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MANAGEMENT SUMMARY 

FORMULIER MANAGEMENT SUMMARY 
stageverslagen/ -rapporten 

Korte samenvatting van het verslag/ rapport: 

In dit verslag worden de resultaten van het afstudeerproject over de 
aanvoerlogistiek bij de bedrijfsprocessen M&L Machines en LSP van Océ 
besproken. 
De volgende initiële opdracht is geformuleerd: 
"5reng het aanvoerproces in kaart en analyseer op welke gebieden 
verbeteringen c. 9. besparingen in het aanvoerproces mogelijk zijn en werk 
één van deze gebieden uit in een herontwerpvoorstel. " 
Om tot een keuze te komen om een gebied te herontwerpen, is het 
aanvoerproces in kaart gebracht en geanalyseerd. Uit deze analyse bleek dat de 
knelpunten verspreid waren over het aanvoerproces, en niet op één gebied 
geconcentreerd waren. Bovendien kwam uit de analyse naar voren dat er beter 
gewerkt kon worden aan het creëren van een structuur, zodat overzicht en 
inzicht ontstaat, dan aan één bepaald gebied. Daarnaast ontbrak informatie om 
tot een onderbouwde keuze te komen. 
Op grond van deze conclusie is de oorspronkelijke opdracht bijgesteld in: 
"Ontwerp een raamwerk voor de aanvoerlogistiek en vul dit raamwerk 
specifiek in voor Oce, zodanig dat het raamwerk zo compleet mogelijk is en 
dat de aanvoerlogistiek beheerst kan worden ". 
Om de opdracht uit te voeren is het logistiek concept ontwikkeld voor de 
aanvoerlogistiek. I n  het logistiek concept worden doelstellingen opgesteld, 
aangegeven hoe deze doelstellingen bereikt moeten worden en vervolgens 
gemeten of deze doelstellingen bereikt worden en of bijsturing nodig is. 
Hierdoor wordt de aanvoerlogistiek beheerst. 
Het logistiek concept is voor de gewenste situatie voor de aanvoerlogistiek op 
tactisch niveau ingevuld. Deze gewenste situatie is vergeleken met de huidige 
situatie. Uit deze analyse kwamen discrepanties naar voren. Een belangrijke 
discrepantie is dat de doelstellingen niet op de juiste manier met behulp van 
het prestatiemeetsysteem zijn doorvertaald. 
I n  een plan is aangegeven hoe de organisatie van de gewenste naar de 
huidige situatie moet komen. De veranderingsstrategie achter dit plan is om 
eerst het tactisch niveau en het prestatiemeetsysteem te verbeteren en dan 
het strategisch niveau. Hiervoor is gekozen omdat op dit moment eerst deze 
zaken verbeterd moeten worden om onderbouwde keuzes te kunnen maken 
op het strategisch niveau. 
De conclusie van het afstudeerproject is dat met het logistiek concept 
overzicht verkregen kan worden over de aanvoerlogistiek en aangegeven kan 
worden waar verbeteringen nodig zijn. Deze verbeteringen kunnen in 
onderlinge relatie gezien worden. Met behulp van het ingevulde logistiek 
concept kan Océ zelf de verbeteringen in gang zetten. 

"De schrijver werd door Oce-Technologies B.V. in staat gesteld een 
onderzoek te verrichten, dat mede aan dit rapport ten grondslag ligt. 
Oce-Technologies B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de 
juistheid van de in dit rapport vermelde gegevens, beschouwingen en 
conclusies, die geheel voor de rekening van de schrijver komen." 
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I n  this report a framework, the logistical concept, is developed to create a structure 
for the inbound logistics of the business processes Manufacturing & Logistics Venlo 
and Logistic Service Parts of Océ N.V. With this framework the inbound logistics can 
be systematically analysed to identify where improvements can be made. a 
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SAMENVATTING 
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AANLEIDING AFSTUDEERPROJECT f HOOFDSTUK 2) 
De laatste jaren is bij Océ weinig aandacht b 

c i  
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Requirements summary I 

Overleg over contracten m.b.t. 
logistieke afspraken 

Bevestiging 
-Ma ]chL  8 --_----- 

LSP 
h 

d aan het anvoerpro IS. 
Aangezien de andere delen van de logistieke keten wel de laatste jaren uitvoerig 
aan bod zijn geweest heeft de afdeling Group Log istics een afstudeeropdracht 
geformuleerd voor het aanvoerproces. De initiële opdracht luidde: 

"Breng het aanvoerproces in kaart en analyseer op welke 
gebieden verbeteringen c. q. besparingen mogelijk zijn en werk 
één van deze gebieden uit in een herontwerpvoorstel" 

Binnen het aanvoerproces is, op grond van de aspecten complexiteit 
en onderlinge relatie tussen bedrijfsprocessen, een afbakening 
gemaakt tot de bedrijfsprocessen M&L Machines en LSP. 

TOEWERKING NAAR ONTWERPOPDRACHT (HOOFDSTUK 3, 4 EN 5 )  
Om tot een keuze te komen om een gebied te herontwerpen, is het 
aanvoerproces in kaart gebracht en geanalyseerd. Uit deze analyse bleek dat de 
knelpunten verspreid waren over het aanvoerproces, en niet op één gebied 
geconcentreerd waren. Bovendien kwam uit de analyse naar voren dat er beter 
gewerkt kon worden aan het creëren van een structuur, zodat overzicht en inzicht 
ontstaat, dan aan één bepaald gebied. Daarnaast ontbrak de informatie om tot 
een onderbouwde keuze van het gebied te komen. Op grond van deze conclusie is 
de oorspronkelijke opdracht bijgesteld. De uiteindelijke ontwerpopdracht omvat 
het ontwikkelen van een structuur. Deze structuur moet zo opgezet worden zodat 
geanalyseerd kan worden hoe het aanvoerproces verbeterd kan worden. 
De ontwerpopdracht luidt: 

"Ontwerp een raamwerk voor de aanvoerlogistiek en vul dit 
raamwerk specifiek in voor Océ, zodanig dat het raamwerk zo 
compleet mogelijk is en dat de aanvoerlogistiek beheerst kan 
worden ", 

I n  deze opdrachtformulering komt het woord "aanvoerlogistiek" voor. Dit is een 
specifiek gedeelte van het aanvoerproces en omvat het omlijnde gebied, dat 
aangegeven is in figuur i. 

I )  4 1  - 
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Het bestellen (requirements summary en bevestiging) bij de leveranciers door 
de units. 
Het transporteren van de inkoopdelen van de leverancier naar Océ. 
Het ontvangen en opslaan van de inkoopdelen. 
Het behandelen van de facturen en het boeken van de facturen van 
leveranciers en transporteurs. 

HET LOGISTIEK CONCEPT (HOOFDSTUK 6 EN 71 
Voor het ontwikkelen van een raamwerk voor de aanvoerlogistiek is het logistiek 
concept gebruikt. Dit logistiek concept is afgebeeld in figuur 2. De driehoek 
(S=strategisch, T=tactisch, O=operationeel) geeft aan op welke aspecten de 
niveauvorming, die in het besturingsconcept wordt gehanteerd, doorwerkt. 

Ondernerningsstrategie 

1 
~ 

I Doelstellingen G 

Figuur 2 Logistiek concept met niveaus 
\ 

'. 
'. 

Het logistiek concept werkt als volgt: 
Vanuit de ondernemingsstrategie worden doelstellingen geëxpliciteerd voor de 
aanvoerlogistiek. I n  de volgende vier elementen (grondvorm, besturingsconcept, 
informatiebehoeften en logistieke organisatie) wordt uitgewerkt hoe deze 
doelstellingen worden gehaald. Met het prestatiemeetsysteem wordt vervolgens 
gemeten of de doelstellingen gehaald worden. 
Hieronder wordt aangegeven hoe een invulling voor deze elementen is gemaakt. 
Deze invulling is dan de gewenste situatie voor de aanvoerlogistiek bij Oce. 

Ondernemingsstrategie en doelstellingen 
Vanuit de ondernemingsstrategie zijn doelstellingen voor de aanvoerlogistiek 
geëxpliciteerd : 

Externe doelstellingen: op tijd en compleet leveren en flexibiliteit 
Interne doelstelling: minimalisering van de integrale kosten 
(voorraadkosten, transportkosten, handlingkosten, beheerskosten, 
inkoopkosten en crediteurenadministratiekosten) 

Grond vorm 
De grondvorm is in het project als gegeven verondersteld en geeft de 
goederenstromen en processen weer in de aanvoerlogistiek. 
Besturingsconcept 
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Op dit niveau wordt het beleid vastgelegd om de activiteiten op 
tactisch niveau te kunnen uitvoeren. Voorbeeld: beleid ten aanzien 
van de bestel pol icy . 
Op dit niveau worden de activiteiten uitgevoerd om de activiteiten op 
het operationeel niveau te kunnen uitvoeren. Voorbeeld: het maken 
van afspraken met leveranciers over de bestelpolicy. Daarnaast wordt 
het beleid vastgelegd voor het operationeel niveau. Voorbeeld: het 
beleid om te bestellen. 
Op dit niveau worden de activiteiten uitgevoerd zodat de 
goederenstromen van inkoopdelen in gang gezet worden. Voorbeeld: 
het bestellen van inkoopdelen. 

SAMENVATING 

Vanuit de grondvorm en haar goederenstromen is het besturingsconcept 
opgebouwd met daarin het strategisch, tactisch en operationeel niveau 
vertegenwoordigd. Hieronder wordt aangegeven wat deze niveaus inhouden: 

Deze niveauvorming werkt door in de volgende twee elementen van het 
raamwerk, de informatiebehoeften en logistieke organisatie, zoals weergegeven 
in figuur 2. 
Voor ieder niveau is aangegeven uit welke aspecten het niveau bestaat. Alleen 
voor het tactisch niveau is in hoofdlijnen uitgewerkt hoe de gewenste situatie 
voor de aanvoerlogistiek van Océ eruit moet zien. Hiervoor is gekozen omdat 
onder dit niveau een aantal aspecten vallen die op dit moment belemmerend 
werken voor een verdere verbetering van de aanvoerlogistiek. Een voorbeeld van 
een belemmerde factor is het informatiesysteem met betrekking tot transport. 
Op tactisch niveau is aan de ene kant aangegeven over welke aspecten afspraken 
moeten worden gemaakt met de leveranciers. Aan de andere kant zijn eisen 
gesteld aan het beleid op tactisch niveau. 

I n  forma tie be hoeften 
I n  het element informatiebehoeften is aangegeven welke informatie nodig is 
bij de afspraken, die gemaakt worden met leveranciers. Daarnaast is bij het 
beleid op tactisch niveau de informatiebehoeften aangegeven voor de 
activiteiten op operationeel niveau. Voorbeeld: leveranciersgegevens bij de 
activiteit bestellen. 

Logistieke organisatie 
I n  het element logistieke organisatie is aangegeven welke organisatie nodig is 
bij het maken van afspraken. Voor dit proces is de afdeling inkoop 
verantwoordelijk en deze afdeling is ook inhoudelijk verantwoordelijk voor de 
commerciële afspraken. De afdeling M&L Machines is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de logistieke afspraken. Bij het beleid op tactisch niveau 
is voor de activiteiten op operationeel de organisatie aangegeven. 

Prestatiemeetsysteem 
I n  het laatste element van het raamwerk, het prestatiemeetsysteem, wordt 
gemeten of de doelstellingen behaald worden en vindt zonodig bijsturing 
plaats. I n  het systeem is aangegeven welke afdeling op welke doelstelling 
wordt beoordeeld. Voor de interne doelstelling, minimalisering van integrale 
kosten, is het belangrijk dat alle afdelingen beoordeeld worden op integrale 
kosten. Op deze manier wordt het multidisciplinair samenwerken bevorderd en 
de onderhandelingen tussen afdelingen vergemakkelijkt. Daarnaast moeten zij 
op die kosten beoordeeld worden en die kosten doorberekend krijgen, die zij 
kunnen beïnvloeden. Hiermee kan nadruk gelegd worden op een bepaalde 
kosten post. 
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VERGELIJKING MET HUIDIGE SITUATIE (HOOFDSTUK 8) 
Door invulling te geven aan de verschillende elementen van het logistiek 
concept is de gewenste situatie voor de aanvoerlogistiek ontstaan, waarbij 
specifiek naar het tactisch niveau is gekeken. Deze gewenste situatie is 
vergeleken met de huidige situatie. Dit mondde uit in de volgende 
discrepanties : 

Op dit moment zijn in de onderneminqsstrateqie beperkt specifieke aspecten 
opgenomen over de aanvoerlogistiek. 
De doelstellingen, die opgesteld zijn voor de afdelingen M&L Machines en LSP 
zijn niet duidelijk geëxpliciteerd. Daarnaast zijn ze de doelstellingen niet op de 
juiste manier doorvertaald naar de lagere niveaus. 
Het beleid op strategisch niveau is voor een aantal aspecten onvoldoende 
bepaald. Dit zorgt ervoor dat er bewegingsvrijheid ontstaat op het tactisch 
niveau. 
Het huidige beleid op tactisch niveau voldoet voor bepaalde delen niet aan de 
gestelde eisen. 
Een extra moeilijkheid bij het opstellen en toepassen van het huidige beleid is 
dat hierin onvoldoende is gedifferentieerd. 
Het informatiesysteem met betrekking tot het transport is op dit moment 
ontoereikend om de aanvoerlogistiek te ondersteunen. 
Het prestatiemeetsysteem is niet ingericht gezien de geëxpliciteerde 
doelstellingen, wat ervoor zorgt dat op dit moment niet gestuurd wordt op 
integrale kosten. 

