

vooruit wordt gewerkt. + ? -  

Wanneer er vooruit wordt gewerkt, neemt de bezettingsgraad van de medewerkers toe. Vooral in 
situaties waarbij er zonder voorwerk een lage bezettingsgraad is (bijvoorbeeld bij de scenario’s 
waarvan de levertijd 24 uur is) heeft het vooruitwerken veel effect. Hoe groter de voorwerkprestatie 
hoe groter de afname in de capaciteitskosten. Echter vanwege de restrictie dat er alleen vooruit 
wordt gewerkt wanneer de voorraad lagen onder het voorspelniveau ligt, kan er niet eindeloos 
vooruit worden gewerkt. Dit is te zien aan de bezettingsgraad die bij alle scenario’s waarbij voomit 
wordt gewerkt op ongeveer 77% ligt. 
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Wanneer er vooruit wordt gewerkt neemt de orderverzameltijd van de orders af, aangezien het 
verzamelen van lagen die op voorraad liggen minder tijd in beslag nemen dan wanneer deze eerst 
nog gepickt moeten worden. Het gevolg hiervan is dat indien er vooruit wordt gewerkt het aantal 
overuren en vooral het aantal uitzenduren dat nodig is afhemen. Dit verklaart dan ook waarom de 
capaciteitskosten afnemen. In onderstaande figuur is dit effect op het overwerk en uitzendkrachten 
te zien. 

I 

Overuren, Uitzenduren, Overuren, Uitzenduren, 
I 
I 
L _ -  __ - - - _ _ _ _ _ _ _ ~  

batch, 4 8  uur batch, 4 8  uur flow , 48  uur flow , 4 8  uur - - 
Figuur 5. i Effect van vooruitwerken op overuren en uitzenduren 

In de figuur is te zien dat wanneer er vooruit wordt gewerkt het aantal uitzenduren tot O wordt 
gereduceerd. In bijlage 8 worden de overuren en uitzenduren van de overige scenario's 
weergegeven. 

5.1.2 Gevoeligheidsanalyse naar-N bij huidige orderstroom 
In deze paragraaf worden de gevolgen van vërschillende waarden van N voor de capaciteitskosten, 
de bezettingsgraad, de effectiviteit van voorwerken en de voonverkprestatie weergegeven. 

Capaciteitskosten 
Om te kijken of bij de gekozen waarden N* ook inderdaad de laagste kosten worden gerealiseerd, 
wordt in deze paragraaf een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar het aantal vaste medewerkers. In 
tabel 5.2 staan de kosten bij verschillende waarden van N weergegeven, opnieuw uitgedrukt ten 
opzichte van index 1 O0 van het referentiescenario. 

Uit de gevoeligheidsanalyse naar het aantal vaste medewerkers blijkt dat de laagste kosten 
gerealiseerd kunnen worden bij een batchgewijze orderontvangst waarbij niet vooruit wordt gewerkt 
(zie geel gekleurde hokjes in de tabel). De situatie waarbij wel vooruit wordt gewerkt genereert 
dezelfde kosten, aangezien in dit scenario de vaste medewerkers niet aan het vooruitwerken 
toekomen. Het scenario waarbij de orders flowgewijs worden vrijgegeven en waarbij er wel vooruit 
wordt gewerkt heeft eveneens dezelfde lage kosten. Het aantal overuren en uitzenduren wordt 
weliswaar twee maal zo groot als in het referentiescenario, echter deze meerkosten wegen niet op 
tegen de vermindering van de kosten van de vaste medewerkers. 
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Bezettingsgraad 
In tabel 5.3 wordt de bezettingsgraad weergegeven bij verschillende waarden van N. 

De bezettingsgraad iaat een zelfde resultaat zien als de capaciteitskosten. De scenario's waarbij de 
kosten het laagst zijn hebben de hoogste bezettingsgraad (zie geelgekleurde vakjes). Verder is te 
zien dat wanneer de capaciteit toeneemt (N*+l) de bezettingsgraad daalt als gevolg van de langere 
wachttijden. Ook in het geval wanneer er vooruit gewerkt wordt, aangezien er blijkbaar maximaal 
vooruit wordt gewerkt. Bij een vermindering van de capaciteit neemt de bezettingsgraad op een 
gegeven moment ook af. Blijkbaar wordt de tijdsdruk dan zo groot dat veel orders door 
uitzendkrachten moeten worden gedaan, waardoor het vaste personeel niet goed benut wordt. 

Effectiviteit vooruitwerken en voorwerkprestatie 
Hieronder wordt het effect op de effectiviteit van voorwerken (=E) en de voorwerkprestatie (=P) 
weergegeven indien de capaciteit verschillende waardes aanneemt. 

In de tabel is te zien dat wanneer de voonverkprestatie stijgt, dus wanneer er meer lagen uit 
voorraad worden geleverd, dit op een gegeven moment ten kosten gaat van de effectiviteit. 
Hetzelfde geldt voor een te lage voonverkprestatie. Wanneer er meer vooruit wordt gewerkt wordt 
een groter deel van het totaal aantal lagen uit voorraad geleverd en stijgt dus de voorwerkprestatie. 
Echter door meer vooruit te werken worden ook minder urgentie pallets van tevoren afgebroken 
waardoor een groter percentage van het aantal vooruit gepickte lagen niet gevraagd wordt. De 
effectiviteit daalt hierdoor. Dit effect is vooral te zien bij het scenario batch, 48 uur en N*+l. 

De effectiviteit ligt over het algemeen tussen de 92% en 97%. Reden waarom er altijd een 
eindvoorraad is, is er altijd een gehele pallet wordt afgebroken. Van 40% van de producten is de 
vraag naar lagen gedurende de simulatieperiode kleiner dan het aantal lagen op een volle pallet. De 
THT van de chocoladeproducten is ongeveer 3 1 weken. Dus de kans is groot dat deze nog binnen de 
THT gevraagd worden. Daarnaast kunnen de gepickte lagen ook beschikbaar worden gesteld voor 
het collipicken, indien er toch problemen met de THT komen. 
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5.1.3 Conclusie huidige orderstroom 
De laagste kosten worden gegenereerd bij een batchgewijze orderontvangst, een levertijd van 48 uur 
en geen voorwerk en bij een flowgewijze orderontvangst, een levertijd van 48 uur met voorwerken 
indien het aantal vaste medewerkers iets onder de gemiddelde werklast ligt. Het eerste scenario 
komt overeen met de huidige situatie bij Hays. In de huidige situatie komen de orders eenmaal per 
dag binnen en moeten ze geleverd worden binnen 48 uur. Tevens is de huidige vaste capaciteit ook 
lager dan de gemiddelde werklast, zoals te zien is in figuur 3.5 op pagina 16. Bij dit scenario hoeven 
verder dan ook geen veranderingen in de besturing plaats te vinden waardoor dit scenario dan ook 
het beste is. 

5.2 Resultaten orderstroom zonder colli 
De resultaten van de ordersiroom zonder colli zullen op de dezelfde manier beschreven worden als 
de huidige orderstroom. Er zal echter wel gebruik worden gemaakt van een ander referentiescenario. 
Hiervoor wordt het scenario gekozen waarbij de orders batchgewijs ontvangen worden, een levertijd 
hebben van 48 uur en waarbij er niet vooruit wordt gewerkt, aangezien dit scenario het meest op de 
huidige situatie lijkt. 

5.2.1 Resultaten orderstroom zonder colli bij N* 
In onderstaande tabel staan de resultaten van de verschillende scenario’s weergegeven: 

.Tabel 5.5 Resultaten orderstroom zonder colli bii N* 

Uit de tabel zijn dezelfde conclusies te trekken als bij de huidige orderstroom, namelijk: 
De kosten bij vooruitwerken zijn lager dan de kosten bij gelijkbare scenario’s waarbij niet 
vooruit wordt gewerkt. 
De kosten bij een levertijd van 48 uur zijn lager dan de kosten bij een levertijd van 24 uur. 
De kosten waarbij orders batchgewijs worden ontvangen zijn lager dan wanneer orders 
flowgewijs worden vrijgegeven wanneer er vooruit wordt gewerkt. Indien er wel vooruit 
wordt gewerkt zijn de kosten van de beide alternatieven gelijk of zelfs lager. 

. 
De oorzaken zijn dan ook idem dito aan die van paragraaf 5.1.1 dat het vooruitwerken een afname 
realiseert van de het aantal overíverk en uitzenduren waardoor de kosten dalen. In bijlage 8 zijn de 
overuren en uitzenduren weergegeven. 

5.2.2 Gevoeligheidsanalyse naar N bij orderstroom zonder colli 
In deze paragraaf worden de gevolgen van verschillende waarden van N voor de capaciteitskosten, 
de bezettingsgraad, de effectiviteit van voorwerken en de voorwerkprestatie weergegeven. 

Capaciteitskosten 
Om te kijken of bij de gekozen waarden Na ook inderdaad de laagste kosten worden gerealiseerd, 
wordt in deze paragraaf een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar N. In tabel 5.2 staan de kosten bij 
verschillende waarden van N weergegeven, opnieuw uitgedrukt als percentage van het 
referent iescenario. 
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Opnieuw kunnen dezelfde conclusies worden getrokken als bij de huidige orderstroom, echter nu 
blijkt een flowgewijze orderontvangst indien er vooruit wordt gewerkt zelfs iets beter te presteren 
dan een batchgewijze orderontvangst. 

Bezettingsgraad 
In tabel 5.7 wordt de bezettingsgraad weergegeven bij verschillende waarden van N. 