VERANDERPROIECT (HOOFDSTUK 9) 
I n  het veranderproject wordt de stap gemaakt van de huidige naar de 
gewenste situatie. Hierbij worden de discrepanties, die hierboven beschreven 
zijn, opgelost. De eerste stap in dit veranderproject is de beslissing van het 
managementteam om het veranderproject t e  starten. I n  de tweede fase wordt 
het tactisch niveau verder ingericht, voor zover dit nog niet gedaan is tijdens 
het afstudeerproject. I n  de derde fase wordt dit tactisch niveau 
geïmplementeerd. Na afloop van de derde fase zijn de belemmerende factoren 
weggenomen en kan met de vierde fase gestart worden: de inrichting van het 
strategisch niveau. 
Voor het veranderproject moet een projectleider aangesteld worden en een 
projectteam dat het werk in de fasen uitvoert. 
Het is belangrijk het veranderproject zo snel mogelijk te starten zodat 
draagvlak en kennis behouden blijft. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (HOOFDSTUK 10) 
Als teruggekeken wordt op het project kunnen de volgende hoofdconclusies 
getrokken worden: 

Op grond van de knelpuntenanalyse kan geconcludeerd worden dat op dit 
moment onvoldoende overzicht over en inzicht in de aanvoerlogistiek bestaat, 
waardoor niet kan worden aangegeven waar veranderingen moeten worden 
aan gebracht. 
De aanvoerlogistiek is op dit moment niet beheerst. 
Het huidige informatiesysteem is ontoereikend om de aanvoerlogistiek te 
ondersteunen. 
Met behulp van het logistiek concept kan de aanvoerlogistiek beheerst 
worden en kan aangegeven worden waar verbeteringen nodig zijn. 

Daarnaast is de hoofdaanbeveling dat het veranderproject voor de 
aanvoerlogistiek wordt ingezet. Belangrijk hierbij is dat overeengekomen 
wordt wat de doelstellingen zijn van de aanvoerlogistiek, het 
prestatiemeetsysteem wordt ingericht en het informatiesysteem wordt 
aangepast. 

. 
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VOORWOORD 

Voor mijn afstudeerproject van de studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven wilde ik graag de logistiek tussen bedrijven nader 
onderzoeken. Hierbij was mijn focus gericht op de fysieke distributie. Bij de fysieke 
distributie gaat het immers om logistiek tussen bedrijven, waarbij het bij 
productielogistiek gaat om logistiek in een bedrijf. I k  had echter niet nagedacht over 
het eerste traject in de logistieke keten: de inkooplogistiek. Dit onderwerp is slechts 
zijdelings in de studie aar: bod gekomer;. En daarbij ging het dan om inkoop, bekeken 
vanuit de vakgroep bedrijfseconomie en marketing, en niet zozeer bekeken vanuit de 
vakgroep logistiek. 
Toen echter een opdracht in de inkooplogistiek op mijn pad kwam, ben ik bij dit 
onderwerp stil gaan staan. Tijdens de eerste verdieping in dit onderwerp en tijdens 
het gesprek bij Océ over een mogelijke afstudeeropdracht, werd mijn interesse 
gewekt. Deze interesse is tijdens het afstudeerproject alleen maar groter geworden. 
Mijn inziens is inkooplogistiek een heel interessant gebied, waarbij de aard echt 
"technisch bedrijfskundig" is. 

Het afstudeerproject heb ik uitgevoerd binnen de afdeling Group Logistics, een 
logistieke stafafdeling van Océ N.V. Bij deze wil ik iedereen, die mij tijdens mijn 
afstudeerproject heeft geholpen, bedanken. Een extra dankwoord gaat uit naar mijn 
opdrachtgever, Jan Bram, die dit project mogelijk heeft gemaakt, en mijn 
bedrijfsbegeleider, John, van wie ik waardevolle kritieken heb gekregen en waarbij ik 
altijd terecht kon voor vragen, de stuurgroep, Annette, Rob, Ben en Marc, die met 
nuttige input voor het "raamwerk" is gekomen en tenslotte de afdeling voor de 
gezellig heid. 

Een tweede dankwoord gaat uit naar mijn begeleiders op de TU/e, de heer Kirkels en 
de heer Verdaasdonk, voor hun kritieken en adviezen. 

Tenslotte wil ik mijn vriend Marco, mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun 
tijdens het afstudeerproject en de resterende tijd van mijn studie. Bedankt! 

Wendy 
Juni 2003, Venlo 
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INLEIDING 

Dit rapport gaat in op de resultaten van het afstudeerproject, dat uitgevoerd is bij 
Océ N.V., en de stappen die gezet zijn om tot deze resultaten te komen. Het 
afstudeerproject heeft betrekking op het aanvoerproces bij Océ. De afgelopen jaren 
is binnen Océ weinig aandacht besteed aan het aanvoerproces. Er zijn een aantal 
projecten uitgevoerd om de fysieke distributie en de productielogistiek structureel te  
verbeteren, maar dergelijke projecten zijn niet uitgevoerd voor het aanvoerproces. 
Onder het aanvoerproces wordt het verwerven van onderdelen, die nodig zijn voor de 
assemblage/ productie van eindproducten, verstaan. Deze onderdelen wordt besteld, 
vervolgens vervoerd, opgeslagen, aangewend in de assemblage/ productie en ten 
slotte betaald. 

Uit de literatuur kan geconcludeerd worden dat inkoop de laatste jaren steeds 
belangrijker is geworden. De meeste recente literatuur over Supply Chain 
Management richt zich op de inkoopfunctie, wat benadrukt dat deze functie een basis 
strategisch bedrijfsproces is geworden in plaats van een specifieke ondersteunende 
functie [Wisner en Tan, 2000; Reck et al. 19921. I n  publicaties over inkoop 
domineren echter de strategische en commerciële aspecten van het vak inkoop 
[Garriga Oostenbrink en van Goor, 19951. Ook in de logistieke literatuur komt dit 
onderwerp weinig aan bod. Hier domineren vaak de productie - en 
distri butielogistiek. 

Dus zowel in de literatuur als bij Océ wordt weinig aandacht besteed aan dit 
onderwerp. I n  dit afstudeerrapport wordt juist wel ingegaan op het aanvoerproces. 
Het rapport bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte bestaat uit de 
hoofdstukken 1, 2, 3 en 4, waar ingegaan wordt op de initiële opdracht en 
toegewerkt wordt naar de ontwerpopdracht. Het tweede gedeelte bestaat uit de 
hoofdstukken 5, 6, 7, 8 en 9, waar de ontwerpopdracht wordt beschreven en hoe 
deze ontwerpopdracht is uitgevoerd. I n  hoofdstuk 10 worden conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. 

Eerste gedeelte: 
I n  hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de organisatie van Océ en de afdelingen die bij het 
project betrokken zijn. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de initiële 
opdracht, het startpunt van de afstudeeropdracht. I n  de hoofdstukken 3 en 4 wordt 
toegewerkt naar de ontwerpopdracht door het beschrijven en analyseren van het 
aanvoerproces. 

Tweede gedeelte: 
Vanuit de conclusie uit hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 de ontwerpopdracht 
geformuleerd. In hoofdstuk 6 wordt het theoretisch kader voor het uitvoeren van de 
ontwerpopdracht beschreven. In hoofdstuk 7 is deze theorie toegepast in praktijk. 
Hierdoor ontstaat de gewenste situatie voor het aanvoerproces bij Océ. Deze 
gewenste situatie wordt vergeleken met de huidige situatie in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 
9 gaat in op hoe het ontwerp geïmplementeerd moet worden en daarmee hoe de 
organisatie van de huidige naar de gewenste situatie komt. Tenslotte wordt in 
hoofdstuk 10 het project geëvalueerd, conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan. 

Na de hoofdstukken zijn een bronnenlijst en een afkortingen- en begrippenlijst 
opgenomen. Dit wordt gevolgd door de bijlagen met inhoudsopgave. 
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1 BESCHRIJVING OCÉ ORGANISATIE 

I n  dit hoofdstuk wordt de organisatie van Oce beschreven om de lezer kennis te laten 
maken met Océ. Als eerste wordt een algemene beschrijving van Oce gegeven. 
Vervolgens wordt ingegaan op de afdeling Manufacturing & Logistics Venlo, waar het 
afstudeerproject plaatsvindt. Voor deze beschrijving zijn als informatiebronnen de 
jaarverslagen gebruikt [Jaarverslag 2001, 20021. 

1.1 ALGEMENE BESCHRIJVING ORGANISATIE OcÉ 
Oce is een Nederlandse beursgenoteerde multinational die wereldwijd behoort tot de 
leidende ondernemingen op het gebied van document- en informatiemanagement. 
Oce ontwikkelt een groot scala aan producten en diensten voor reproductie, 
presentatie, distributie en beheer van documenten. Hierbij gaat het om kopieer- en 
printsystemen van hoge kwaliteit. Oce onderscheidt zich door erkende hoge kwaliteit, 
die is gebaseerd op betrouwbaarheid, productiviteit, duurzaamheid, gebruikers- en 
milieuvriendelijkheid. Oce richt zich daarbij op de professionele 
gebruikersomgevingen, in het bijzonder daar waar hoge documentvolumes worden 
verwerkt. Het assortiment van Océ bestaat uit: printers, copiers, scanners, software 
en supplies, professionele services, facility services, onderhoud en after sales service 
en financiering van de aankopen van hardware en software. 
Oce richt zich op drie markten: 

high volume printing 
I n  de tweede markt is Oce marktleider. I n  de andere twee markten behoort Oce tot 
de top vijf aanbieders. Concurrenten van Océ zijn Xerox, Nashuatec, Canon en Ricoh. 
Het hoofdkantoor van Oce N.V. staat in Venlo. De organisatie is in 1877 opgericht. 
Op dit moment is Océ actief in meer dan 80 landen en heeft eigen 
verkooporganisaties in 30 landen. In 2002 realiseerde Oce een omzet van €3.2 
miljard en een nettowinst van €112,5 miljoen en waren er 22.400 werknemers in 
dienst. De producten worden voornamelijk door Oce zelf ontwikkeld, geassembleerd 
en op de markt gezet. 
Het organogram van O& N.V. is afgebeeld in figuur 1.1. Onder de afdeling Group 
Department vallen onder andere de Strategic Business Units (SBU‘s). De SBU’s 
houden zich bezig met de strategie op de lange termijn (meerdere jaren) van de 
onderneming en de verschiliende producten in het bijzonder. Daarnaast houden de 
SBU’s zich bezig met het coördineren van de verkoopactiviteiten van de 
onderneming. 
De Océ Opco’s zijn de verkoopmaatschappijen van Oce en zijn verantwoordelijk voor 
de verkoop in de verschillende landen. Oce Technologies B.V. is een 
ondernemingsgroep, opgericht in 1972, en gelokaliseerd te Venlo. I n  deze groep 
werken 4.000 mensen. In de afdeling Research & Development Venlo (R&D Venlo) 
vindt onderzoek en ontwikkeling plaats voor nieuwe apparaten. 
Dit project wordt uitgevoerd binnen de afdeling Manufacturing & Logistics (M&L) 
Venlo. De functie van M&L Venlo bestaat uit de industrialisatie, fabricage, distributie 
en verwerking c.q. hergebruik van technisch en economisch verkoopbare producten 
voor de reprografische industrie. Deze producten worden ontwikkeld en verworven 
door Oce Technologies B.V. in Venlo namens de SBU’s. I n  de resterende paragrafen 
worden de verschillende afdelingen van M&L Venlo beschreven. 

printen en kopiëren in kantooromgevingen 
kopiëren en printen op grootformaat 



1 BESCHRIJVING OcÉ ORGANISATIE 

oce N.V. 

Department u 
o.a. SBU's en  

oce Opco's u 
c 1 I 

I, 
I 

MBLL Venlo 

Resource 

Technica1 

--- 
Figuur 1.1 Organogram Oce 1.2 M&LVENLO 

De vetgedrukte afdelingen in figuur 1.1 hebben 
direct met het project te maken. Eerst worden de lijnafdelingen besproken (M&L 
Consumables, M&L Machines, Logistic Service Partc) en daarna de stafafdelingen. In  
de laatste alinea van deze paragraaf wordt ingegaan op de afdeling Imaging 
Supplies, die valt onder de afdeling Group Department. Deze afdeling wordt genoemd 
omdat dit één van de vijf bedrijfsprocessen (M&L Machines, Logistic Service Parts, 
M&L Consumables, Imaging Supplies en Asset Recovery) is binnen Océ. Een 
bedrijfsproces is een keten in het bedrijf dat zich bezig houdt met een specifiek 
proces om een bepaald product te leveren. 

1.2.1 Afdeling M&L Consumables 
M&L Consumables houdt zich bezig met het produceren van strategische producten 
(bijvoorbeeld drums en toners). Zij is verantwoordelijk voor het verwerven van de 
benodigde grondstoffen, het produceren, het opslaan en het distribueren van de 
producten tegen overeengekomen kwaliteit en tijd. Daarnaast is M&L Consumables in 
nauwe samenwerking met R&D Venlo en Purchasing betrokken bij de voorbereiding 
en structuur van het industrialisatieproces (het in productie nemen van nieuwe 
producten). 