De bezettingsgraad laat hetzelfde resultaat zien als de capaciteitskosten. De scenario’s waarbij de 
kosten het laagst zijn hebben de hoogste bezettingsgraad (zie geelgekleurde vakjes). Verder is te 
zien dat wanneer de capaciteit toeneemt de bezettingsgraad daalt als gevolg van de langere 
wachttijden. Bij een vermindering van de capaciteit neemt de bezettingsgraad op een gegeven 
moment ook af. Blijkbaar wordt de tijdsdruk dan zo groot dat veel orders door uitzendkrachten 
moeten worden gedaan, waardoor het vaste personeel niet goed benut wordt. 

Effectiviteit vooruitwerken en voorwerkprestatie 
Hieronder wordt het effect op de effectiviteit van voorwerken (=E) en de voorwerkprestatie (=P) 
weergegeven indien de capaciteit verschillende waardes aanneemt. 

Ook de conclusies ten aanzien van de effectiviteit en de prestatie van voorwerken zijn hetzelfde. 
Wel ligt de effectiviteit iets hoger dan bij de huidige orderstroom. Reden hiervoor is dat de vraag 
naar lagen ten opzichte van de huidige orderstroom (zie paragraaf 4.5.2) is toegenomen en dat 
daardoor een kleiner deel wordt gepickt dat niet gevraagd wordt. 

42 
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5.2.3 Conclusie orderstroom zonder colli 
Ook in deze situatie lijkt de beste strategie de strategie waarbij orders batchgewijs ontvangen 
worden, de levertijd 48 uur is en een vaste capaciteit die iets onder de gemiddelde werklast ligt. Het 
scenario waarbij de orders flowgewijs worden vrijgegeven, de levertijd 48 uur is en waarbij er 
vooruit wordt gewerkt, genereert weliswaar iets lagere kosten echter deze zullen niet opwegen tegen 
de organisatorische veranderingen. 

5.3 Resultaten orderstroom met alleen volle pallets 
In deze paragraaf zullen de resultaten van de orderstroom waarbij alleen volle pallets worden 
geleverd worden weergegeven. Aangezien er bij deze orderstroom niet vooruit gewerkt hoeft te 
worden, omdat er geen lagen geleverd worden, zullen alleen de capaciteitskosten en de 
bezettingsgraad worden weergegeven. Wel zal er een gevoeligheidsanaiyse plaatsvinden naar N. 

5.3.1 Resultaten orderstroom met alleen volle pallets bij N" 
In tabel 5.9 worden de capaciteitskosten en de bezettingsgraad weergegeven bij N* 

Uit de tabel valt te concluderen dat een levertijd van 48 uur lagere kosten met zich meebrengt dan 
een levertijd van 24 uur. Hetzelfde geldt voor de bezettingsgraad. 

5.3.2 Gevoeligheidsanalyse naar N bij orderstroom met alleen volle pallets 
In tabel 5.10 staan de kosten weergegeven bij verschillende waarden van N. Het blijkt dat de 
werklast bij deze orderstroom zo laag is dat de laagste kosten worden gegenereerd indien er alleen 
maar gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten (N = N*-2). De kosten bij elk scenario zijn dan 
ook hetzelfde, - 

5.3.3 Conclusie orderstroom met alleen volle pallets 
De laagste kosten worden gerealiseerd indien er alleen gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten 
(zie geelgekleurde vakjes). Echter omdat in het simulatiemodel ervan uit wordt gegaan dat 
uitzendkrachten direct beschikbaar zijn als ze nodig zijn zal dit in de praktijk niet mogelijk zijn. In 
deze situatie is het dan ook verstandig om bijvoorbeeld medewerkers die ook andere activiteiten 
vervuilen, zoals het lossen en laden de orders te laten verzamelen. 

5.4 Vergelijking van de orderstromen 
De verschillende orderstromen zijn in de vorige paragrafen besproken. In deze paragraaf zullen de 
resultaten van de verschillende orderstromen met elkaar vergeleken worden. Voor iedere 
orderstroom is bij elk scenario het optimale aantal medewerkers (waarbij de capaciteitskosten 
minimaal zijn) bepaald. In tabel 5.1 1 worden de minimale capaciteitskosten van de verschillende 
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scenario-orderstroom combinaties vergeleken. Hierbij is opnieuw één waarde als index 1 O0 
gekozen. 

Uit de tabel is een aantal conclusies te trekken: . De kosten bij de orderstroom met alleen volle pallets zijn veruit het laagst. 
De kosten van de orderstroom zonder colli liggen hoger dan die van de huidige orderstroom. Dit 
komt echter niet overeen met de verwachting. Aangezien het verzamelen van losse colli meer 
tijd in beslag neemt dan het verzamelen van lagen, zou je verwachten dat wanneer er geen losse 
colli meer worden geleverd de kosten zullen dalen. Blijkbaar is de werklast als gevolg van de 
correctie in de orderstroom (zie paragraaf 4.5.2 orderacceptatie) toch licht gestegen. Dit blijkt 
ook uit de hogere waarde van NI. 

5.5 Validatie simulatiemodel 
Bij het simulatiemodel is een aantal aannames gemaakt, zoals in hoofdstuk 4.5 beschreven is. Om te 
onderzoeken of de uitkomsten van het model voldoende realistische zijn om een uitspraak te doen 
over de realiteit moet de validiteit van het simulatiemodel onderzocht worden. Het simulatiemodel 
kan gevalideerd worden door de uitkomsten en de aannames te vergelijken met de realiteit. In 
paragraaf 5.5.1 wordt het referentiescenario dat overeenkomt met de huidige situatie vergeleken met 
de realiteit. Vervolgens wordt in paragraaf 5.5.2 beschreven hoe de resultaten van de verschillende 
scenario’s geïnterpreteerd dienen te worden. 

5.5.1 Vergelijking van het referentiescenario met de werkelijke situatie 
Ter validatie van het simulatiemodel kunnen de resultaten vergeleken worden met de waardes uit de 
werkelijke situatie. Zo kan achterhaald worden hoe betrouwbaar de resultaten van het 
simulatiemodel zijn. In dit geval is een vergelijking van het referentiemodel met de werkelijke 
situatie niet mogelijk geweest, omdat de simulatie gebaseerd is op een nieuw magazijn. Doordat het 
magazijn gedurende dit onderzoek nog niet in gebruik genomen was, was het niet mogelijk om de 
resultaten te vergelijken. Daarnaast is er een aantal aannqes gemaakt bij de simulatie waardoor de 
uitkomsten afwijken van de realiteit. Het referentiescenario kan dan ook niet gezien worden als een 
precieze simulatie van de werkelijkheid, maar als een referentiemodel van de werkelijkheid. In de 
volgende paragraaf wordt dan ook beschreven hoe de resultaten geïnterpreteerd dienen te worden, 

5.5.2 Interpretatie van de simulatieresultaten 
In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de simulatieresultaten geïnterpreteerd dienen 
te worden. Allereerst wordt iets gezegd over de consequenties voor de simulatieresultaten door het 
gebruik van een deterministisch simulatiemodel. In werkelijkheid is de beschikbaarheid van 
personeel aan stochastiek onderhevig (zie paragraaf 4.3.1 en 4.5.1). Vervolgens zullen de 
consequenties van de aannames voor de simulatieresultaten beschreven worden. Eerst zal de 
orderstroom aan bod komen, waarna de orderontvangst, de levertijd en het vooruitwerken 
beschreven worden. 

, 44 



I 
1 
I 
I 

Van reactief naar pro-actief Hoofdstuk 5 

Determinisme versus stochastiek 
Bij de simulatie is gebruik gemaakt van een deterministisch model. In werkelijkheid zal zowel de 
productiviteit als de beschikbaarheid van de capaciteit aan stochastiek onderhevig zijn. 

. Beschikbaarheid vaste medewerkers 
Het is niet exact te bepalen wat de invloed van stochastiek is op de beschikbaarheid van vast 
personeel en wat dat voor gevolgen heeft voor de capaciteitskosten. Zo zal bijvoorbeeld het 
ziektepercentage in bepaalde maanden hoger zijn dan in andere maanden en zullen de mensen in de 
zomer meer op vakantie zijn. Hierdoor zal de stochastiek de ene keer leiden tot een vermindering 
van de kosten en een andere keer tot extra kosten. 

. Beschikbaarheid overwerk 
In het simulatiemodel is ervan uitgegaan dat overwerk altijd beschikbaar is. Het percentage overuren 
is bij alle scenario’s kleiner dan de huidige 4% (zie bijlage 8). De stochastiek zal hierdoor geen 
invloed uitoefenen op de kosten. 

. Beschikbaarheid en productiviteit uitzendkrachten 
In het simulatiemodel wordt ervan uitgegaan dat uitzendkrachten direct beschikbaar zijn voor elke 
willekeurige duur. In de praktijk kan niet voor maar uurtje een ervaren uitzendkracht ingezet worden 
en vaak worden ze dan ook gelijk voor een gehele dag ingezet. In de praktijk zal het aantal 
uitzenduren hoger liggen dan bij de simulatie. De productiviteit van uitzendkrachten zal niet veel 
verschillen van de simulatie, aangezien Hays gebruik maakt van een vaste arbeidspool. 

Orderstroom ” .  

Bij de orderstromen is uitgegaan van eenheid van ladingdragers en zijn daarom de klantcondities 
niet meegenomen. De klantcondities met betrekking tot het soort pallet hebben tot gevolg dat het 
concept vooruitwerken niet goed werkt. Complicaties die dit met zich meebrengt zijn onder andere: 
1) Bij de voorspelling moet niet alleen de vraag naar lagen worden bijgehouden, maar ook het aantal 
lagen per pallettype. 
2) De palletbelading van de verschillende type pallets is anders, waardoor het vooruit picken van 
lagen op een andere palletsoort restcolli met zich meebrengt. 

De orderstroom zonder colli is van de huidige orderstroom afgeleid. Echter bij de vergelijking van 
de simulatieresultaten blijkt dat de werklast van de orderstroom zonder colli iets groter is dan die 
van de huidige orderstroom. Gezien de hogere productiviteit van het picken van lagen dan de 
productiviteit van het picken van losse colli is dit niet conform de verwachting. Blijkbaar is het 
volume van de orderstroom zonder colli iets toegenomen ten opzichte van de huidige orderstroom. 
Wat wel uit de simulatieresultaten geconcludeerd kan worden is dat de reductie in de werklast niet 
heel erg groot zal zijn anders zou de orderstroom zonder colli ondanks de lichte toename in het 
volume toch wel lagere capaciteitskosten gerealiseerd hebben. Meer winst zal behaald worden in de 
kwaliteit van de producten (een afname in het aantal manco;s en breuken), de controletijd van de 
orders en de tijd dat een chauffeur kwijt is bij de retailer, omdat ook de goederenontvangst bij de 
retailer sneller kan. , -  - 

De orderstroom met alleen volle pallets genereert zoveel lagere kosten dat in de realiteit ook wel 
grote besparingen op de capaciteitskosten mogelijk zijn. 

Orderontvangst 
De batchgewijze orderontvangst is conform de realiteit. Echter bij de flowgewijze vrijgave is 
uitgegaan van de statischtische verdeling van de vertrektijdstippen. De werkelijke 
ontvangsttijdstippen van de orders zijn niet bekend. Echter doordat de retailers veelal met vaste 
aflevertijden werken, zal de werkelijke situatie niet veel afwijken. De effecten voor de 
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capaciteitskosten en de bezettingsgraad voor Hays worden in de simulatie wel goed inzichtelijk 
gemaakt. 

Levertijd 
De speelruimte bij een levertijd van 48 uur komt overeen met de werkelijkheid. Echter bij de 
levertijd van 24 uur zijn verschillende aannames gemaakt (zie paragraaf 4.5.2). De consequenties 
voor een vermindering van de levertijd worden in de simulaties dan ook wel goed inzichtelijk 
gemaakt. Er zal nader onderzoek moeten komen of de genoemde maatregelen daadwerkelijk een 
levertijd van 24 uur realiseren. 

Vooruitwerken 
De simulatie is gebaseerd op orderregelniveau. In werkelijkheid zal daarom de bezettingsgraad 
lager liggen dan bij de simulatie. Namelijk door het toekennen van gehele ritten aan een 
medewerker is de kans groter dat deze op het einde van de werktijd nog tijd overhoudt die niet 
meer voldoende is om nog met een volgende rit te beginnen. Deze restant aan werktijd wordt in 
de praktijk opgevuld door nevenactiviteiten. Dit is conform hetgeen wat beschreven is in 
hoofdstuk 4.3.3 naar aanleiding van Bertrand, Wortmann & Wijngaard dat langere 
bewerkingstijden leiden tot capaciteitsblokkades. De werkelijke bezettingsgraad zal lager liggen 
dan uit de simulatie blijkt. Dit zal betekenen dat in de praktijk het vooruitwerken een groter 
effect zal hebben en de besparingen van de capaciteitskosten groter zullen zijn. Namelijk het 
vooruitwerken kost minder tijd dan het verzamelen van een gehele rit, waardoor de 
bezettingsgraad van medewerkers door vooruit te werken verhoogd kan worden. 
Klantcondities hebben tot gevolg dat de werklast en daarmee waarschijnlijk ook de variatie in de 
werklast toeneemt. Hoe groter de pieken en dalen in de werklast zijn, hoe groter de 
capaciteitskosten. Echter zoals gezegd zorgen de klantcondities ervoor dat vooruitwerken niet 
mogelijk is. 
Bij de simulatie is de beginvoorraad van lagen gelijk gesteld aan O. Dit heeft tot gevolg dat de 
kosten van de scenario's indien er vooruit wordt gewerkt aan de hoge kant liggen. In figuur 4.5 
van hoofdstuk 4.5.2 is te zien dat de werklast in het begin van de simulatie hoog is. De eerste 
dagen zal er niet veel vooruitgewerkt worden. Daarom zal de eerste dagen niets afwijken van het 
scenario waarbij er niet vooruit wordt gewerkt. 

5.6 Conclusies 
Tot slot van dit hoofdstuk worden er in deze paragraaf naar aanleiding van de simulatieresultaten en 
de vertaalslag naar de praktijk de conclusies weergegeven. 

1. Vooruitwerken leidt tot een reductie van het aantal uitzenduren en overuren 
2. Een levertijd van 48 uur is goedkoper dan een levertijd van 24 uur, tenzij er alleen volle pallets 

worden geleverd. 
3.  Batchgewijze orderontvangst is goedkoper dan flowgewijze orderontvangst, tenzij er vooruit 

wordt gewerkt. Bij vooruitwerken zijn de kosten nagenoeg aan elkaar gelijk. 
4. Het optimale aantal vaste medewerkers moet in de praktijk nagegaan worden. Uit de simulaties 

blijkt dat een aantal vaste medewerkers dat net iets kleiner is dan de gemiddelde werklast de 
laagste kosten genereert. Dit moet getoetst worden met de werkelijke haalbare bezettingsgraad. 

5. De effectiviteit is goed genoeg om geen problemen te krijgen met de THT. Een voorspelling op 
basis van Exponential Smoothing is dus mogelijk. 

6. Het leveren van alleen volle pallets genereert veruit de laagste kosten. De kosten voor het 
orderverzamelen tussen het wel leveren van losse colli en het leveren van alleen maar lagen en 
volle pallets verschillen nauwelijks. Wel zijn er wanneer er geen losse colli meer worden 
geleverd, besparingen realiseerbaar in de kwaliteit, controletijd en de goederenontvangst bij de 
retailer. 
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Hoofdstuk 6 Implementatie en conclusies 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan over de stappen die Hays moet ondernemen, naar 
aanleiding van dit onderzoek. In paragraaf 6.1 wordt dit in de vorm van een stappenplan 
weergegeven. In paragraaf 6.2 worden de belangrijkste conclusies van dit afstudeeronderzoek 
gegeven. 

I 
' I  

. . .  . 

Ad stap 2:. Klantcondities? 
I = Bepaal het optimaal aantal vaste medewerkers en voorkom 

Ga tevens na wat het optimale aantal mensen is dat een rit 
verzameld. Hierbij moet een goede afweging gemaakt 
worden tussen de afstemmingskosten en de verbetering van 

Er moet een betere berekening van de werklast komen om zo 

Ja Nee hierbij het aantal structurele uitzendkrachten. . 
, .  

- de bezettingsgraad. . stap 3 

I 

6.1 Implementatie 
Met behulp van een stappenplan wordt weergegeven welke stappen er door Hays ondernomen 
moeten worden naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek. In figuur 6.1 is het 
stappenplan weergegeven. Hierbij wordt een korte uitleg gegeven van de verschillende stappen. 
Onder de figuur wordt een uitgebreidere beschrijving van de stappen gegeven. 

Trade-off besparingen uitzendkosten en 
extra kosten heftrucks . .  

II 

I 

de inzet van uitzendkrachten te verbeteren. Op dit moment is 
het nog niet goed mogelijk om het aantal volle pallets, lagen 
en colli van de orders te bepalen, rekening houdend met de 

stap 1 
Bepalen beleid t.a.v. de toegestane 

bestelhoeveelheden en levertijd 

I 1 

Ad stap 1: . Een levertijd van 24 uur tegen dezelfde kosten is mogelijk 
wanneer er alleen volle oallets worden besteld. Worden er 
daarnaast ook lagen en colli besteld dan moet er 
vooruitaewerkt worden om de kostenstijgingen binnen de 
perken te houden. De ketenpartners moeten een goede 
afweging maken of deze meerkosten bij Hays inderdaad 
opwegen tegen eventuele besparingen bij de retailer. De Kok 
(2000) heeft immers aangetoond dat een korte levertijd van 
de logistieke dienstverlener nauwelijks effect op de 
servicegraad naar de eindconsument. . Klantcondities zorgen voor extra kosten. Daarnaast is 

, vooruitwerken ook niet mogelijk indien er klantcondities zijn. 
Er moet dus gestreefd worden naar een vermindering al dan 
niet afschaffing van de klantcondities. 
Losse colli moeten geminimaliseerd worden. ; 

Stap 1 : Bepalen beleid ten aanzien van de toegestane bestelhoeveelheden en levertijd 
De eerste stap die ondernomen moet worden, is om met de ketenpartners en dan met name met 
Masterfoods, het beleid ten aanzien van de toegestane bestelhoeveelheden en de levertijd vast te 
stellen. Zoals uit de simulatieresultaten bleek, brengt een kortere levertijd extra kosten met zich mee 
tenzij er alleen volle pallets worden besteld. Indien toch levering van colli en lagen binnen 24 uur 
gewenst is, dan is vooruitwerken noodzakelijk om de kostenstijging binnen de perken te houden. Dit 
betekent dat er geen klantcondities met betrekking tot het soort pallet mogen bestaan, omdat dan 