1.2.2 Afdeling M&L Machines 
M&L Machines is verantwoordelijk voor het verwerven van de benodigde onderdelen 
(verder in dit verslag inkoopdelen genoemd), het assembleren en de distributie van 
de kopieerapparaten (in het verslag verder aangegeven als apparaten) volgens de 
kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de klanten, tegen de condities die 
afgesproken zijn met de SBU. I n  nauwe samenwerking met R&D Venlo en Purchasing 
is M&L Machines betrokken bij de voorbereiding en structuur van het 
industrialisatieproces. 
Onder de afdeling M&L Machines valt de afdeling Asset Recovery/ Reman. Deze 
afdeling houdt zich bezig met het hergebruiken van onderdelen en complete 
apparaten en wordt in dit project als apart bedrijfsproces beschouwd. 
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i. 2.3 Afdeling Logistic Service Parts 
Een belangrijk onderdeel van Océ is de service organisatie. Logistic Service Parts 
(LSP) is de afdeling binnen Océ die de servicedelen werft en levert aan de service 
technici. De service technici zijn in de verschillende landen in dienst van de Oce 
Opco's. 

i. 2.4 Stafafdeling Controlling 
De nadruk van de afdeling Controlling ligt in het verschaffen van sturende informatie 
om de strategie te implementeren en de doelen te bereiken. Daarbij zijn de twee 
belang rijkste taken van con trol I i ng : 

financieel en management accounting 
het geven van bedrijfs-/ financieel economische ondersteuning 

1,2.5 Stafafdeling Human Resource Management 
De afdeling Human Resource Management (HRM) houdt zich bezig met het 
ontwikkelen van duidelijke profielen van het soort personeel dat nodig is. Ze 
ontwikkelt innovatieve manieren om nieuwe werknemers aan te trekken en stelt een 
trainingsprogramma samen om de capaciteiten van de organisatieleden continu te 
verbeteren. 

1,2.6 Stafafdeling Equipment Engineering 84 Technical Services 
De verantwoordelijkheid van de afdeling Equipment Engineering & Technical Services 
is het definiëren, ontwikkelen, installeren en onderhouden van de productie 
gerelateerde uitrusting. Dit kunnen gereedschappen voor een assemblagefabriek zijn, 
maar ook installaties voor de productie. Ook houdt deze afdeling zich bezig met het 
ontwerpen, plannen, uitvoeren, uitbreiden en renoveren van faciliteiten en fabrieken 
voor de locatie Venlo. 

i. 2.7 Stafafdeling Purchasing 
De verantwoordelijkheid van de afdeling "Purchasing" (wordt verder in dit verslag 
Inkoop genoemd) is het verkrijgen van goederen en diensten van externe bronnen 
die nodig zijn voor de Océ productie, het onderhoud en alle andere Oce activiteiten. 
Dit kan variëren van inkoopdelen voor het assemblageproces tot een bureaustoel en 
van een nieuwe productiefaciliteit tot acquisitieproducten. 

1.2.8 Stafafdeling Group Logistic 
Het project wordt vanuit de afdeling Group Logistics uitgevoerd. Group Logistics is de 
centrale logistieke afdeling van Oce met de opdracht om het logistiek beleid voor alle 
goederenstromen op te zetten en te implementeren. Het beleid omvat het stellen van 
doelen en het rapporteren voor alle goederenstromen op groepsniveau (per SBU, 
Opco, M&L, etc.) voor de logistieke prestatie-indicatoren: 

leverprestatie, 
logistieke kosten en 
voorraadniveaus. 

i. 2.9 Stafafdeling Information Systems 
De verantwoordelijkheid van de afdeling Information Systems is het ontwikkelen en 
instandhouden van applicaties en de onderliggende technische infrastructuur, voor de 
geautomatiseerde informatievoorziening bij M&L Venlo. 

1.2.1 O Stafafdeling Imaging Supplies 
De afdeling Imaging Supplies en zijn verwante Opco's zijn betrokken bij het verkopen 
van supplies (media producten, waaronder papier, diensten en applicaties) voor 
copiers, printers en plotters van Oce, maar ook voor machines van derden. De 
voornaamste markten zijn de Wide Format Engineering- and Display Graphics 
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markten en de algemene kantorenmarkt. Om het verkoopprogramma te 
ondersteunen converteert Imaging Supplies zelf fabrieksspoelen in rollen papier en 
cut-sheet (losse vellen) producten. De dagelijkse logistieke activiteiten zijn 
uitbesteed aan de logistieke dienstverlener Schenker. 

a 

e 
a 
a 

O 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 

O 

O 
O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 

e 
O 

O 

O EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 6 

a 



2 INITIËLE OPDRACHT 

2 INITIËLE OPDRACHT 

I n  dit hoofdstuk wordt de initiële opdracht uiteengezet. Dit is de opdracht die aan het 
begin van het afstudeerproject is geformuleerd en het uitgangspunt is van het 
project. Het resterende deel van het hoofdstuk gaat in op de onderzoeksmethode, die 
in dit afstudeerproject gebruikt is, om tot de ontwerpopdracht te komen. Deze 
ontwerpopdracht wordt in hoofdstuk 5 beschreven. 

2,1 OPDRACKT 
Een aantal jaren geleden is besloten om verbeterprojecten op te starten voor de 
logistiek binnen Océ. De afgelopen jaren is gewerkt aan de fabriekslogistiek en de 
fysieke distributie, het leveren van gereed product aan de klant. 
Aan de logistiek aan de ingaande zijde en het gerelateerde proces, verder genoemd 
het aanvoerproces, is nog niet op een dergelijke manier aandacht besteed. Daarnaast 
heeft Océ geen volledig beeld van het aanvoerproces. Vandaar dat een 
afstudeeropdracht is opgesteld om naar deze kant van de logistieke keten te kijken. 
Vanuit deze achtergrond is een brede opdracht geformuleerd: 

"Breng het aan voerproces in kaart, analyseer op welke 
gebieden verbeteringen c. q. besparingen in het aan voerproces 
mogelijk zijn en werk één van deze gebieden uit in een 
herontwerpvoorstel. I' 

I n  beginsel is als enige voorwaarde gesteld, dat het project uitgaat van de huidige 
leveranciers. Daarnaast moet het project voor de universiteit van voldoende 
wetenschappelijk niveau zijn. Een laatste randvoorwaarde is dat de begeleiders van 
de TU/e en Océ met de keuzes, die tijdens het project gemaakt worden, moeten 
instemmen. 
Onder het aanvoerproces wordt het proces verstaan vanaf het moment dat de 
behoefte aan inkoopdelen voor het assemblageproces wordt bepaald, en de 
processen in gang worden gezet om deze behoefte te bestellen bij de leverancier, tot 
het moment dat deze inkoopdelen aankomen in de assemblagelijnen van Oce. 
I n  het project worden alleen de goederenstromen meegenomen van externe 
leveranciers. I n  het project is afgebakend tot de bedrijfsprocessen M&L Machines en 
LSP. Deze afbakening is beschreven in Bijlage i. Deze keuze is gemaakt omdat 
anders het te onderzoeken gebied te groot wordt voor de tijd die voor het 
afstudeerproject staat (ca. 9 maanden). 

2.2 ONDERZOEKSMETHODE 
I n  dit gedeelte wordt de initiële onderzoeksmethode beschreven, die in dit 
afstudeerproject gebruikt is om tot de ontwerpopdracht te komen. Eerst wordt de 
fasering van het onderzoek aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op het 
onderzoekmodel, dat de stappen aangeeft waarin het onderzoek is onderverdeeld. 

2.2.1 Fasering 
I n  het onderzoek wordt het Tien-Stappen-Plan [naar: Kempen en Keizer, 19961 
gebruikt. Het Tien-Stappen-Plan is opgebouwd uit 3 hoofdfasen: . Oriëntatiefase: gericht op het extern en intern verkennen van het probleem en 

het maken van afspraken tussen bedrijf en afstudeerder. 
Onderzoeks- en oplossingsfase: gericht op de uitvoering van het eigenlijke 
onderzoek en het genereren van passende oplossingen. 
Invoeringsfase: gericht op het invoeren van geaccepteerde adviezen. 

I n  dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onderzoekmethode voor de oriëntatiefase. 
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I n  hoofdstuk 3 en 4 wordt deze fase beschreven. Dit mondt uit in een definiëring van 
de ontwerpopdracht in hoofdstuk 5. I n  hoofdstuk 6, 7 en 8 wordt de onderzoeks- en 
oplossingsfase besproken en in hoofdstuk 9 de invoeringsfase. 

2.2.2 Onderzoekmodel 
Aan de hand van een onderzoekmodel [naar: Verschuuren en Doorewaard, 19951 
worden de stappen in het onderzoek uiteengezet. Een onderzoekmodel is een 
schematische weergave van het doel van het onderzoek en de globale stappen die 
gezet moeten worden om dit doel te bereiken [Verschuuren en Doorewaard, 19951. 
Het onderzoekmodel is opgezet voor alle drie de fasen, maar is gedetailleerder voor 
de oriëntatiefase uiteengezet. Het model is in figuur 2.1 afgebeeld en in dit model 
zijn de verschillende fasen aangegeven. Daarnaast zijn de hoofdstukken aangegeven 
waar de verschillende stappen worden behandeld. In hoofdstuk 5 is het 
onderzoekmodel voor de onderzoeks- en oplossingsfase en de invoeringsfase 
gedetailleerder weergegeven. Deze twee fasen worden ingeleid door het formuleren 
van de ontwerpopdracht. Dit wordt gedaan in de stap "keuze gebied" in het 
onderzoekmodel. 
De stappen in het onderzoekmodel tot aan "keuze gebied" worden nu uiteengezet: . Bedrijfsoriëntatie: het leren kennen van de sector en de organisatie 

Interviews ronde 1: het vormen van een algemeen beeld van de supply chain en 
de aanvoerlogistiek door het interviewen van betrokkenen bij het aanvoerproces 
in de verschillende bedrijfsprocessen. 
Afbakening bedrijfsprocessen : se I ecte re n wel k e  bed rijf sp roce sse n onderzocht 
worden (zie Bijlage 1) 
Interviews ronde 2: het maken van een beschrijving van het proces en het 
krijgen van meer inzicht in de knelpunten, die mensen zien, door interviews te 
houden met betrokkenen. 
Bedrijfsinformatie: het verzamelen en analyseren van kwantitatieve informatie 
over het aanvoerproces. 
Theorie aanvoerproces: het lezen van literatuur over de aanvoerlogistiek: welke 
onderwerpen zijn belangrijk en leven in de literatuur? 
Eigen kennis: kennis die de onderzoeker heeft over de aanvoerlogistiek. 
Analyse en voorstel gebied: voorstellen maken over gebieden waar de 
onderzoeker een herontwerp voor zou kunnen maken. 
Input sleutelfiguren: advies en meningen over de voorstellen. 
Keuze gebied: de uiteindelijke keuze voor een bepaald gebied, zodat de 
on twe rpopd rach t kan worden g efo rm u I ee rd . 

. 

. 

. 

2.3 PROJECTORGANISATIE 
Voor de oriëntatiefase zijn een aantal methoden gebruikt om draagvlak te creëren en 
de organisatie bij het project te betrekken. Zo zijn verschillende mensen uit de 
organisatie geïnterviewd. Daarnaast is de knelpuntenanalyse uit hoofdstuk 4 
gepresenteerd aan de sleutelfiguren. Deze sleutelfiguren zijn personen, die ook 
geïnterviewd zijn, die belangrijk zijn voor het aanvoerproces en uit verschillende 
delen van het proces komen. Deze groep heeft de knelpunten geverifieerd. Voor de 
onderzoeks- en oplossingsfase is de projectorganisatie uitgebreid. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 5. Daarnaast is de totale projectorganisatie weergegeven in 
Bijlage 2. 
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Bedrijk- 
oriëntatie H 1  

Interviews- 1 ronde 1 H3 I 
Afbakening 
bedrijkpro- -I cessen H2 

Interviews- 
ronde 2 H3 

Bedrijfs- 
informatie 

aanvoer- 
proces H3 

I Eigen kennis I 

Analyse en 
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sleutel- 
figuren H4 

Keuze 
gebied H5 f 

Herontwerp 
gebied H7 

situatie 
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tatieplan 
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Orienta tiefase ~~~~$~~~ Invoeringsfase 

Figuur 2.1 Onderzoekmodel 

o 
O 

O 

O 

O 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 9 e 
O 

~ 



2 INKIELE OPDRACHT 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-a- 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
o 
a 

a 

a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

10 EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 



O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
e 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

3 BESCHRIJVING AANVOERPROCES 

3 BESCHRIJVING AANVOERPROCES 

I n  dit hoofdstuk worden de bedrijfsprocessen M&L Machines en LSP beschreven. 
Eerst wordt een beeld geschetst van de afdelingen M&L Machines en LSP, en van de 
afdeling Inkoop die nauw verwant is aan deze twee bedrijfsprocessen. Vervolgens 
wordt ingegaan op het proces van de eerste twee afdelingen. Dit proces heeft een 
bepaalde fasering. De eerste fase, de projectfase, wordt eerst besproken. Het 
resterende deel van het hoofdstuk gaat in op de andere twee fasen, de assemblage- 
en servicefase. Dit wordt gedaan aan de hand van het PBIO-model. Aan de hand vafi 
de verschillende elementen uit het model, worden de twee fasen besproken. 
Dit hoofdstuk is tot stand gekomen door een bedrijfsoriëntatie, het houden van 
interviews, het analyseren van bedrijfsinformatie en het gebruik van literatuur. 