1 
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vooruitwerken niet mogelijk is. De ketenpartners moeten dan ook een goede afweging maken of 
deze meerkosten bij Hays inderdaad opwegen tegen eventuele besparingen bij de retailer. De Kok 
(2000) heeft immers aangetoond dat een korte levertijd van de logistieke dienstverlener nauwelijks 
effect op de servicegraad naar de eindconsument. Volle pallets zijn zeker aan te raden indien een 
levertijd van 24 uur gewenst is. Ook in ketenperspectief is levering van alleen volle pallets aan te 
raden, aangezien zowel uit dit onderzoek als dat van Andrieu (2002) blijkt dat dit veruit het 
goedkoopst is. De vraag is of dit gezien het aantal kleine klanten van Masterfoods wenselijk is. Ook 
voor Hays is het, gezien de desinvesteringen die er moeten plaatsvinden in de personele capaciteit 
de vraag of dit wenselijk is. Wel moet gestimuleerd worden om de klantcondities zoveel mogelijk af 
te schaffen en het aantal losse colli te minimaliseren. 

s 

De tweede stap die Hays moet ondernemen en die eventueel ook al gelijktijdig met de eerste stap 
kan plaatsvinden is de verbetering van de personeelsplanning en de inzet van uitzendkrachten. Zo 
maakt Hays gebruik van een aantal uitzendkrachten die structureel worden ingezet. Tevens is het 
nog niet mogelijk om op basis van de ontvangen orders het aantal volle pallets, het aantal lagen en 
het aantal losse colli, rekening houdend met de klantcondities, goed te bepalen. Hierdoor is het niet 
mogelijk om de werklast goed te berekenen waardoor een goede inzet van uitzendkrachten moeilijk 
is. Een derde puntje wat hierbij van belang is om te kijken naar hoeveel mensen een rit c.q. order 
moeten verzamelen. Hoe kleiner de toegewezen opdracht aan een medewerker, hoe groter de 
bezettingsgraad. Echter de afstemmingskosten zullen hierdoor toenemen. Hiertussen zal een 
optimum bepaald moeten worden. 

Stap 2: Optimaliseren van de capaciteit 

. .  
Stap 3: Trade-off besparingen Ùitzendkosten en extra kosten heftrucks 

.. Stap 3 is om te bepalen of het inderdzad rendabel is 6m vooruit te werken. Hierbij moet allereerst 
gekeken worden of de .~. medewerkers ,_ - .. . r. voldoende . . . . ., wachttijden . . hebben om vooruit te kunnen werken. Is 
dit het geval dan- moet er gekeken worden . . of ,. het vooruitwerken ook voldoende besparingen in de 
kosten van uitzendkrachten met zich meebrengt om de extra kosten van de heftrucks te dekken. 
Indien er x uitzenduren per dag kunnen worden bespaard dan is het rendabel om vooruit te werken. 

' . , ,. - 

* Stap 4: Invoering vooruitwerken 
Bij de invoering van vooruitwerken komt een aantal aspecten kijken. Deze worden nu in volgorde 
van belangrijkheid beschreven: 

I .  De juiste registratie van het bestelde aantal lagen per product 
Om een goede voorspelling te maken is een juiste registratie van het bestelde aantal lagen per 
product cruciaal. Zoals in de vorige paragraaf 6.1.1 al beschreven is, is het bij Hays nog niet goed 
mogelijk om het juiste aantal volle pallets, lagen en colli te bereken van een order. De moeilijkheid 
zit vooral in het feit dat er rekening gehouden moet worden met de klantcondities. Omdat 
vooruitwerken alleen mogelijk is wanneer er geen klantcondities zijn, zal het makkelijker zijn om 
het aantal lagen te bepalen en te registreren. 

2. Het patroon waarin de pallets worden afgebroken in lagen 
In hoofdstuk 4.1 is beschreven op welke manier pallets moeten worden afgebroken. Conclusie 
hiervan is om pallets in gelijke delen af te breken. Belangrijk hierbij is wel dat retailers toestaan dat 
er eventuele tussenpallets worden geleverd. Anders zal nader onderzoek moeten worden verricht 
naar de beste manier om de pallets af te breken, zonder dat daardoor restanten ontstaan. 

3. Operationele aspecten 
- In het warehouse management systeem moet niet alleen bijgehouden worden hoeveel colli 

er op een opslaglocatie liggen, maar ook hoeveel lagen. 
De opslaglocaties moeten worden gewijzigd indien ook lagen opgeslagen gaan worden. 
Er moet een ruimte worden ingericht waar pallets vooraf kunnen worden afgebroken. Als dit 
in het pickmagazijn gebeurt, zou dit teveel opstoppingen en vertragingen veroorzaken voor 
het orderverzamelproces. 

- 
- 
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De heftrucks moeten vervangen worden door heftrucks met hekacht  
Er zal een optimalisatieslag moeten plaatsvinden tussen de te picken hoeveelheid versus de 
voorraad lagen per opslaglocatie om de hoeveelheid handling te minimaliseren. Op dit 
moment hoeft er bij de allocatie van de ritten aan de orderverzamelaars geen koppeling 
worden gemaakt met de locatie waarvandaan de producten moeten worden gepickt. 
Namelijk voor de hoeveelheid handelingen maakt het niet zoveel uit of er eerst 2 colli van 
een pallet worden gehaald en vervolgens 2 lagen. Indien er lagen op voorraad worden 
gelegd is dit wel van belang. Het volgende voorbeeld illustreert dit: 

door nog 3 lagen te picken en 
worden gepickt. Als de order v 

rdt de andere o 
was verzameld 

6.2 Conclusies 
Tot slot van dit verslag zullen in paragraaf 6.2.1 de belangrijkste conclusies van de ontwerpopdracht 
beschreven worden. Dit wordt gedaan door een antwoord te geven op de onderzoeksvraag en de 
sub-vragen die in hoofdstuk 3.6 zijn gesteld. In paragraaf 6.2.2 worden de overige conclusies 
weergegeven, die niet bij de beantwoording van de onderzoeksvragen aan bod komen. In paragraaf 
6.2.3 wordt de relatie met de overige KLICT-bijdragen beschreven. 

6.2.1 Onderzoeksvragen 
Achtereenvolgens zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen en de sub-vragen die bij 
de ontwerpopdracht zijn gesteld. 

Onderzoekcvraag 
- I  

Vooruitwerken leidt inderdaad tot een afname van het aantal uitzenduren en overuren. In de praktijk 
moet echter nagegaan worden of dat Hays vooruit moet werken of dat het beter is om te werken met 
een kleine ondercapaciteit aan vast personeel. Ten aanzien van de gunstiger bestelhoeveelheden 
geldt dat wanneer er geen losse colli worden geleverd de tijdsdruk niet verminderd echter bij de 
levering van alleen volle pallets is dit wel mogelijk. 

. Sub-vraag 1 : Hoe kunnen de bestelhoeveelheden en de verwerkingseenheden zo goed mogelijk 
op elkaar worden afgestemd? 

In ketenverband brengt de handling van volle pallets veruit de minste kosten met zich mee. Het is de 
vraag of dit wenselijk is voor Hays en voor de vele kleine klanten die Masterfoods heeft. Er moet in 
ieder geval gestreefd worden naar een vermindering van de klantencondities. Ook het minimaliseren 
van de handling van losse colli is wenselijk gezien de mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van 
het product en de besparingen die mogelijk zijn in de controletijd en de tijd voor de 
goederenontvangst bij de retailer. Het is bij de bepaling van de bestelhoeveelheden dan ook aan te 
raden om niet alleen rekening te houden met de verwerkingseenheden. Ook de palletbelading speelt 
hierbij een belangrijke rol om zo geen restanten over te houden, waardoor extra handling 
noodzakelijk is. 

. Sub-vraag 2: Welke activiteiten van Hays komen in aanmerking voor vooruitwerken? 
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Gezien de omvang van de magazijnen en de opslagmethodieken die bij Hays gebruikt worden, komt 
het picken van lagen in aanmerking om vooruit te werken. 

. Sub-vraag 3:Wat moet er veranderingen in de besturing van de processen indien er vooruit 
wordt gewerkt? 

In hoofdstuk 4.3 is aan de hand van de het beslissingsmodel van Wild & SchneeweiB (1993) en het 
BW&W-raamwerk (1 998) beschreven op welke manier Hays haar processen dient te besturen. 
Belangrijke conclusies die hierbij getrokken kunnen worden, zijn: 
1. Historische gegevens zijn voldoende betrouwbaar om een goede voorspelling van de vraag naar 

lagen te maken. 
2. De grootte van de reguliere capaciteit moet in de praktijk onderzocht worden. Uit de simulaties 

blijkt dat het aantal vaste medewerkers net iets onder de gemiddelde werklast moet liggen. 

6.2.2 Overige conclusies 
Behalve de conclusies die zijn weergegeven bij de beantwoording van de onderzoeksvragen, kunnen 
ook de volgende conclusies worden weergegeven. 

= Een kortere levertijd leidt tot hogere kosten, tenzij er alleen volle pallets worden geleverd. 
Indien toch levering van lagen en losse colli binnen 24 uur gewenst is dan is vooruitwerken 
noodzakelijk om de kostenstijgingen binnen de perken te houden. 

. Als van een batchgewijze orderontvangst wordt overgegaan naar een flowgewijze 
orderontvangst dan is vooruit werken noodzakelijk. Bij vooruitwerken zijn de kosten van beide 
situaties nagenoeg aan elkaar gelijk. 

6.2.3 Relatie met overige KLICT-bijdragen 
Tot slot van dit verslag zal de relatie van dit onderzoek met de overige KLICT-bijdragen beschreven 
worden. 

Van een ‘pull’-filosofie naar een ‘push’-filosofie (Andrieu, 2002) 
De gedachte bij aanvang van dit afstudeeronderzoek naar vooruitwerken was dat een push-concept 
noodzakelijk was om voldoende betrouwbare informatie te hebben op basis waarop vooruit gewerkt 
zou kunnen worden. Uit de simulatieresultaten blijkt echter dat dit niet noodzakelijk is en blijkt dat 
met de huidige informatie die bij Hays aanwezig is het concept ingevoerd kan worden. 

Scheiding van slow- en fastmovers (Van Helden, 2002) 
Door een minder frequente levering van slowmovers, zullen de bestelhoeveelheden groter zijn. 
Indien hierbij een goede afstemming plaatsvindt met de palletbeladingen kan dit dus zeker 
voordelen opleveren. 

Van 48 uur naar 24 uur (Zbinden, 2002) 
Zbinden refereert aan het feit dat bij een flowgewijze ordervrijgave er pieken ontstaan in de 
dockbezetting, de trailerbezetting en de personele capaciteit. Door vooruit te werken, kunnen de 
pieken in bezetting van het personeel opgevangen worden. 
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Bijlage 1 Procesbeschrijving niveau 1 en 2 

Proces element nummer 
M1 
Masterfoods 

DI 
Masterfoods 

P1 
Masterfoods 

Masterfoods 
P4 
Masterfoods 
SI 
Hays Logistics 
MI 
Hays Logistics 

D1 
Hays Logistics 

Pi 
Hays Logistics 

P2 
Hays Logistics 
P3 
Hays LogisticS.---- - - - 

P4 
Hays Logistics . 

SI 
DC Retailer 
DI 
DC Retailer 

PI 
DC Retailer 
P2 
DC Retailer 
P4 
DC Retailer 
SI 
Winkel 

Procesbeschrijving 
M1 omvat het productieproces bij de producent. Deze fase begint op het 
moment dat de productieactiviteiten worden bepaald en eindigt op het 
moment dat de pallets klaar zijn om naar een tijdelijke opslag (expeditie) te 
gaan. 
DI is het proces van het expedititeren bij de producent. Deze fase begint op 
het moment dat de producten op pallets in de expeditie ruimte binnenkomen 
en eindigt op het moment dat de pallets in de vrachtwagen zijn geladen voor 
transport naar Hays. 
P1 is het planningproces dat bepaald hoeveel producten er binnen een 
aangegeven periode geproduceerd dienen te worden om voldoende voorraad 
te hebben om aan de consumentenvraag te voldoen. 
P3 is het aansturingsproces van de fabrieksoperaties. op basis van het 
productieplan, waarmee aan de gestelde replenishment eisen wordt voldaan. 
P4 is het planningsproces dat zorgt voor voldoende transportcapaciteit is 
producten naar Hays te transporteren en te exporteren. 
S1 is een sourcingactiviteit bij Hays waarbij de producten vanuit de 
producent worden in- en opgeslagen. 
Mi is een loonpakactiviteit bij de loonpakker Hays. Hays is één van de drie 
loonpakkers van Masterfoods. Er worden standaard loonpakactiviteiten 
uitgevoerd en loonpakactiviteiten speciaal voor een actie. 
D1 is ontvangst, inslag en opslag van loonpakproducten en tevens het 
orderpicken en transport van alle producten (loonpak en ‘normale’ 
producten). Hierbij kan opgemerkt worden dat van dit managementproces 
een aantal van de orderprocessen bij Masterfoods plaatsvinden. 
P 1 is een planningsactiviteit die de totale hoeveel capaciteit (inslag, opslag. 
orderpicken, transport) afstemt met de capaciteit die nodig is om aan de 
gevraagde eisen te voldoen. 

P2 stemt de benodigde sourcing-capaciteit af met de capaciteit die nodig is 
een bepaalde periode voór de ontvangst, inslag en opslag van de producten. 
P3 is een planningsactiviteit die het aantal producten dat binnen een 
bepaalde periode door loonpak geproduceerd dient te worden vertaald naar 
een oroductiedan. 
P4 is een planningsactiviteit die de transportcapaciteit die nodig is afstemt 
met de beschikbare transportcapaciteit. 
SI omvat het genereren van bestellingen, de ontvangst van 
leveranciersvracht, de controle en inslag van deze goederen. 
D1 omvat alle activiteiten vanaf de ontvangst van een winkelorder tot en 
met het transport naar de winkel. De invulling van de genoemde 
proceselementen is is bij Schuitema en Van Eerd Groep voor de actie- als de 
baseline stroom niet identiek. 
Dit proces omvat de. totale aansturing van de planning om aan de 
bestellingen van de winkels te kunnen voldoen. 
Dit proces omvat het ontwikkelen van een inkoopplanning om aan de 
bestellingen van de winkels te voldoen. 
Dit proces omvat het ontwikkelen van een distributieplanning om aan de 
bestellingen van de winkels te voldoen. 
S1 omvat het genereren van bestellingen, de ontvangst van DC-vracht, de 
controle en inslag van deze goederen. De invulling van de genoemde 
proceselementen is bij Schuitema en Van Eerd Groep voor de actie- als de 
baseline stroom niet identiek. 
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Bijlage 2 Procesbeschrijving SCOR-model (niveau 3) 

PLAN SUPPLY CHAIN Hays Logistics 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 

I output 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 

OUtDUt 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Input 

output 

P1.l Hays 
IdentiQ, prioritize and aggregate supply chain requirements 
Identificeren van datgene wat de klanten van Hays verwachten en 
vraeen. 
0 

0 

0 (EP.3) Planning Data 
0 

Customer Requirements: datgene wat de klant van Hays 
verwacht 
(D. 10) Order Backlog, Shipments 

(EP.9) Revised Aggregate Forecast and Projections, Revised 
Business Assumptions: veranderende voorspellingen, aannames 
en marktbewegingen 

IdentiQ, prioritize and aggregate supply chain resources 
identificeren van datgene dat je tot je beschikking hebt de komende 
Deriode en wat ie tot ie beschikking moet hebben. 
0 (P2.4) Sourcing Plans 
0 (P3.4) Product MAKE Plans 
0 (P4.4) Delivery Plans 

(EP.3) Planning Data 
0 

0 

( E P 4  EP.6) Projected Internal and External Production 
Capacity: interne en externe productie capaciteit 
(EP.5, EP.6) Outsource Plan: uitbestedingsplan 

Balance supply chain resources with supply chain requirements 
Het afstemmen van de benodigde en beschikbare capaciteit 
0 

0 -- (EP.2) Supply Chain Performance Improvement plan: 
- speerpunten m.b.t. verbeteringen 

(EP.4) Inventory Strategy: voorraadstrategie 

(EP. 1) Planning Decision Policies: manier waarop beslissingen 
worden genomen 

Process element Pi .4 Hays 
Process element number Establish and communicate supply chain plans 
Procesbeschrijving Vaststellen van een algemeen bedrijfsplan 
h u t  

1 I 

output I 0 Supply Chain Plans (P2.1 , P4.1): bedrijfsplan 
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Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Input 

OUtDUt 

PLAN SOURCE Hays Logistics 

P2.2 Hays 
IdentifL, prioritize and aggregate supply chain resources 
Identificeren van de beschikbare capaciteit voor de komende periode 
0 (S 1.4) Inventory Availability 
0 (EP.3) Planning data 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Process element i 

Process element number 
Procesbeschrijving 
Tnniit 

Input 

P2.4 Hays 
Establish and communicate supply chain plans 
Vaststellen van een inkoopplan 

Outuut 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving - 

._ - 

P2.1 Hays 
IdentifL, prioritize and aggregate supply chain requirements 

P3.1-Hays - 
IdentifL, prioritize and aggregate supply chain requirements 

-Identificeren van wat je moet produceren de komende periode. Voor 
de standaard loonpakactiviteiten kan aan de hand van de historische 
gegevens bepaald worden wat er de komende periode gemaakt moet 
worden ~ 

Identificeren van de goederen die binnenkomen de komende periode. 
Aangezien Masterfoods al jarenlang klant is van Hays, hebben ze 
veel historische gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om in te 
schatten wat voor inslag- en opslagcapaciteit er voor Masterfoods 
producten nodig is de komende tijd. 

0 (P3.4) Production Plans 
0 (P4.4) Delivery plans 
0 (EP.3) Planning data 

(Pi .4) Establish and Communicate Supply Chain Plans 

Input 

output 

0 

0 (P4.4) Delivery Plans 
(EP.3) Planning data 

(Pi .4) Supply Chain Plans 

I output 1 - Sourcing plans (P1.2, P3.2, P4.2, S1.l, D.3): inkoopplan 

PLAN MAKE Hays Logistics 
. .. _ _  

54 



~ ~~ -~ 

Van reactief naar pro-actief Bijlage 2 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Imut 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 

P3.4 Hays 
Establish and communicate supply chain plans 
Vaststellen van productieplan 

output 

output 

P3.2 Hays 
Identifl, prioritize and aggregate supply chain resources 
Bepalen van de beschikbare productie capaciteit (machines, 
personeel enz.) 
0 (P2.4) Sourcing Plans 
0 (EP.3) Planning data 
0 íM. 1 .M.2) Inventorv Availabilitv 

0 Production Plans (Pi .2, P2.1, P4.2, M.l, M.2, M.5) 
productieplan 

I OUtDUt I 

Process element 
Process element number- 
Procesbeschrijving 
Input 

P4.3 Hays 
Balance supply chain resources with supply chain requirements 
Het afstemmen van de benodigde en beschikbare capaciteit 

(EP. 1) Planning decision policies: manier waarop beslissingen 

PLAN DELIVER Hays Logistics 

Identificeren van datgene dat je moet leveren, aan de hand van 
historische gegevens. Zo zijn er pieken en dalen uit het verleden 
bekend. 