3.1 BESCHRIJVING AFDELINGEN 

M&L Machines 
M&L Machines is verdeeld in vier assemblage units: Digital Document Systems 1 
(DDS i), Digital Document Systems 2 (DDS 2), Wide Format Printing Systems 
(WFPS) en Reman. I n  de eerste drie units worden copiers en printers geassembleerd. 
De laatste unit wordt buiten beschouwing gelaten. Deze unit houdt zich bezig met het 
opnieuw fabriceren van een gebruikt apparaat. Dit kan gezien worden als negatieve 
distributie en wordt daarom buiten beschouwing gelaten (zie Bijlage 1). 
De units worden bestuurd door een unit manager. Onder deze unit manager vallen 
verschillende afdelingen, waaronder de afdeling logistiek. Deze afdeling bestaat uit 
een logistiek unit coach met daaronder logistieke medewerkers. 
De units hebben de volgende karakteristieken. 
De units DDS 1 en DDS 2 maken apparaten voor de markt voor printen en kopiëren 
in kantooromgevingen. DDS 1 maakt 3 typen apparaten en assembleert op één dag 
ongeveer ## stuks. Binnen DDS 2 worden 2 typen apparaten geassembleerd en 
worden ongeveer ##  stuks per week gemaakt. 
Bij WFPS worden apparaten gemaakt voor de markt voor het printen, kopiëren en 
plotten van grootformaat documenten. WFPS maakt 5 typen apparaten en 
assembleert ongeveer # #  apparaten op een dag. 
Uit deze beschrijving van de units is op te maken dat alle drie de units hun eigen 
karakter hebben. Het productievolume varieert per unit van 20 per week tot 60 per 
dag. Daarnaast verschilt het aantal typen apparaten, dat per unit gemaakt wordt van 
2 tot 5. Verder wordt bij DDS1 en DDS2 het grootste gedeelte van de inkoopdelen 
gebruikt voor assemblage en bi j  WFPS voor configuratie. 

Logistic Service Parts (LSP) 
Zoals vermeld verschaft LSP de onderdelen die benodigd zijn voor de service aan 
klanten. De organisatie van LSP is verdeeld in verschillende afdelingen, waarvan de 
afdeling Inventory Control verantwoordelijk is voor de aanvoerlogistiek en de opslag 
in het magazijn. I n  de afdeling Inventory Control zijn logistieke medewerkers 
werkzaam, die voorspellingen doen en de inkoopdelen bestellen. I n  het magazijn 
liggen verschillende soorten onderdelen die gebruikt worden voor preventief 
onderhoud, om kapotte onderdelen in de apparaten te vervangen en om regelmatig 
onderdelen te vervangen gedurende de levensduur van het apparaat. 

Inkoop 
De afdeling Inkoop is verdeeld in vier afdelingen, waarvan de afdelingen M&L 
Machines en Consumables & Technical Services van belang zijn voor het project. De 
eerste afdeling houdt zich bezig met het inkopen voor de afdelingen M&L Machines en 
LSP. Deze afdeling bestaat onder andere uit de initiële inkopers, die een aantal 
leveranciers in zijn portefeuille hebben. De afdeling Consumables & Technical 
Services houdt zich onder andere bezig met het inkopen van logistieke diensten. 
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Fase 2: Fase 3: Fase 1: 

"s,ud, - Ontwikkeling -+ Engineering 

Fase 4: Fase 5 :  
Overgang --+ fase 
productie ductie 

Marktintro- -P Reguliere fase -+ Uitfaserings- - 
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3 BESCHRIJVING AANVOERPROCES 

Contracten: Voor duurdere in koopdelen worden contracten afgesloten met daarin 
voorwaarden betreffende prijs, verpakkingshoeveelheden, bestelhoeveelheden, 
afspraken over het aanhouden van voorraad door de leveranciers en afspraken 
omtrent de totale hoeveelheid af te nemen inkoopdelen. . Single order: voor eenmalige bestellingen 

De logistieke afspraken die gemaakt worden in de projectfase zijn bepalend voor het 
latere afroepen van bestellingen bij leveranciers, dat gedaan wordt door de logistieke 
medewerkers van de units en LSP. Als de onderhandelingen beëindigd zijn en het 
apparaat gaat in productie, wordt het contract overgedragen aan de logistieke 
afdelingen van de units en LSP. Vanaf dit punt worden de inkoopdelen door de 
iogistieke medewerkers afgeroepen. 

3.4 ASSEMBLAGE- EN SERVICEFASE 

I n  deze paragraaf wordt de assemblage- en servicefase beschreven. De methode om 
deze fasen te beschrijven wordt eerst beschreven. Vervolgens wordt aan de hand van 
de aspecten uit dit model (Proces, Besturing, Informatie en Organisatie) het proces 
van deze fasen beschreven. 

3.4.1 PBIO-model 
Het oorspronkelijke PBI-model [Bemelmans, 19981 gaat uit van 3 elementen: Proces, 
Besturing en Informatie. Daaraan is in de literatuur een vierde element toegevoegd': 
Organisatie. Dit element is toegevoegd om een completer beeld te krijgen van het 
aanvoerproces. De grondgedachte achter dit model is dat de vier elementen niet los 
van elkaar gezien kunnen worden. De relatie tussen de elementen is in figuur 3.2 
aangeduid. 

figuur 3.2 PBIO-model 

I n  dit project wordt het volgende verstaan onder de vier elementen. Onder Proces 
worden de kenmerken verstaan van de (leveranciers) markt, de in te kopen 
inkoopdelen en het fysieke proces. Onder Besturing worden de activiteiten en 
beslissingen verstaan die nodig zijn om het proces uit te voeren. Onder Informatie 
wordt de informatie verstaan die nodig is om het proces en de benodigde besturing 
te laten functioneren. Tenslotte wordt in het element Organisatie gekeken wie 
verantwoordelijk zijn voor de verschillende delen van het proces en de besturing. Om 
deze verschillende elementen in het aanvoerproces in relatie tot elkaar te 
visualiseren is in figuur 3.3 een schema met daarin de elementen verwerkt, 
afgebeeld. 

. 

. 
Het element Proces is met vette lijnen, processen en voorraadpunten afgebeeld. 
Het element Besturing wordt door dubbele pijlen en besturingsactiviteiten 
g evisua I isee rd . 
Het element Informatie is door enkele pijlen aangegeven. 
Het element Organisatie is met cursief gedrukte tekst gevisualiseerd. 

~ 

Helaas is de bron waarin dit beschreven staat niet gevonden. Waarschijnlijk is dit Bemelmans zelf 
geweest. 
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3 BESCHRIJVING AANVOERPROCES 

In de komende paragrafen worden de verschillende elementen van het 
aanvoerproces één voor één besproken. Per element wordt dit eerst voor M&L 
Machines en.dan voor LSP gedaan. Het schema in figuur 3.3 geldt voor M&L 
Machines. Voor de duidelijkheid is een apart schema gemaakt voor LSP in figuur 3.4. 

I I 

1 I 
Orders aan Lixterne leveranciers I 

.Orde@ aan M&L Machines 

Materiaal planning/ 3.4.2 bategorisering items J 
I 
i istorische gegevens orderverwerking 

Orders van servicetechnici 1- 
I Pickorders I 
I I 
I I 

v I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 

Proces Figuur 3.4 Aanvoerproces LSP 

I n  dit deel wordt het proces beschreven. Eerst worden de karakteristieken van de 
markt en het proces beschreven. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van het 
proces in kwantitatieve gegevens. Tenslotte wordt het fysieke proces beschreven van 
het aanvoeren van de inkoopdelen naar Océ. 

Karakteristieken markt en proces 
Océ richt zich zoals eerder gezegd op de hoge volume markt, waarbij de kwaliteit erg 
belangrijk is. Het proces van M&L Machines en LSP kan gekenmerkt worden met 
behulp van het raamwerk dat door Bemelmans [ 19981 wordt gehanteerd om een 
proces te karakteriseren : 

Complexiteit: 
De klant- en apparaatspecifiekheid van de inkoopdelen. 95% van de 
inkoopdelen zijn klantspecifiek. Met klantspecifiekheid wordt bedoeld dat deze 
inkoopdelen speciaal bij de leverancier voor Océ gemaakt worden. Met 
apparaatspecifiekheid wordt bedoeld dat bepaalde inkoopdelen alleen maar in 
één type apparaat gebruikt worden. 
Voor grote leveranciers is Océ een kleine speler. Hierdoor is de invloed van 

beperkt bij deze leveranciers 
LSP bestelt betrekkelijk kleine hoeveelheden - 

. 

. 
Océ 

. 
Dynamiek: Er treden regelmatig schommelingen in het vraagpatroon op. 
Daarnaast treden regelmatig technische wijzigingen op. 
Gevoeligheid/ economische waarde van producten en middelen: De markt, waarin 
de apparaten worden afgezet, is conjunctuurgevoelig, waardoor fluctuaties in de 
vraag ontstaan. Op het moment heeft Océ te maken met een afnemende vraag, 
vanwege de verminderde economische groei. Daarnaast verschilt de economische 
waarde van de inkoopdelen sterk. 
Voorspelbaarheid: Door de dynamiek en gevoeligheid is de vraag moeilijk 
voorspel baar. 

. 

. 
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Gegevens 
Leveranciers 
Codenummers 
Inkoop waarde 
80% inkoop waarde leveranciers 
80% inkooowaarde codenummers 

De inkoopdelen kunnen gekarakteriseerd 
worden op basis van het portfolio van 
Kraljic. Deze portfolio is ingevuld naar een 
schatting van de afdeling Inkoop en wordt 
afgebeeld in figuur 3.5 [Kraljic, 19831. 

M&L Machines LSP 
422 411 
12.366 9639 
## # #  
13,8l0/o 2 , 68 OIO 
5.38% 4.04% 

Kwantitatieve gegevens 
Vanuit SAP zijn twee downloads gemaakt 
met gegevens over de externe leveranciers 
van M&L Machines en LSP. I n  Bijlage 3 
staat hier meer over beschreven. In  deze 
bijlage zijn tabellen en taartdiagrammen 

YO uit Europa naar aantal 
% uit Regio NL-B-D naar omzet 
% uit Regio NL-B-D naar aantal 
YO uit Verre Oosten en Amerika naar omzet 
YO uit Verre Oosten en Amerika naar aantal 
YO leveringsconditie Ex Works, FCA en FOB naar 

6 O O/O 2 o %o 

E 
LL 
.- 

Routine Bottleneck 

96% 4 1 O/o 

60 OIO 15% 
83% 3 2 O/o 

12% 7 5 O/o 

4 O/o 58% 
Ca. 60°/0 n.v.t. 

b Complexiteit 
I 

Figuur 3.5 Kraljic Portfolio 

YO leveringsconditie Ex Works, FCA en FOB naar 
aantal 
YO leveringsconditie onbekend naar omzet 
YO leveringsconditie onbekend naar aantal 

opgenomen, die uit deze gegevens zijn gehaald. Hieronder worden deze gegevens in 
tabel 3.1 samengevat. 

Ca. 70% n.v.t. 

Ca. 30% n.v.t. 
Ca. 15% n.v.t. 

80% voorraadwaarde I11,98% I n.v.t 
YO uit Europa naar omzet I 88% I 25% 

Wat opvalt is dat de leveringsconditie in een groot aantal gevallen onbekend is. 
Kennelijk wordt het SAP systeem niet altijd even nauwkeurig ingevuld, want de 
leveringsconditie moet bij iemand toch bekend zijn. Ook kan dan afgevraagd worden 
of de andere gegevens wel kloppen. Verder is de verdeling over regio's aanmerkelijke 
anders bij LSP dan bij M&L Machines. Dit komt onder andere doordat LSP 
servicedelen voor acquisitieproducten in het Verre Oosten in koopt. 
Als naar de gegevens van M&L Machines en LSP samen wordt gekeken valt op dat 
deze afdelingen samen 591 leveranciers hebben. Kennelijk komen er bij nieuwe 
apparaten ook veel nieuwe leveranciers bij. Daarbij moet worden opgemerkt dat LSP 
ook bepaalde leveranciers kan hebben die M&L Machines niet heeft (gehad). 
I n  paragraaf 9.5 wordt de grootte van de verschillende kostenposten (transport, 
handling, voorraad, etc.) aangegeven. 