Procesbeschrijving 
- -  

___- . - 

Input 

output 

0 

0 (EP.3) Planning data 
0 (EP.9) Service Levels: servicegraad 
o 

0 (Customer) Customer Requirements 

(Pi .4) Supply Chain Plans 

(EP.7) Routings: afleveradressen en condities 

I Process element I P4.2 Havs I 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Input 

Identifi, prioritize and aggregate supply chain resources 
Identificeren van de benodigde capaciteit. 

(P2.4) Sourcing Plans 
0 (P3.4) Production Plans 
0 (EP.3) Planning data 
0 íD.5) Load Information 

I OUtDUt I I 

1- worden genomen I .. I 
I OUtDUt I I 
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Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Input 

I 
I 

P4.4 Hays 
Establish and communicate supply chain plans 
Vaststellen van afleverplan 

Van reactief n.aar pro-actief Bijlage 2 

I output I Delivery plans (Pi .2,P2.1 ,P3.1 ,M.5): afleverplan 

SOURCE Hays Logistics 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 

output 

S1.l  Hays 
Scheduie product deiiveries 
Hays plaatst zelf geen inkooporders, maar ontvangen van hun 
klanten verzoeken tot het vervoeren, ontvangen, lossen en opslaan 
van goederen. Dit wordt door Hays wel gepland. 
Tussen Hays Veghel en de fabriek van Masterfoods in Veghel vindt 
een shuttle-dienst plaats, waarvan een week van tevoren bekend is 
hoe vaak en wanneer deze aankomen bij Hays. De vrachtwagens van 
de overige fabrieken moeten zich minimaal 24 uur van tevoren 
melden bij Hays, waarna een afspraak voor ontvangst en lossen 
wordt gemaakt. 
0 Aanmelding vrachtwagens 
0 Shuttle-dienst gegevens 
0 

Lostilanning; - 

Sourcing Plans (P2.4): voor shuttle-dienst 

gelost door medewerkers van Hays, of via 

In het hoogbouwmagazijn worden de pallets tevens nog mechanisch 

Input 
output I 0 Receipt verification (ES. 1, ES.2): gereedmelding voor inslag. 
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het hoogbouwmagazijn gebeurt dit automatisch via een rolbaan en 
wordt de locatie bepaald aan de hand van allerhande factoren (bv. 
gewicht, THT, fast/slow-mover etc). In het petfoodmagazijn wordt 
dit handmatig bepaald. Goederen die uit het buitenland komen 
(douanegoederen) worden ingeklaard door de douane bij Hays, zodat 
ze beschikbaar ziin voor de Nederlandse markt. 

Input 0 (ED) Finished goods inventory location: hoogbouwmagazijn 
waar ontvangen goederen binnenkomen 
(EM) WIP Inventory location: ruimte waar pallets 
getransporteerd kunnen worden 

output 0 Inventory availability (ES.4,M.2,D.SYP2.2): de ingeslagen 
producten worden toegevoegd aan de aanwezige voorraad. 

0 

I Process element I S I S  Havs I 
Process element number Authorize supplier payment 
Procesbeschrijving Deze activiteit valt buiten de scope van het project 

i 

Input 
output 

. .  - 
. , .. . . , 

~ - .  . - . __ .. ._ .. .. . . . . .. . ... . . -. . - 

MAKE HáyS Logisticsr. - i  

Bij Hays is zowel Make-to-order‘als Make-toktock. Voor een aantal artikelen voert Hays standaard 
loonpakactiviteiten uit (bijvoorbeeld het ‘krimpen’van een tray). Loonpakactiviteiten die als gevolg 
van een aktie uitgevoerd worden, worden op order gemaakt. Pas als de retailer een order aan de 
producent heeft doorgegeven, worden deze activiteiten gestart. Echter in de uitvoering is er geen 
verschil tussen deze activiteiten, vandaar dat ze hieronder gezamenlijk besproken worden. 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

.. . 

-. 

input 

3UtDUt 

MI.l + M î . l  Hays 
Schedule production activities 
Er is een aantal producten waarvoor standaard co-packactiviteiten 
uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld het ‘krimpen’ van een 
colli). Voor een aantal artikelen zijn hierover afspraken gemaakt met 
Hays over de minimale en maximale voorraadhoogte van deze 
artikelen. Voor een aantal artikelen geeft Masterfoods een 
weekplanning over de te produceren orders. 
Daarnaast zijn er de co-packactiviteiten die gedaan moeten worden 
vanwege een actie. Hays behandelt deze producten hetzelfde als de 
‘normale’pröducten en zijn dus pas 48 uur van tevoren bekend. 
Ëlke dag wordt een‘planning gemaakt van de te produceren orders 
van die dag. 
0 Production plan (P3.4): planning (voor standaard co- 

packactiviteiten) 
Information feedback (M.2, M.3, M.4, M.5, M.6): informatie 
over wat er al geproduceerd is. 
Equipment and facilities schedules and plans (EMS): planning 
voor de ruimte, faciliteiten en mensen om de productie te 
realiseren 
Production Schedule (P3.2, Sl.1,D.S) 
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Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
InDut 

Process element 

MI .3 + M2.3 Hays 
Produce and test 
De producten worden gemaakt. 

Process element number 
Procesbeschrijving 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 
output - 

Input 

M1.4 + M2.4 Hays 
Package 
De producten worden op pallets of rollers gezet en verpakt voor 
transport 

- Information Feedback (M.l) 

output 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving . - . 

M 1 -2 + M2.2 Hays 

MI .5+ M2.5 Hays 
Stage product 
De-producten worden tijdelijk bij elkaar gezet, alvorens vervoerd te 
worden. 

Issue Product 
De benodigde producten worden afgeleverd op de plaats waar het 
product gemaakt zal worden. De producten zijn afkomstig uit het 
hoogbouwmagazijn of petfoodmagazijn, de verpakkingen zijn 
afkomstig van een ander magazijn van Hays. 
0 Inventory availability (S 1.4): aanwezigheid 

verpakkingsmiddelen en producten 
0 (EM.6) WIP Location Rules: de hygiëne regels met betrekking 

tot het werken met voedsel 
Inventory availability (P3.2): aanwezigheid 
verpakkingsmiddelen en producten 

0 Information Feedback (M.1): feedback over de aankomst van de 
benodigde materialen en oroducten 

Input 

output 

0 Production Plan (P3.4) 
0 Deliver Plan (P4.4) 
0 Information Feedback (M. I )  

I 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 
output 

I output I 0 Information Feedback (M. I )  

M1.6 + M2.6 Hays 
Release product to deliver 
Nadat producten geproduceerd zijn, worden ze allemaal opnieuw 
ingeslagen alvorens vervoerd te worden naar de retailer. 

0 Information Feedback (M. I )  
Product Release (D.8) 
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Input 
output 

I 

Daily Shipment Volume 

I 
1 
I 
I 

DELIVER Hays Logistics 
Het Deliver traject voor make-to-order producten, als producten voor make-to-stock als producten 
die geen loonpakactiviteiten hebben ondergaan is hetzelfde. De producten worden ook gezamenlijk 
vervoerd. 

I Process element I Dl.l+D2.1 Hays 
Proces Inquiry & quote 
Deze activiteit bestaat niet binnen het deliver traject van 

1 Masterfoods 1 
I inmt I 1 

I 
I 

I 
I 

a 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 

Process element - 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 

output 

D1.3 + D2.3 Hays 
Reserve inventory & determine deiivery date 
Beschikbare voorraden worden gecheckt zodat bepaald kan worden 
of aan alle orders voldaan kan worden. Voor iedere order worden de 
leverdata vastgelegd. Indien er een Out of Stock situatie bestaat 
wordt bepaald aan welke orders niet of gedeeltelijk wordt voldaan. 
Dit wordt teruggekoppeld aan de retailer. 
0 Inventory availability (S): De ingeslagen voorraad bij Hays 

vormt inputvoor de voorraadcontrole. Indien het 
informatiesysteem aangeeft dat er niet voldoende voorraad is, 
wordt er eerst contact gezocht met de planner van het 

- betreffende product om te bepalen of er wellicht nog voorraad 
‘onderweg’ -is, die nog niet ingeboekt is. 
Order backlog (Pi, 1, P4.1) 

- 

0 

0 Inventory Availability/ Delivery Date (P4.2) 

Procesbeschrijving Orders worden geconsolideerd en per EDI doorgestuurd naar Hays. 
Alleen de orders die 48 uur later geleverd moeten worden, worden 
doorgestuurd. Verlate orders (orders die eerder dan 48 uur geleverd 
moeten worden of die later binnenkomen dan het tijdstip waarop 
alles naar Hays worden doorgestuurd) worden of per EDI of per fax 
alsnog doorgestuurd. 
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Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

I 

DI .6 + D2.6 Hays 
Route shipments 
Bii het combineren van orders tot een rit wordt naast de 

I 

- -  

Input 

OUtDUt 
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vrachtwagencapaciteit ook rekening gehouden met de 
afleveradressen en tijdstippen waarop deze adressen beleverd 
moeten worden. Hierdoor worden de routes bepaald. 