Het fysieke proces 
I n  deze paragraaf wordt het fysieke proces besproken van M&L Machines en LSP, 
zoals weergegeven in figuur 3.6. De stromen van interne leveranciers, die niet tot de 
focus van het project horen, zijn niet weergegeven en worden verder niet besproken. 
I n  de figuur staan nummers aangegeven bij de stappen in het proces, waarnaar in de 
beschrijving van het proces wordt verwezen. 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 16 

a 
a 
a 
a 

-a- 
a 
a 

a 

a 
o 
a 
a 

a 
a 

a 
a 
a 
a 

e 

o 
o 
o 
a 
a 
a 
o 
o 
o 
a 

a 
a 



~~ 

3 BESCHRIJVING AAN VOE RPROC ES 

Uitgaande logistiek Ingaande logistiek _ A  

\ Lsp / 
10 11 

9 
I 

8 

I I  
A 

4 
I I 

Assemblage Configuratie 

2b 

Figuur 3.6 Fysiek proces M&L Machines en LSP 

M&L Machines 
De inkoopdelen van externe leveranciers worden over de weg, over zee of door de 
lucht vervoerd. Het wegtransport is uitbesteed aan Frans Maas Expeditie (FME), het 
zeevervoer aan Kuene & Nagel en het luchtverkeer aan Danzas. De inkoopdelen 
kunnen bij "Poort 60", een aan Frans Maas Logistiek (FML) uitbesteed magazijn, 
aangevoerd worden ( l ) ,  of direct bij de assemblage (2a), of configuratie (2b). 
Wanneer de inkoopdelen arriveren worden ze geregistreerd en opgeslagen. Voor die 
inkoopdelen, die binnenkomen bij Poort 60, is een werkvoorraad aanwezig in de lijn 
bij de units. Wanneer nieuwe inkoopdelen nodig zijn, worden deze bij Poort 60 
besteld en vervoerd door FML naar de poorten van de specifieke unit (3,4). Dit geldt 
voor zowel assemblage- als configuratieinkoopdelen en wordt lijnbevoorrading 
genoemd. 
Wanneer de producten geassembleerd zijn, worden ze opgeslagen in een 
voorraadpunt (5), dat het Klanten Order Ontkoppel Punt (KOOP) is. Wanneer een 
klantenorder binnenkomt, wordt het apparaat geconfigureerd en verscheept naar het 
voorraadpunt gereed product (22, 6). Met configureren wordt bedoeld het maken van 
de uiteindelijke samenstelling voor een bepaalde klant, gebaseerd op de wensen van 
de klant. Vanuit dit voorraadpunt worden de apparaten via een cross dock (een 
overslagpunt, waar de goederen niet opgeslagen worden) naar de klanten verscheept 
(7) .  

Loaistic Service Parts 
Inkoopdelen, die zowel M&L Machines als LSP nodig hebben, worden door de grootste 
gebruiker besteld. Dit is vrijwel altijd een unit van M&L Machines. LSP bestelt dan de 
betreffende inkoopdelen bij de unit. Daarnaast besteld LSP ook onderdelen 
rechtstreeks bij de externe leverancier, die alleen LSP nodig heeft. De inkoopdelen 
van M&L Machines worden of intern vervoerd vanuit de werkvoorraad in de lijn naar 
LSP (8) of vanuit Poort 60 (9). De inkoopdelen van externe leveranciers worden 
direct vervoerd naar de poort van LSP (10). Nadat de inkoopdelen arriveren bij de 
poort worden ze omgepakt per stuk en opgeslagen in het magazijn. Wanneer 
onderdelen nodig zijn worden ze direct naar de servicetechnici verscheept of eerst 
naar de magazijnen van de Opco's en dan naar de servicetechnici(l1). 

b 

+ 

C 
a, 
c 
(u 

CI 

a 
-* 
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3.4.3 Besturing 
M&L Machines 
De schematische weergave van het besturingsproces kan bekeken worden in het 
totale schema met de vier elementen (zie figuur 3.3). De besturing bestaat uit 3 
niveaus: het manufacturing plan, het assemblage- en configuratieplan en de 
prod uctie-/ ma teriaa I pl a n n i nq . 
Het manufacturing plan geeft aan hoeveel apparaten per kwartaal geassembleerd 
gaan worden voor een specifieke unit. Dit plan heeft een horizon van minimaal een 
jaar en is gebaseerd op verkoopinschattingen van de SBU en de projectleider en 
capaciteitsinschattingen van de unit manager. Maandelijks vindt een update van dit 
plan plaats. Het manufacturing plan wordt getransformeerd in een assemblageplan. 
Dit assemblageplan vormt de input voor MRP, dat gebruikt wordt om orders te 
genereren voor inkoopdelen. Via een configuratiematrix, gebaseerd op historische 
gegevens, wordt de behoefte aan inkoopdelen voor de configuratie bepaald. Via MRP 
worden bestellingen gegenereerd. In MRP zijn parameters gedefinieerd, waaronder 
de bestelhoeveelheid en de veiligheidsvoorraad, waarmee de bestellingen worden 
gegenereerd. 
Voor die inkoopdelen, die opgeslagen liggen bij Poort 60, worden inkoopdelen 
afgeroepen als deze nodig zijn in de assemblagelijnen. Dit wordt automatisch gedaan 
met behulp van het informatiesysteem dat Océ gebruikt. De gehanteerde 
voorraadmethode is een (s,Q) systeem. Voor een uitgebreidere beschrijving van de 
besturing wordt verwezen naar Bijlage 4. 

Loaistic Service Parts 
Een gedeelte van de onderdelen wordt op voorraad gehouden en een ander gedeelte 
wordt besteld als de service technici die nodig hebben. Voor de onderdelen die op 
voorraad gehouden worden, wordt op basis van historische gegevens een 
voorspelling gemaakt van het verbruik. De voorspelling van de inkoopdelen, die M&L 
Machines bestelt, wordt aan de betreffende unit doorgegeven als input voor MRP. De 
voorspelling van LSP wordt dan in MRP samengenomen met de andere behoeftes. 
Vervolgens worden met behulp van MRP orders afgeroepen. Daarnaast wordt de 
voorspelling van LSP door LSP zelf gebruikt om orders te genereren voor zowel 
interne als externe leveranciers. 

3.4.4 Informatie 
Binnen Océ wordt gebruik gemaakt van het SAP systeem. De logistieke 
dienstverlener FML maakt gebruik van Logimax, dat via een interface gekoppeld is 
aan SAP. Deze systemen ondersteunen de bedrijfsactiviteiten. Het huidige SAPRZ 
systeem wordt geactualiseerd naar het SAPR3 systeem. LSP gebruikt dit nieuwe 
systeem al, maar M&L Machines nog niet. I n  2004 zal ook M&L Machines overstappen 
naar SAPR3. 
De informatiestromen staan in hoofdlijnen aangegeven in figuur 3.3. Voor detaillering 
van de informatiestromen wordt verwezen naar Bijlage 5. 

3.4.5 Organisatie 
Voor de verantwoordelijkheden wordt verwezen naar figuur 3.3. Daar is in cursief 
aangegeven in de verschillende processen wie verantwoordelijk is. Voor een verdere 
toelichting wordt verwezen naar Bijlage 6. Om de prestatie te meten van de 
afdelingen wordt gebruik gemaakt van de Balanced Scorecard [bron: Management 
rapportages]. Dit is een methode om de prestatie te meten per afdeling. De Balanced 
Scorecard per afdeling is ingedeeld in prestatie-indicatoren, waarop de afdeling 
beoordeeld wordt. De meeste Balanced Scorecards bestaan uit 10 prestatie- 
indicatoren. Maar per afdeling zijn er prestatie-indicatoren, die zwaarder wegen dan 
andere. Dit is naar voren gekomen in interviews. In tabel 3.1 staan de prestatie- 
indicatoren, die het belangrijkst zijn voor de afdelingen M&L Machines, LSP en 
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3 BESCHRIJVING AANVOERPROCES 

M&L Machines 
Productieresultaten 
Efficiency and productiviteit 
Voorraad niveau 
Leverpresta tie 

LSP Inkoop 
Stock Value Inkoopprijs 
Leverprestatie NWH Prestatie leveranciers 
Leverprestatie DR 
Leverprestatie APW 

3.5 SAMENVATTING 
Het proces van M&L Machines en LSP bestaat uit 3 hoofdfasen: projectfase, 
assemblage- en servicefase en servicefase. I n  de projectfase worden de logistieke 
afspraken gemaakt met leveranciers. Deze logistieke afspraken geven aan binnen 
welke voorwaarden (bijvoorbeeld de bestelhoeveelheid) in de assemblage- en 
servicefase wordt besteld. De betreffende initiële inkoper is verantwoordelijk voor 
deze afspraken. De units van M&L Machines bestellen vervolgens tijdens de 
assemblage- en servicefase de inkoopdelen. Dit wordt gedaan door de logistieke 
medewerkers. Deze onderdelen worden vervoerd door vaste transporteurs en worden 
in de meeste gevallen naar een centraal voorraadpunt (Poort 60 of de opslag bij LSP) 
gebracht. Wanneer de onderdelen benodigd zijn worden ze besteld bij Poort 60 
respectievelijk gepickt bij LSP en gebracht naar de assemblagelijnen respectievelijk 
servicetechnici. De initiële inkoper wordt in dit proces voornamelijk beoordeeld op het 
inkoopresultaat. De logistieke medewerker wordt beoordeeld op de 
leverbetrouwbaarheid van de inkoopdelen en de voorraadkosten. 
Met deze beschrijving kan het proces geanalyseerd worden. Dit wordt in het volgende 
hoofdstuk gedaan. 

~~ 
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4 KNELPUNTEN ANALYSE AANVOERPROCES 

4 KNELPUNTENANALYSE AANVOERPROCES 

In dit hoofdstuk wordt een knelpuntenanalyse gemaakt aan de hand van de 
procesbeschrijving uit het vorige hoofdstuk. Daarvoor wordt eerst de aanpak 
uiteengezet. Vervolgens wordt de gemaakte analyse besproken aan de hand van de 
elementen uit het PBIO-model (zie paragraaf 3.4.1) : Proces, Besturing, Informatie en 
Organisatie. De analyse is gebaseerd op het gehele proces, dus ook op de stappen 
uit de projectfase. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie ten aanzien van 
deze knelpunten. 

4.1 AANPAK 
Op grond van de verzamelde informatie uit het vorige hoofdstuk en het analyseren 
van dit proces is gekomen tot een knelpuntenanalyse. Een kanttekening die hierbij 
geplaatst moet worden, is dat de analyse vooral gebaseerd is op kwalitatieve 
informatie. Het was niet mogelijk om alle benodigde kwantitatieve informatie te 
verkrijgen. Het nadeel hiervan is dat geen inschatting gemaakt kan worden van de 
(economische) impact van een knelpunt. Om de knelpunten te toetsen is een 
bijeenkomst georganiseerd met een aantal sleutelfiguren uit het aanvoerproces van 
M&L Machines en LSP (zie Bijlage 2). Met hen zijn de onderstaande knelpunten 
geverifieerd. 

4.2 KNELPUNTENANALYSE 
Knelpuntenanalyse Proces 
I n  het proces zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: . 
. 
Deze knelpunten hebben tot gevolg: . . 

De vraag naar apparaten wijkt regelmatig af van de SBU-voorspelling, waardoor 
wijzigingen in het assemblageplan optreden. 
Bij nieuwe machines komen regelmatig technische wijzigingen voor. 

De wijzigingen kunnen zorgen voor incourantheid van voorraad. 
Door de wijzigingen kan de houding van de leverancier veranderen. De 
wijzigingen in het assemblageplan worden ook doorgegeven aan de leverancier 
door middel van wijzigingen in het leverplan. Van de leveranciers wordt in dit 
geval een flexibele opstelling verwacht. Echter bij de volgende 
contractbesprekingen kan de leverancier zich veeleisender opstellen met als 
reden dat hij zich de afgelopen periode flexibel heeft moeten opstellen. Dit 
verzwakt de onderhandelingspositie van Oce ten opzichte van de leveranciers. 
Het leveren van inkoopdelen voor de afdeling LSP vanuit Poort 60 en de 
assemblage1 i j  nen veroorzaakt hoge hand1 i ng kosten. 

. 
Knelpuntenanalyse Besturing 
I n  de besturing zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: 

Dit heeft tot gevolg: . 
Er wordt niet gestuurd op integrale logistieke kosten. 

Er wordt niet gestuurd op transportkosten en deze kosten worden dan ook niet 
beheerst. Onder beheersing wordt verstaan: het vaststellen of de uitvoering van 
het gehele proces in overeenstemming is met de gemaakte plannen en het zo 
nodig treffen van maatregelen voor bijsturing [Groen et al., 19951. 

Orders uit het Verre Oosten en Amerika worden regelmatig als aparte zendingen 
op dezelfde dag uit dezelfde plaats verstuurd. 
Bij de contractvorming wordt niet voldoende rekening gehouden met 
serviceverplichting als de machine uitgefaseerd is. Hierdoor wordt niet de 
optimale prijs en logistieke afspraken, met betrekking tot de levering van 
servicedelen, gehaald. 

Dit heeft weer tot gevolg: . 

21 EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 



4 KNELPUNTENANALYSE AANVOERPROCES 

Knelpuntenanalyse Informatie 
Op het gebied van informatie zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: . Er is weinig inzicht in de lucht- en zeevaart en daar is ook weinig aandacht voor. 

Men kan het verschil tussen reservering en werkelijke kosten voor transport niet 
verklaren. Elk jaar wordt een reservering gemaakt voor de transportkosten en 
aan het einde van het jaar worden de werkelijke kosten bekeken. 
Het is moeilijk om aan de benodigde managementinformatie te komen. 
De controle van facturen, met betrekking tot Prijsafspraken met logistieke 
dienstverleners en het samenpakken van zendingen, wordt niet goed gedaan. 
Bij latere controle bleken de facturen niet altijd juist te zijn en werden zendingen 
ook niet altijd samen gepakt door de logistieke dienstverlener. 