(Carrier) Routing Guide: aflevergegevens van de afnemer 
0 (Carrier) Rated Carrier Data 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 
output 

De binnengekomen orders worden gecontroleerd op beschikbare 
voorraad. Wanneer er niet voldoende voorraad beschikbaar is wordt 
er contact opgenomen met Masterfoods en worden orders eventueel 
gewijzigd. Vervolgens worden de verschillende orders 
gecombineerd tot ritten, rekening houdend met de 
vrac htwagencaDaciteit . 

h a d  Infomation íP4.2): de orders Der rit 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 
output 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

I Input 

I output .- 

Select carrie"Ks-& rate shipments 
Per route (rit) wordt .bepaald welke vervoerder en chauffeur deze 
voor zijn rekening zal nemen.Hierbij wordt rekening gehouden met 
de*wet op rijtijden en raamcontracten die met verschillende 
vervoerders en chauffeurs ziin afgesloten. 

0 Scheduled deliveries: bepaling van de aflevertijden per afnemer 
voor die orders 

Dl .8 + D2.8 H a p  
Receive product at warehouse 
De producten die loonpakactiviteiten hebben ondergaan worden 
altijd eerst weer ingeslagen en opgeslagen en ondergaan dus de 
handelingen beschreven in S 1. 
0 (S 1.4) Inventory Availability 
0 (M. 1) Product Schedule 
0 (M.6) Product Release 
0 Inventory Availability (D) 

.. . 
, , ,.,.." _,.. ,. . . .  , , 

. .  
~. . . 

. . .. ._ -. . - . .  . . .  
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1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
II 
I 
1 
I 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Van reactief naar pro-actief Bijlage 2 

D1.10 + D2.10 Hays 
Load vehicle, generate shipping documentation & ship product 
De vrachtwagen wordt geladen, de bijbehorende vrachtbrieven 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 

Input 
output 

input 
3utput 

0 Consolidated product (D) 
0 

0 

0 Shipments (Pl.1): deze rit wordt geregistreerd J 

Shipping Documents (carrier, customer, government): 
vrachtbrieven 
Delivered End Items: de getransporteerde orders 

D1.9 + D2.9 Hays 
Pick product 
Met behulp van een zogenaamde tellijst (de aanwezige voorraad in 
de pickstraat) en de ontvangen rittenplanning (met daarin de orders) 
wordt administratief gepicked. Aan de hand hiervan worden 
aanvullijsten (welke producten in de pickstraat aangevuld moeten 
worden vanuit het magazijn) en picklijsten (de volgorde en wat er 
gepickt moet worden) gegenereerd. De voorraad in de pickstraat 
wordt geteld aan de hand van de tellijsten, tijdens welke de 
aanvulling al wordt klaargezet. Vervolgens start de @sicke picking 
van de orders. Wanneer een complete rit gepickt is, wordt deze aan 
de hand van de picklijsten nogmaals in zijn geheel gecontroleerd. 

(D) Inventory availability 

Process element number 
Procesbeschrijving 

Install product . 

Deze activiteit bes-at niet binnen het Deliver traject van Hays 

worden aan de chauffeur meegegeven en de producten worden 
vervoerd. 

Process element 
Process element number 
Procesbeschrijving 
Input - -  

D1.13 + D2.13 Hays 
Invoice & receive payment 
Deze activiteit is niet van toepassing op het onderzoek 

I Process element I D1.12 + D2.12 Havs I 

Input 
output 
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Bijlage 3 Blokschema's SCOR-model (niveau 3) I 

I 

1 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
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PLAN SUPPLY CHAIN Hays Logistics 

e 

e 

e 

. . . ; e  

(Customer) Customer Requirements 
(D. 1 O) Order Backlog, Shipments 
(EP.3) Planning Data (EP. 1) Planning Decisions 
(EP.9) Revised aggregate forecast and 
projectons, revised business (EP.2) Supply Chain 

Policies 

Performance Improvement Plan I 

e (EP.4) Inventory Strategy 
I 

Identií$, prioritize and 
aggregate supply 
chain requirements 

1 8 -  I I Balance supply chain I A Establish and 
I 

Identify, assess and 
aggregate supply 
chain resources 

T 
(P2.4) Sourcing Plans 
(P3.4) Product MAKE Plans 
(P4.4) Delivery Plans 
(EP.3) Planning data 
(EP.5, EP.6) Projected Internal and External Production 
Capacity 
(EP.5, EP.6) Outsource Plan 

communicate supply 

- 
~ chainpians 

e 

1 
Supply Chain Plans (P2.1, 
P3.1, P4.1) 
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LAN SOURCE Hays Logistics 

0 (Pi .4) Establish and Communicate 
Supply Chain Plans 

0 (P3.4) Production Plans 
0 (P4.4) Delivery plans 

(EP.3) Planning data 

IdentiSl, prioritize and 
aggregate supply 

0 (EP. 1) Planning decision policies 

I Balance supply chain I I Establish and I 
resources with supply communicate supply 

IdentiQ, assess and 
aggregate supply 
chain resources 

0 (P1.2, P3.2, P4.2, S1.l) 
Sourcing plans 

I 

0 (S 1.4) Inventory Availability 
0 (EP.3) Planning data 
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PLAN MAKE Hays Logistics 

O 

O 

O 

(P 1.4) Supply Chain Plans 
(P4.4) Delivery Plans 
(EP.3) Planning data 

0 (EP. 1 )  Planning decision policies '1 
Identify, prioritize and 
aggregate supply 
chain requirements 

I I 

communicate supply 
Balance supply chain 
resources with supply 
chain requirements 

0 (P1.2, P2.1, P4.2, M.l, 
M.2, M.5) Production 
Plans 

(P2.4) Sourcing Plans 
(EP.3) Planning data 
(M. 1,M.2) Inventory Availability 
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PLAN DELIVER Hays Logistics 

0 

0 (EP.3) Planning data 
0 (EP.9) Service Levels: servicegraad 
0 (EP.7) Routings 
0 (Customer) Customer Requirements 

(Pi .4) Supply Chain Plans 

> 0 (EP.1) Planning 
, '  1 decision policies 

I chain requirements 1 ,  I Balance supply chain I 
I .  . _  

resources with supply 
chain requirements 

p4.41 
Establish and 
communicate supyly 
chain plans 

Identi@, assess and 
aggregate supply 
chain resources 

(P1.2,P2.lYP3.1,M.5) 
Delivery plans 

(P2.4) Sourcing Plans 
(P3.4) Production Plans 
(EP.3) Planning data 
(D.5) Load Information 
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I Van reactief naar piso-actief Bijlage 3 - 

SOURCE Hays Logistics I 

I 

I 

, I 
I 

I 

l 

i 
I 

I 
0 Shuttle-dienst I I 

0 Aanmelding 0 (Supplier) Sourced Eocation 
gegevens 0 (EM) WIP Inventory 

vrachtwagens 0 CED) Finished goods 
i 

~ 

0 losplanning 41 (ES.l, ES.2, 0 (ES.l, ES.2) QES.4,D.8, 
ES .6,ES. 8) Receipt Receipt verification ?4.2,P2.2) Inventory 
verification availability 

I 

I 

I 

I 

I 
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MAKE Hays Logistics 

Facilities 

i1 

0 (P3.4) Production Plan 
(M.2,Ma3,M.4,M.5,M.6> (EM.6) WIP 
Information Feedback Location Rules 

0 (EM.5) Equipment and 0 (S 1.4) Inventory , ! )  ( ' I  I 

Availability 

Schedule 
product ion 
activities 

1 
(P3.2,D.S) 

Package 

i-' IJ I- 
1 1 1 

(P3.2) Inventoiry 0 (M.l) (M.l) 
Production Schedule Availability 

0 (M. 1)  Information 
Feedback 

In formation 
Feedback 

Informat ion 
Feedback 

0 (P3.4) Production 

0 (P4.4) Deliver Plan 
Plan 

1 
Release product to 
deliver 

Stage Product 

I I 

+ 'It 
0 (Ml. 1) Information 0 (M.l) 

Feedback In format ion 
Feedback 
(D.8) Product 
Release 
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DELIVER Hays Logistics 

1 

(Customer) Customer Order (S) Inventory 
(Customer) Deliver availability 
Contract terins 

+ 

! 

1. 1 

orciers j 
! 

7' 
.o Validated 

, Order 

0 (S 1.4 Inventory 
Availability 

0 (M. 1) Production 
Schedule 

o (M.6) Product Release 

1 

determine 1 dTv;date I 1 ,  ~ 

0: (P4.2) Inventory 0 Daily 

I 
I 
I 
I -  

Plan & 
build loads 

I : I  . m (P4.2)Load 

. ,availability/ delivery Shipmen . . , In format ion 
date t 

0 (Pl.1, P4.1) Order Volume 

0 Routing Guide 
0 Rated Carrier Data 

I I Select I I I * <  I Route 

0 (P) Scheduled 
Deliveriesi 

(D) Inventory 0 (D)Consolidated 0 (D) Advanced Ship Notice 
Availabilty Product I I I I 

From 
make or 
source 

(D) Inventory Shipping Documents 
Availability 0 Delivered End Items 

Shipments 



~' 
' I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
U 
I 
I 
I 
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Bijlage 4 Doorlooptijden orders 
Bij Hays worden de processen batchgewijs uitgevoerd, in batches van 24 uur. In onderstaande figuur 
staan de doorlooptijden van een aantal orders weergegeven. 

dag A+1 dag Ai2 dag A 
0:00 0.00 o00 

6;00, , 1203 , 1800 , , 600 , , 12100, , 18;00 
l i  l l i l l l l l l l l  I I I I I I I ~ I I ~  

brdernummer I 

Figuur B4.1 Doorlooptijden en wachttijden --I- - 

In de figuur is te zien dat de individuele orders lange wachttijden kennen na de planningsprocessen 
voordat ze daadwerkeiij k wordt verzameld, voordat ze worden geladen en voordat ze worden 
getransporteerd. Dit heeft tot gevolg dat de docks langer bezet wordt gehouden door orders dan strikt 
noodzakelijk en dat opleggers/ vrachtwagens ook voor andere dan transportdoeleinden worden 
gebruikt. 