Knelpuntenanalyse Organisatie 
Op het gebied van de organisatie zijn de volgende knelpunten gesignaleerd: . De kosten voor afwijkende facturen (orders die niet besteld zijn volgens de regels 

van het contract) worden niet naar de units (de veroorzakers), maar naar Inkoop 
doorberekend. Inkoop wordt er ook op beoordeeld. 
De units en LSP worden niet beoordeeld op transportkosten en de kosten worden 
ook niet naar hen doorberekend. 
De Key Performance Indicators (KPI's) voor Inkoop en de units conflicteren met 
elkaar. Een van de belangrijkste KPI's van de units/LSP is de hoogte van de 
voorraad. Om deze voorraad zo laag mogelijk te houden, is het interessant om in 
zo klein mogelijke hoeveelheden te bestellen. Een van de belangrijkste KPI's van 
Inkoop is het inkoopresultaat. Om deze te optimaliseren, is het interessant om zo 
laag mogelijke prijzen t e  bedwingen. Deze zijn te bereiken door juist in grote 
hoeveelheden te bestellen. 
Het overleg tussen Inkoop en de units/LSP verloopt niet optimaal. Het 
bovenstaande knelpunt is één van de oorzaken. 

. 

4.3 CONCLUSIE 
Als gekeken wordt naar de beschreven knelpunten, valt op dat de knelpunten 
verspreid zijn over het aanvoerproces, en niet op één gebied geconcentreerd zijn. 
Daarnaast ontbreekt (management)informatie om goed zicht te krijgen op het 
aanvoerproces. Hierdoor wordt het lastig om één gebied te selecteren voor 
herontwerp, wat de oorspronkelijk opdracht was. Deze keuze is dan niet te 
onderbouwen. 
Door deze analyse is het besef ontstaan (bij de onderzoeker en bij Océ) dat in het 
afstudeerproject beter gewerkt kan worden aan het creëren van structuur, waardoor 
overzicht over en inzicht in het aanvoerproces ontstaat, dan aan het werken aan één 
bepaald gebied. Op grond van deze conclusie is de ontwerpopdracht geformuleerd, 
welke in het volgende hoofdstuk wordt besproken. Met dit hoofdstuk is een einde 
gekomen aan de eerste fase van het afstudeerproject, de oriëntatiefase. 

O 

e 
e 
e 
O 

O 

o 
O 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 22 



a 
a 
e 
0 

O 

e 
O 

O 

O 

a 
O 

8 
a 
O 

a 
O 

O 

0 
a 
O 

O 
a 
O 

O 

O 
a 
O 

a 
O 

a 
O 
e 
e 

5 ONTWERPOPDRACHT 

5 ONTWERPOPDRACHT 

I n  dit hoofdstuk wordt de ontwerpopdracht geformuleerd. I n  het tweede gedeelte 
wordt ingegaan op de onderzoeksmethode om deze opdracht uit te voeren. Deze 
onderzoeksmethode is een vervolg op de methode uit hoofdstuk 2. 

5.1 ONTWERPOPDRACHT 
I n  het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat gewerkt moet worden aan het creëren 
van een structuur, waaraoor overzicht over en inzicht in het aanvoerproces ontstaat. 
Dit is in tegenstelling met de initiële opdracht, waar een gebied zou worden 
herontworpen . 
Vanuit deze optiek kan de probleemstelling geformuleerd worden: 

Op dit moment bestaat binnen Océ onvoldoende ovetzicht over 
het aanvoerproces. Men heeft onvoldoende inzicht in de relatie 
tussen processen in het aanvoerproces. Hierdoor kan men niet 
aangeven waar verbeteringen moeten worden aangebracht. 

De structuur wordt aangegeven door een raamwerk te ontwikkelen voor de 
aanvoerlogistiek. De doelstellinq van de opdracht luidt: 

Het ontwikkelen van een raamwerk zodat structuur ontstaat in 
de aanvoerlogistiek en de aanvoerlogistiek systematisch 
geanalyseerd kan worden, zodat Océ het verder kan 
verbeteren. 

Vanuit de probleem- en doelstelling kan dan de ontwerDoDdracht worden 
geformuleerd : 

"Ontwerp een raamwerk voor de aanvoerlogistiek en vul dit 
raamwerk specifiek in voor Océ, zodanig dat het raamwerk zo 
compleet mogelijk is en dat de aanvoerlogistiek beheerst kan 
worden ". 

De termen, genoemd in de formulering, houden het volgende in: 
Raam werk: Een kader waarin wordt aangeven hoe een bepaald proces 

ingericht moet zijn. I n  het raamwerk worden bepaalde niveaus 
onderscheiden die de termijn aangeven waarover beslissingen 
genomen worden. 
Een gespecificeerd gedeelte van het aanvoerproces. Wat onder de 
aanvoerlogistiek wordt verstaan, wordt hieronder beschreven in 
de afbakening. 
Compleet wordt vormgegeven door de theoretische achtergrond 
van het raamwerk en de toetsing van het raamwerk in de 
organisatie door middel van een stuurgroep. 
Het vaststellen of de uitvoering van het gehele proces in 
overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen en het zo 

Aanvoerlogistiek: 

Compleet: 

Beheerst: 

nodig treffen van maatregelen voor bijsturing [Groen et al., 
19951. 

Het aanvoerproces is afgebakend tot de aanvoerlogistiek in overeenstemming met de 
opdrachtgever. Dit is gedaan omdat anders het te bekijken gebied te groot wordt 
voor het tijdsbestek van het afstudeerproject. 
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Onder aanvoerlogistiek wordt het gebied (rood omlijnd) verstaan dat is aangegeven 
in figuur 5.1. I n  het figuur zijn de belangrijkste communicatielijnen (dunne lijnen) en 
de goederenstromen(dikke lijnen) aangegeven. 

I 

I Betalingen 
1 -  

I Facturen 
I 

U 
-i- 

Overleg over contracten m.b.t. 
> 

I 
I Reauirements summarv I .  
I k  I I  

Bevestiging 
I e- -- -- - I I  \iFML / -- 

Figuur 5.1 Gebied aanvoerlogistiek I - - - - - -  

Voorafgaand aan de aanvoerlogistiek zijn de volgende stappen genomen: 

. . 
De aanvoerlogistiek begint bij het punt dat Océ logistieke afspraken gaat maken met 
leveranciers over hoe de inkoopdeien aan Océ geleverd worden. Na deze activiteit 
gaat de projectfase over in de assemblage- en servicefase. Het traject wordt met het 
bepalen van de behoefte, het afroepen van orders, het transporteren van de 
inkoopdelen, het registeren van de inkoopdeien bij aankomst en de facturering, 
vervolgd. 
I n  tabel 5.1 is aangegeven welke aspecten buiten beschouwing worden gelaten. Voor 
het afgebakende gebied, de aanvoerlogistiek, is een raamwerk ontwikkeld. In dit 
raamwerk worden een aantal aspecten als gegeven verondersteld. Dit is 
overeengekomen met de opdrachtgever. Deze aspecten zijn ook aangegeven in tabel 
5.1. 

Project startup nieuw apparaat heeft plaatsgevonden. 
Specificaties apparaat én inkoopdelen zijn bepaald. 
Leveranciers voor de inkoopdelen zijn geselecteerd. 

Tabel 5.1 Afbakeninq - 
I Aspect I Beschrijving aspect 
1 De keuze van de leverancier Valt buiten I Dit is vooral een inkoopadiviteit, en 

beschouwing 

entralisatie van de 

Hieronder valt de activiteit: sluiten contract. * Hieronder valt de activiteit: bestellen van inkoopdelen 
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5 ONTWERPOPDRACHT 

Naast een afbakening tot  aspecten van het proces, is ook een afbakening gemaakt 
tot in te vullen delen van het raamwerk. Dit is gedaan, omdat het niet mogelijk is, 
gezien de omvang van de aanvoerlogistiek en de ti jd die voor het afstudeerproject 
staat, het gehele raamwerk in te vullen. I n  het raamwerk (uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 6 en 7) zijn drie niveaus onderscheiden: het strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. De betekenis van de verschillende niveaus wordt uitgelegd in 
het hoofdstuk 6. 
Voor alle drie de niveaus wordt ingevuld waar de niveaus uit bestaan. Alleen voor het 
tactisch niveau wordt aangegeven hoe dit niveau ingevuld moet worden in een 
gewenste situatie. Hiervoor is gekozen omdat op dit niveau bepaalde basiselementen 
worden ingericnt, die op dit moment ontbreken. Het ontbreken van deze 
basiselementen werkt belemmerend voor de (her)inrichting/ evaluatie van 
strategische beslissingen. De invulling van het operationeel en strategisch niveau 
wordt als gegeven verondersteld. Daarbij wordt dus van de huidige situatie 
uitgegaan. 

5.2 ONDERZOEKSMETHODE 
I n  paragraaf 2.2 is de fasering aangegeven in het onderzoek en daarnaast is een 
onderzoeksmodel opgesteld, met daarin de te nemen stappen. I n  de eerste paragraaf 
wordt teruggegrepen op de fasering en in de tweede paragraaf wordt het 
onderzoeksmodel uit paragraaf 2.2.2 gedetailleerd voor de onderzoeks- en 
oplossingsfase en de invoeringsfase. 

5.2.1 Fasering 
De oriëntatiefase is afgerond en de ontwerpopdracht is geformuleerd. I n  de 
onderzoeks- en oplossingsfase wordt het raamwerk ontwikkeld en ingevuld voor de 
aanvoerlogistiek van Océ. I n  de invoeringsfase wordt nagedacht hoe verder gewerkt 
moet worden met het raamwerk en hoe het geïmplementeerd kan worden in de 
organisatie. Er vindt geen daadwerkelijke implementatie plaats, omdat de tijd 
daarvoor te beperkt is. 

5.2.2 Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel in figuur 5.2 bestaat uit het onderzoeksmodel uit figuur 2.1 
met een detaillering van de onderzoeks- en oplossingsfase en invoeringsfase. 
De stappen in het gedetailleerde gedeelte van het onderzoeksmodel worden 
h ie ro nde r 
uiteengezet: . . 
. . 
. 
. 

Keuze gebied: de ontwerpopdracht is in dit hoofdstuk beschreven. 
Literatuuronderzoek raamwerk: het zoeken naar toepasbare raamwerken om te 
gebruiken bij het maken van een theoretisch raamwerk voor de aanvoerlogistiek. 
Ontwikkeling theoretisch raamwerk: het, met behulp van de literatuur, 
ontwikkelen van een raamwerk dat verder ingevuld kan worden voor Océ. 
Input stuurgroep: het instellen van een stuurgroep. 
Literatuuronderzoek: literatuur bestuderen over de verschillende elementen van 
het raam werk. 
Invulling raamwerk: op basis van de literatuur en de input van de stuurgroep, de 
invulling maken van het raamwerk voor de aanvoerlogistiek bij Océ. 
Huidige situatie raamwerk: vergelijking maken tussen de gewenste situatie, zoals 
beschreven in de invulling van het raamwerk, en de huidige situatie. 
Imp/ementatieplan: aangeven welke stappen nog gezet moeten worden om kt 
de gewenste situatie te bereiken. 
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I Literatuuronder I zoek raamwerk 
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theoretisch 
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stuurgroep H7 
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tatieplan H9 

raamwerk H7 
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i raamwerk H8 

4 b 
Onderzoeks- en oplossingsfase In  voeringsfase 

Figuur 5.2 Uitgewerkt onderzoekmodel 

5.3 PROJECTORGANISATIE 
Voor de onderzoeks- en oplossingsfase is de projectorganisatie uitgebreid. I n  de 
tussentijdse presentatie is de ontwerpopdracht en het theoretisch raamwerk (uit 
hoofdstuk 6) gepresenteerd en daarna bediscussieerd. Hierdoor is draagvlak 
gecreëerd voor de ontwerpopdracht. Tevens is d e  beslissing genomen om een 
stuurgroep op te richten. Deze stuurgroep is na de presentatie gevormd en heeft de 
volgende taken: 

input geven bij het invullen van het raamwerk, 
toetsen raamwerk, 
creëren van draagvlak voor het raamwerk en 
het houden van discussies tussen disciplines en begrip kweken voor de positie 
van andere disciplines. 

Om het eindresultaat van het project te presenteren en het daadwerkelijk opstarten 
van het verbeterproject (zie hoofdstuk 9) te bevorderen, is een eindpresentatie 
gehouden bij Océ. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 2. 
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6 LOGISTIEK CONCEPT: THEORIE 

6 LOGISTIEK CONCEPT: THEORIE 

I n  dit hoofdstuk wordt een theoretisch raamwerk voor de aanvoerlogistiek 
ontwikkeld. Als eerste wordt ingegaan op het soort raamwerk dat ontworpen is en de 
insteek, die daarbij gekozen is. Het raamwerk dat gekozen is, het logistiek concept, 
wordt hierna uiteengezet. Dit wordt gevolgd door een theoretische achtergrond van 
de verschillende elementen uit het logistiek concept. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een samenvatting. 

6.1 SOORT RAAMWERK 

I n  het vorige hoofdstuk is de ontwerpopdracht geformuleerd. I n  deze 
ontwerpopdracht staat: "Ontwerp een raamwerk zodat de aanvoerlogistiek beheerst 
kan worden". Om dit te  bereiken is een "beheersingsraamwerk" uit de literatuur het 
meest relevant. Onder beheersing wordt verstaan: het vaststellen of de uitvoering 
van het gehele proces in overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen en 
het zo nodig treffen van maatregelen voor bijsturing [naar: Groen et al., 19951. 
I n  de literatuur is geen beheersingsraamwerk te vinden dat één op één te vertalen is 
naar de aanvoerlogistiek. Als gekeken wordt naar de overeenkomsten met andere 
delen van de logistieke keten, lijkt de fysieke distributie het meest overeenkomstig 
met de aanvoerlogistiek. De relatie met het productieproces is minder groot. 
I n  tabel 6.1 worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen aangegeven 
tussen de aanvoerlogistiek en de fysieke distributie: 

Tabel 6.1 Overeenkomsten en verschillen tussen fysieke distributie en aanvoerlogistiek 

Hieronder worden de Dunten één voor één voor toeqelicht. 
Zelfde handelingen: De activiteiten die in de fysieke distributie plaatsvinden zijn 
te vergelijken met die in de aanvoerlogistiek. Dit kan men zien aan de drie 
deelsystemen waaruit de fysieke distributie bestaat [van Goor et al., 19991: 

. 

. 
Voorraadbeheer: Denk aan aspecten als bestelhoeveel heid, bestelmoment, 
bestelsysteem, vraagvoorspelling 
Magazijnproblematiek: Denk aan aspecten als functiekanaal, vestigingsplaats, 
lay-out, intern transport, orderverzamelsystemen 
Transportsysteem: Denk aan aspecten als keuze transportmiddel, intermodaal 
vervoer, routeplanning, traffic management, eigen vervoer of 
beroepsvervoerder 

Als gekeken wordt naar de aanvoerlogistiek komen deze deelsystemen terug. 
Echter door de gemaakte afbakening van het aanvoerproces vallen bepaalde 
zaken buiten de aanvoerlogistiek (zie paragraaf 5.1). 
Transformatie over plaats en tijd: bij beide processen gaat het om een 
transformatie over plaats (transport) en tijd (opslaan van goederen) [van Goor et  
al., 19991. 
Belangen en verantwoordelijkheden liggen anders: bij fysieke distributie is de 
producent de verstrekkende partij, maar bij aanvoerlogistiek is de producent de 
ontvangende partij. Hierdoor kunnen verantwoordelijkheden en 
machtsverhoudingen anders liggen. Een voorbeeld hiervan is dat de producent in 
de aanvoerlogistiek geen directe invloed heeft wanneer inkoopdelen 
daadwerkelijk beschikbaar zijn. De producent in de fysieke distributie heeft wel 
direct invloed op wanneer het eindproduct beschikbaar is. 
Distributieproces divergerend, aan voerlogistiek convergerend: de handel i n gen en 
activiteiten worden van een convergerend of divergerend proces niet anders. Een 
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convergerend proces kan echter een andere coördinatie vergen (om zo spreiding 
in de aankomsten van inkoopdelen te bewerkstelligen). 

De verschillen die er bestaan tussen fysieke distributie en aanvoerlogistiek zijn niet 
onoverkomelijk. Maar bij de invulling van een raamwerk, geënt op fysieke distributie, 
moet hier rekening mee gehouden worden. Daarnaast is het andere alternatief, het 
gebruiken van een raamwerk, geënt op het productieproces, een slechter alternatief 
omdat hierbij de verschillen groter zijn: . geen directe externe betroKKen partijen, ae interne partijeri Ajri iiiërarciiiscii 

geordend, . transformatie over vorm in plaats van ti jd en plaats en . minder overeenkomst in de activiteiten die plaatsvinden. 
Samengevat is besloten de insteek van de fysieke distributie te gebruiken, omdat een 
geschikt raamwerk voor de aanvoerlogistiek niet gevonden is. 

6.2 LOGISTIEK CONCEPT 

I n  de literatuur wordt het logistiek concept beschreven, dat als raamwerk kan dienen 
voor de aanvoerlogistiek. Dit concept is in de literatuur ook voor de aanvoerlogistiek 
toegepast [Garriga Oostenbrink en van Goor, 19951. De invulling van het concept in 
dit artikel is echter beperkt. Vandaar dat ook de insteek van fysieke distributie wordt 
gebruikt. 
Een logistiek concept wordt gedefinieerd als het ontwikkelen van een blauwdruk van 
de gewenste inrichting van de logistieke functie in een organisatie [Verstegen, 19891. 
In dit geval gaat het om een blauwdruk voor de aanvoerlogistiek. 
De drijfveer om het logistiek concept te ontwikkelen bestaat uit drie redenen 
[Verstegen, 19891: . integrale benadering: Met integraal wordt bedoeld over functies heen, zodat de 

mogelijkheid ontstaat verbeteringsalternatieven in hun onderlinge samenhang te 
bekijken. 
Raamwerk voor gecoördineerd actieplan: Op basis van het ontwikkelde logistiek 
concept kan een projectplan worden opgesteld waarbij, via onderling 
gecoördineerde activiteiten, structurele verbeteringen in de logistieke 
performance te behalen zijn. 
Logistiek bewustzijn: door het betrekken van bedrijfsfunctionarissen bij het 
ontwikkelen van het concept wordt hun motivatie vergroot. Deze motivatie is 
cruciaal voor het verbeteringsproject. 

Deze redenen sluiten aan bij de doelstelling van de geformuleerde ontwerpopdracht: 
het ontwikkelen van een raamwerk, waarmee de aanvoerlogistiek geanalyseerd kan 
worden, om het verder te verbeteren. Hier passen de eerste twee redenen in. 
Daarnaast is de derde reden belangrijk voor het implementeren van het concept. 
Door medewerkers uit verschillende afdelingen uit het bedrijf mee te laten denken 
over het logistiek concept ontstaat draagvlak. Ook kunnen de medewerkers bewust 
worden van hun eigen functie in het geheel. 

. 

Het logistiek concept is aangepast in terminologie en is weergegeven in figuur 6.1 
[naar: van Goor et al., 19991. Het kan als volgt gezien worden. Vanuit de 
ondernemingsstrategie worden doelstellingen voor de aanvoerlogistiek opgesteld. In 
de volgende vier elementen (inrichting grondvorm, besturingsconcept, 
informatiebehoeften en logistieke organisatie) wordt aangeven hoe deze 
doelstellingen bereikt worden. Met het prestatiemeetsysteem kan vervolgens 
gemeten worden of de doelstellingen daadwerkelijk gehaald worden. De verschillende 
stappen worden in een iteratief proces doorlopen. Een stap geeft het kader aan van 
de volgende stap. Echter het kan zijn dat een invulling van een bepaalde stap 
gevolgen heeft voor voorafgaande stappen. 
De beheersing van het proces is onderdeel van het raamwerk, en voldoet hiermee 
aan de opdrachtomschrijving. 
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6 LOGISTIEK CONCEPT: THEORIE 

I Ondernemingsstrateg ie I 

Logistieke organisatie 

Figuur 6.1 Logistiek concept 

6.3 THEORETISCHE INVULLING LOGISTIEK CONCEPT 

I n  dit gedeelte wordt een theoretische invulling gegeven aan de elementen uit het 
logistiek concept. Deze invulling wordt als basis gebruikt voor de toepassing bij Océ. 

6.3.1 Ondernemingsstrategie 
Onder ondernemingsstrategie wordt verstaan: het patroon van keuzen binnen de 
organisatie, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daarvoor 
ingezet kunnen worden voor de organisatie als geheel [naar: van Aken, 19941. 
De ondernemingsstrategie geeft het kader aan waarbinnen de doelstellingen moeten 
worden geformuleerd en vormt de randvoorwaarde voor de verdere invulling van het 
raamwerk. De ondernemingsstrategie wordt als gegeven in het project beschouwd. 

6.3.2 Doelstellingen 
Onder doelstellingen wordt verstaan: de, uit de strategie afgeleide, (duidelijk) 
gespecificeerde, gewenste en meetbare resultaten [Weggeman et al., 19971. 
De doelstellingen worden ontleend aan de ondernemingsstrategie. 
Bij de doelstellingen staat de vraag centraal: wat wil het bedrijf naar de klant toe 
presteren en hoe verhoudt zich dat tot de interne logistieke prestatie? De externe 
doelstellingen zijn het op tijd leveren en de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op 
de veranderende wensen van de klant. De interne doelstellingen zijn gericht op het 
realiseren van de externe doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten [Verstegen, 
19891. 

6.3.3 Grondvorm 
Onder grondvorm wordt verstaan: de basisstructuur van de onderneming dat de 
indicatie aangeeft over de samenhang en locatie van de primaire functies in het 
voortbrengingsproces [Hoekstra en Romme, 19931. 
Deze grondvorm wordt als gegeven in het project verondersteld en wordt beschreven 
aan de hand van de huidige situatie. Voor een detaillering hoe een grondvorm 
verbeterd kan worden wordt verwezen naar Hoekstra en Romme [ 19831. 

6.3.4 Besturingsconcept 
Onder besturingsconcept wordt verstaan: de activiteiten, die nodig zijn, en de 
beslissingen, die genomen moeten worden, om het fysieke proces uit t e  voeren en te 
controleren [naar: Groen et al., 19951. De samenhang tussen de activiteiten en 
beslissingen moet duidelijk zijn. 

~ 
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I n  de literatuur wordt in het kader van besturingsconcepten vaak gesproken over 
productiebesturing. Bij het ontwikkelen van productiebesturing wordt doorgaans 
gebruik gemaakt van decompositie. Decompositie is het opsplitsen van een complex 
probleem in meerdere, weliswaar gerelateerde maar relatief onafhankelijke, 
deelproblemen [Groot et al., 19931. Bertrand et al. [1990] onderscheiden twee 
vormen van decompositie: 

Horizontale decompositie: gericht op het decomponeren in afzonderlijke 
deeiprocessen. Hierbij speeit onaer anaere ae vraag waar voorraaen gesitueera 
moeten worden in het proces en welke processtappen zelfstandig bestuurd 
kunnen worden. 
Verticale decompositie: gericht op het decomponeren in niveaus van besturing. 
Hierbij speelt met name de vraag hoe de coördinatie plaatsvindt van 
productstromen en capaciteiten. 

. 
De eerste vorm van decompositie wordt bepaald door de productiefasen tussen de 
ontkoppelpunten en door de productie-units binnen elke fase [Groot et al., 19931. Dit 
is reeds in de grondvorm aan bod gekomen. 
Voor de tweede vorm van decompositie wordt gekeken naar de decompositie volgens 
Anthony [ 19651 waarbij sprake is van een hiërarchie van managementbeslissingen. 
I n  lijn met deze decompositie zeggen Groot et al. [1993]: 

"De ordening van beslissingen vindt plaats door een aantal 
niveaus te onderscheiden die corresponderen met verschillende 
soorten beslissingen; deze komen tot  stand door rekening te 
houden met de termijn waarop de beslissing speelt. Een hoger 
niveau betekent een langere termijn en houdt een kaderstelling in 
voor lagere niveaus. Aangezien het hogere niveau taakstellend is 
en de randvoorwaarden bepaalt voor de lagere niveaus moet een 
controlefunctie ingebouwd worden die helpt bij het bewaken van 
de aansluitingen tussen de niveaus. Een dergelijke controlefunctie 
kan men bereiken door een systeem van prestatie-indicatoren te 
hanteren. I' 

Als naar deze redenering uit de productiebesturing wordt gekeken is deze ook 
toepasbaar op de inkooplogistiek. Ook hier kunnen niveaus onderscheiden worden 
om soorten beslissingen en activiteiten aan te geven. Dit is vormgegeven door in het 
besturingsconcept drie niveaus te onderscheiden: operationeel, tactisch en 
strategisch. De controlefunctie wordt ingebouwd door een systeem van prestatie- 
indicatoren dat behandeld wordt in het laatste element van het logistiek concept, het 
prestatiemeetsysteem (zie paragraaf 6.3.7). 
Vervolgens wordt vanuit de goederenstromen (het laagste niveau) geredeneerd om 
tot een indeling in niveaus te komen. Deze goederenstromen komen voort uit de 
grondvorm. Er wordt gekeken welke activiteiten nodig zijn om de goederenstromen 
in beweging te zetten. Dit is het operationele niveau. Het gaat hier om de korte 
termijn. Vervolgens wordt op een niveau hoger (tactisch niveau) aan de ene kant 
gekeken welke activiteiten nodig zijn om de activiteiten op operationeel niveau in 
gang te zetten. Hierbij gaat het om activiteiten die uitgevoerd worden voor de 
langere termijn en die randvoorwaarden stellen aan de activiteiten op operationeel 
niveau. Aan de andere kant wordt beleid bepaald voor de uitvoering van activiteiten 
op operationeel niveau. Op dit tactische niveau gaat het om de middellange termijn 
(een jaar). Tenslotte vallen onder het strategische niveau de beslissingen die nodig 
zijn om de activiteiten op tactisch niveau uit te voeren. Hier gaat het om lange 
termijn beslissingen. De relaties tussen de niveaus zijn in figuur 6.2 in beeld 
gebracht. 
Deze indeling kan geverifieerd worden met de in het inkoophandboek gehanteerde 
indeling in strategisch, tactisch en operationeel niveau [van Weele, 19871. 
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Beleid/ beslissingen om 
tactische activiteiten uit 

te voeren Strategisch 

). 