. . .  . 

- . .  . - -  ,. 
.~ - . 

. ,. 
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SkulD 
1594 
1600 
2300 
230 1 
2591 
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Level LagenPaliet 
1 7 
9 8 
2 5 
3 8 
1 5 

Bijlage 5 Voorspelniveau en palletbelading 
In onderstaande tabel staat een selectie weergegeven van de producten met hun voorspelniveau en het 
aantal lagen per pallet. Hierin is te zien dat het voorspelniveau veelal onder het aantal lagen per pallet 
zit, waardoor een voorspelfout van 1 of 2 lagen niet veel invloed zal hebben op de prestatie. 

15600 
15800 

2 8 
1 9 

12600 - 4  5. 
12800 1 3 

8 12900 . ._. __ . . 1 ....... 

13000 . . . . . . . . . . . . . .  1 1 

1 

151 37 1 1 

.............. 

-. - . -1 37.00. . . . . . . . . . . . .  4 ....... -1 0. .. 
__ - .. _. - 14 1 00 
. .  15000 -9 .. 15.. 

............. 4 . . . . . . . . . .  

16000 I .2 I 9 .  1 

. .  
- .. _- .. - 

. .  

. . . . . . . . . .  - 1 - -  
.~ 

. .  
- ... . . . . . . . . . . . .  
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I 
I 

3. Aantal vaste uren 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I gedurende de simulatieperiode 

Het aantal uren dat door vaste medewerkers is gewerkt 

I 
I 
I 
I 
I 

6. Beginvoorraad lagen 

7. Eindvoorraad lagen 

Van reactief naar pro-actief Bijlage 6 

Het aantal lagen dat in het begin van de 
simulatieperiode op voorraad li@. Deze is gelijk aan O. 
Het aantal lagen dat op het einde van de 
simulatieperiode öp voorraad ligt. 

Bijlage 6 Petri-net 
De processen die relevant zijn voor dit onderzoek zijn in onderstaande figuur in de vorm van een 
Petri-net weergegeven. Het Petri-net is hiervoor gekozen op basis van de eigenschappen die Van der 
Aalst & Van Hee ( 1  999) beschrijven. Het is een gereedschap dat het mogelijk maakt om processen 
grafisch weer te geven, waardoor het gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken is. Daarnaast is het 
Petri-net voorzien van een stevige formele wiskundige fundering, waardoor het vaak mogelijk is 
gebruik te maken van analysetechnieken als simulatie, Markov-analyses en wachtrij-theorieën. 

otders wachtendgersoneel 

reed 

,@ 
priorReikregels 

‘Next’ zorgt ervoor dat orders ontvangen worden en dat met de orderverwerking wordt gestart. De 
orderverwerking geeft werkorders vrij. Het aantal lagen dat besteld wordt, wordt gebruikt om met 
behulp van historische gegevens een voorspelling te maken van het aantal lagen dat per product 
gevraagd gaat worden. Iedere keer wanneer er personeel vrij is, wordt door de werkplanning gekeken 
of het personeel moet worden toegewezen aan een order, dat de persoon wordt toegewezen aan een 
voorwerkopdracht, dat de persoon aan nevenactiviteiten wordt gezet (= wachtendgersoneel) of dat de 
persoon naar huis wordt gestuurd. Iedere keer wanneer er weer een order verzameld is of wanneer aan 
een voorwerkopdracht is voldaan komt er weer personeel vrij. 

Outputvariabelen simulatiemodel 
In onderstaande tabel staan de outputvariabelen van het simulatiemodel weergegeven. 

I Eedurende dë simulatieDeriode I 
2. Aantal uitzenduren I Het aantal uren dat door overwerkers is gewerkt I 

I gedurende de simulatieDeriode I 
I 4. Aantal voonverkuren 1 Het aantal uren dat besteed is aan voorwerk 

I 
5. Aantal vooraf verzamelde lagen I Het aantal lagen dat door voorwerk is geproduceerd 

.. , 
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I 
I 
I 
I 
~I 

SD 
I 
I 
I 

(= outputvariabele 2) 
Simulatieduur in dagen 

I 
I 
I 
I 
I 
' I  
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 

LV 
LO 
LU 
uv 
BV 

EV 
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Loonkosten per uur van vaste medewerker 
Loonkosten per uur van overwerk 
Loonkosten per uur van uitzendkracht 
Aantal gewerkte uren door vast personeel 
(=outputvariabele 3) 
Beginvoorraad lagen (=outputvariabele 6) 

Eindvoorraad lagen (=outputvariabele 7) 

Bepaling beoordelingscriteria 
Met behulp van onderstaande parameters wordt uitgelegd hoe aan de hand van de outputvariabelen 
van het simulatiemodel de beoordelingscriteria worden bepaald. 

PL 

TL 
. _ _  _ _  

Het aantal lagen dat gedurende de simulatieperiode 
geproduceerd is (=outputvariabele 5) 
Het totaal aantal lagen dat gedurende de 
simulatieperiode gevraagd wordt 

I Bruto werktijd per medewerker per dag I 

. De bezettingsgraad wordt bepaald door het aantal vaste uren (=outputvariabele 3) te delen door de 
bruto beschikbare werktijd. 

UV / (FTE * SD * TR) 
I -, I . De effectiviteit van het voorwerken wordt berekend door het aantal lagen wat geleverd is te delen 

door het aantal lagen dat geproduceerd is. 

(BV+ PL - EV) / PL 

. De voorwerkurestatie wordt bepaald door het aantal lagen dat uit voorraad wordt geleverd (dus 
dat vooruit gepickt is) te delen door het totaal aantal lagen dat gevraagd wordt. 

I (BV + PL - EV) / TL 
I I 
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I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Capaciteit 
N* Aantal vaste medewerkers per shift (niet 

FTE) 
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Waarden 

Bijlage 7 Tarieven en waarden parameters 
In deze bijlage worden de waarden van de parameters weergegeven die in het simulatiemodel zijn 
gebruikt, alsmede de tarieven van de loonkosten aan de hand waarvan de capaciteitskosten zijn 
bepaald. 

ntage als gevolg van ziekte 
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Bijlage 8 Overuren en uitzenduren 
In de ze bijlage wordt per orderstroom het aantal overuren en uitzenduren weergegeven. 

Huidige orderstroom 

Effect van vooruitwerken 
In onderstaande figuren is het effect van vooruitwerken en uitzenduren weergegeven. 

Overuren; Uitzenduren, Overuren, Uitzenduren, 
batch, 48 uur batch, 48 uur f low, 48 uur fiow ,48 uur 

~_ .________ 

Overuren, Uitzenduren, Overuren, Uitzenduren, 
batch, 24 uur batch, 24 uur flow, 24 uur flow , 2 4  uur 

Dzonder wowerk 
o met wowerk 

In beide grafieken is te zien dat wanneer er vooruit wordt gewerkt vooral het aantal uitzenduren wordt 
teruggedrongen. 

Percentage overuren en uitzenduren bij verschilleden waarden van N 
In de tabel B7.1 staan het aantal overuren weergegeven uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. In tabel B7.2 het aantal uitzenduren, eveneens uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. 

Waarden van N 
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II 
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I 
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Orderstroom zonder colli 
Effect van vooruitwerken 
In onderstaande figuren is het effect van vooruitwerken en uitzenduren weergegeven. 

140 I---- 
120 -_ -. __ 

- -  ---- 1 O0 i 

l 
i 

, '  I 

Overuren, Uitzenduren, Overuren, Uitzenduren, 
batch, 48 uur batch, 48 uur flow ,48  uur flow ,48 uur 

Overuren, Uitzenduren, Overuren, Uitzenduren, 
batch, 24 uur batch, 24 uur flow , 24 uur flow , 24 uur 

In beide grafieken is te zien dat wanneer er vooruit wordt gewerkt vooral het aantal uitzenduren wordt 
teruggedrongen. 

Percentage overuren en uitzenduren bij verschilleden waarden van N 
In de tabel B7.3 staan het aantal overuren weergegeven uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. In tabel B7.4 het aantal uitzenduren, eveneens uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. 

76 



I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
I 
I 
'I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 - .  

NI-2 100 - 
N*-1 19 - 
N* O 
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100 - 100 - 100 - 
25 - 20 - 30 - 

- 1 6 - 1 5 - 2 1 -  

Orderstroom met alleen volle pallets 
Percentage overuren en uitzenduren bij verschilleden waarden van N 
In de tabel B7.5 staan het aantal overuren weergegeven uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. In tabel B7.6 het aantal uitzenduren, eveneens uitgedrukt als percentage van het totaal aantal 
uren. 

Tabel B7.6 Percentage uitzenduren bii verschillende waarden van N 

Waarden van N- 
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