Activiteiten om Beleidl beslissingen om 

gang te  zetten 
Tactisch operationele activiteiten in activiteiten op operationeel 

niveau uit te voeren 
- ~ ~ ~~~ 4 ~~~ 

Operationeel 
Activiteiten om 

guederenstrûmen in 
gang te zetten 

Goederenstromen 

. 
Figuur 6.2 Relaties tussen de niveaus 

Naast de juiste indeling van activiteiten en beslissingen in niveaus zijn nog twee 
zaken van belang: 

Het beleid, dat bepaald wordt voor de activiteiten op lagere niveaus, moet 
compleet zijn. Als het beleid op hogere niveaus onvoldoende of onvolledig wordt 
vastgesteld, ontstaat bewegingsvrijheid op lagere niveaus. Deze 
bewegingsvrijheid kan nadelig zijn voor de te volgen (be1eids)lijn. Ook moet 
worden opgelet dat voldoende kennis en multidisciplinairheid aanwezig is om het 
ontbrekende deel van het beleid in te vullen. 
Door differentiatie kan beleid beter te ontwikkelen en te hanteren zijn. Door 
differentiatie kan focus worden gelegd op bepaalde inkoopdelen. Ook komen er 
minder uitzonderingsgevallen voor dan wanneer weinig gedifferentieerd wordt. 
Ook in onderzoek wordt geconcludeerd: 

"De resultaten van onze studie tonen aan, dat het nodig zou kunnen zijn 
om zowel naar inkoopsituaties als in een inkoopsituatie naar 
verschillende groepen onderdelen, te differentiëren. [van der Vaart et 
al., 19961 

6.3.5 Informatiebehoeften 
Onder informatiebehoeften wordt verstaan: de behoeften, die uit het 
besturingsconcept en de logistieke organisatie ontstaan [Hoekstra en Romme, 1993 
De volgende functies zijn te onderscheiden : 

communicatiefunctie: verschillende afdelingen die te maken hebben met de 
goederenstroom moeten op een doelmatige wijze met elkaar kunnen 
communiceren. 
planningsfunctie: deze informatie ondersteunt de planning en 
schedulingsbeslissingen die de afdelingen moeten nemen met betrekking tot de 
goederenstroom. 
managementinformatie functie: informatie benodigd om te meten of de 
doelstellingen worden gehaald. Deze informatie kan gebruikt worden om het 
proces te besturen. 

Gerelateerd aan het logistiek concept worden de informatiebehoeften op twee punten 
bepaald : 

Na het maken van het besturingsconcept: per activiteit wordt de 
i n f o r m at i e b e h o e fte a a n g eg e ve n (communicatie - en planningsfunctie) , 
Na het maken van het prestatiemeetsysteem: voor dit systeem worden de 
i n fo rm a ti e be h oefte n a a n g egeve n (managemen tin formatie functie). 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 

- 

31 



6 LOGISTIEK CONCEPT: THEORIE 

6.3.6 Logistieke organisatie 
Onder logistieke organisatie wordt verstaan: welke functies op welke plaats 
uitgevoerd worden, om het besturingsconcept binnen het kader van de grondvorm uit 
te kunnen voeren [Hoekstra en Romme, 19931. 
In dit afstudeerproject wordt de huidige organisatiestructuur als gegeven 
verondersteld. Hierbij is vorm gegeven aan de rapportagelijnen (plaats van inkoop) 
en de positiestructuur. Ook is een keuze gemaakt in centralisatie/ decentralisatie van 
inkoopactiviteiten (initieel en operationeel). Dit zijn een aantal aspecten die Van 
Weele [1987] noemt in relatie tot de organisatie van inkoop. 
Naast deze aspecten dient nagedacht en besloten te worden over de coördinatie 
tussen inkoop en de andere functies van de organisatie [Garriga Oostenbrink en van 
Goor, 19951. Er  moet een beslissing genomen worden over het op doelmatige wijze 
verdelen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden [Verstegen, 19891. 
Dit is tevens ook het laatste aspect dat Van Weele [1987] noemt in relatie tot de 
organisatie van inkoop. 
Hierbij is het grootste probleem (gezien vanuit de inkooplogistiek) de scheiding van 
de taken en verantwoordelijkheden tussen de inkoopafdeling, waar de commerciële 
inkoopactiviteiten worden uitgevoerd, en de logistieke afdeling. Omdat beide 
afdelingen hun eigen doelstelling hebben en de verantwoordelijkheden vaak onder 
verschillende managers vallen, kan de inkooplogistieke doestelling in het gedrang 
komen. Er moet dus een afstemming tussen de commerciële inkoop en de logistiek 
teweeg worden gebracht, wil men inkooplogistiek kunnen uitvoeren [Garriga 
Oostenbrink en van Goor, 19951. 
Hiervoor dient per activiteit bepaald te worden wie verantwoordelijk is, wie de taak 
moet uitvoeren en wie input moet leveren. Bevoegdheden worden aangegeven door 
verschillende niveaus in activiteiten en beslissingen te onderscheiden en binnen deze 
niveaus aan te geven wie verantwoordelijk is en wie de taak moet uitvoeren. Het 
prestatiemeetsysteem moet in lijn zijn met de neergelegde verantwoordelijkheden. 

6.3.7 Prestatierneetsysteem 
Onder prestatiemeetsysteem wordt verstaan: de graadmeter voor de kwaliteit van 
het door een onderneming gehanteerde logistiek concept [Goor et al., 19991. Met het 
prestatiemeetsysteem kan gemeten worden of de doelstellingen worden gehaald. Dit 
wordt gerealiseerd door doelwaarden aan te geven voor lagere niveaus 
(voorwaartskoppeling) en door te controleren of de activiteiten zich ontwikkelen 
binnen de kaders die op hoger niveau zijn vastgesteld (terugkoppeling) [Vissers et  
al., 20011. 
Per afdeling en externe partij worden prestatie-indicatoren vastgesteld, die afgeleid 
zijn uit de gestelde doelstellingen (voorwaartse koppeling). Daarnaast moet gemeten 
worden of deze prestatie-indicatoren worden gehaald (terugkoppeling). 

6.4 SAMENVATTING 
Als insteek wordt, bij gebrek aan literatuur over raamwerken voor de 
aanvoerlogistiek, de fysieke distributie gekozen. De fysieke distributie vertoont meer 
overeenkomsten met de aanvoerlogistiek dan de productielogistiek. Als raamwerk 
wordt het logistiek concept gekozen. Dit concept gaat uit van een integrale 
benadering en wordt gehanteerd om een projectplan op te stellen om structurele 
verbeteringen te realiseren in de logistieke performance. Het logistiek concept kan 
als volgt gezien worden. Vanuit de ondernemingcstrategie worden doelstellingen voor 
de aanvoerlogistiek opgesteld. I n  de volgende vier elementen (inrichting grondvorm, 
besturingsconcept, informatiebehoeften en logistieke organisatie) wordt aangeven 
hoe deze doelstellingen bereikt worden. Met het prestatiemeetsysteem kan 
vervolgens gemeten worden of de doelstellingen daadwerkelijk gehaald worden. Door 
het hanteren van een prestatiemeetsysteem ontstaat beheersing van het proces. 
Hiermee is het theoretisch raamwerk ontwikkeld, dat in het volgende hoofdstuk 
specifiek voor Oce wordt ingevuld. 

~~ 
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7 LOGISTIEK CONCEPT: ONTWERP 

I n  dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan het raamwerk, dat in het vorige 
hoofdstuk is ontwikkeld. Dit wordt voor de twee bedrijfsprocessen, M&L Machines en 
LSP, samen gedaan. Deze invulling is gebaseerd op de gewenste situatie voor de 
aanvoerlogistiek van Océ. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de verschillende 
delen van het raamwerk, die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd (zie figuur 
6.1), behandeld. Eerst worden de ondernemingsstrategie en doelstellingen 
besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de grondvorm. Hierna wordt tegelijk 
ingegaan op het besturingsconcept, de informatiebehoeften en de logistieke 
organisatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het prestatiemeetsysteem en een 
samenvatting van het hoofdstuk. 
De invulling van het logistiek concept is tot stand gekomen aan de hand van het 
theoretische logistiek concept uit hoofdstuk 6, aanvullende literatuur en de inbreng 
van de stuurgroep (zie Bijlage 2). 
Om het overzicht in het hoofdstuk te bewaren is aan het begin van een paragraaf 
aangegeven waar men zich in het raamwerk bevindt. Dit is gedaan met behulp van 
het raamwerk uit figuur 6.1. Het element, dat die paragraaf besproken wordt, is dan 
geel gekleurd. 

7.1 ONDERNEMINGSSTRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 

Vanuit de ondernemingsstrategie zijn doelstellingen voor de 
aanvoerlogistiek geëxpliciteerd. Op dit moment zijn doelstellingen 
aanwezig per afdeling, maar er zijn geen doelstellingen aanwezig 
voor de aanvoerlogistiek op zich [bron: Kwaliteitshandboek]. Ook 
zijn de doelstellingen niet altijd precies gedefinieerd. Om tot 
explicitering te komen is eerst het strategisch plan van geheel Océ 

bestudeerd. Het hoogste niveau binnen de aanvoerlogistiek is M&L Venlo. Vandaar 
dat ook het strategisch plan van M&L Venlo is bestudeerd. Op basis van deze plannen 
en doelstellingen uit de literatuur (zie paragraaf 6.3.2) zijn doelstellingen voor de 
aanvoerlogistiek geëxpliciteerd. I n  bijlage 7 staan de strategische plannen 
beschreven waarbij de (voor de aanvoerlogistiek) belangrijke aspecten zijn uitgelicht. 
De externe doelstellingen voor de aanvoerlogistiek zijn: 

Op tijd en compleet leveren: dit heeft betrekking op het uiteindelijk op ti jd 
leveren aan de eindgebruiker. Dit moet vertaald worden voor de aanvoerlogistiek. 
Flexibiliteit t.o. v. de marktvraag/ technische wijzigingen: als wijzigingen in de 
vraag of technische wijzigingen voorkomen, moet daar in de aanvoerlogistiek 
flexibel mee omgegaan worden. Onder flexibiliteit vallen buiten een flexibele 
opstelling van de partijen (zowel intern als extern) ook de (meetbare) levertijd en 
vaste periode van de uitstaande bestellingen. 

Minimalisering integrale kosten': belangrijk hierbij is wat onder integrale kosten 
wordt verstaan. Er is overeengekomen (in de stuurgroep) dat de volgende kosten 
onder integrale kosten voor de aanvoerlogistiek vallen: 

Voorraadkosten (eerste voorraadpunt) 
Transportkosten (incl. invoerrechten) 
Handlingkosten 

Crediteurenadministratie kosten 

De interne doelstelling is: 

Inkoopkosten 
Beheerskosten (arbeidskosten om te bestellen en de prestatiemeetkosten) 

De doelstellingen conflicteren op een bepaalde manier met elkaar, waardoor altijd 
een afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende doelstellingen. I n  de 

Onder integrale kosten wordt niet hetzelfde begrip bedoeld als in de literatuur. In de literatuur wordt 
hieronder alle directe en indirecte kosten verstaan. I n  dit rapport worden die kosten bedoeld, die invloed 
hebben op de beslissingen die genomen worden in de aanvoerlogistiek. 

- 
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c 
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stuurgroep is besloten dat voor een kwaliteitsorganisatie als Océ het een eis is om 
een bepaalde leverbetrouwbaarheid naar de klant toe te halen. Vandaar dat op ti jd 
leveren en flexibiliteit (externe doelstellingen) tegen bepaalde (kwantitatieve) targets 
gehaald moeten worden. Daarbinnen zal gestreefd moeten worden naar 
minimalisering van de integrale kosten (interne doelstellingen). Als echter een 
verlaging van de externe doelstellingen bij een bepaalde onderhandeling zorgt voor 
een aanzienlijke verlaging in de interne doelstellingen, zal een afweging moeten 
worden gemaakt. 

7.2 GRONDVORM OcÉ 
De grondvorm is in dit afstudeerproject als gegeven verondersteld. 
Vandaar dat de huidige grondvorm in deze paragraaf wordt 
beschreven. I n  paragraaf 3.4.2 is het fysieke proces beschreven. 
Dit fysieke proces wordt in figuur 7.1 nogmaals afgebeeld en 
daarbij zijn de goederenstromen, die de aanvoerlogistiek omvatten, 
met dikkere pijlen weergegeven. 

b 

L! 
a, .- 

I I 

Figuur 7.1 Fysieke proces aanvoerlogistiek 

Hieronder worden expliciet de onderdelen van het fysieke proces beschreven, die de 
grondvorm bepalen [Hoekstra en Romme, 19931. 
Het logistiek proces van Oce kan gekenmerkt worden door een "make to stock'' met 
"postponement" situatie. Dit wil zeggen dat de apparaten worden geassembleerd en 
opgeslagen worden in het KOOP (dit punt geeft aan tot hoever een klantenorder 
doordringt in het productieproces). Als een klantenorder binnenkomt worden hieraan 
(beperkte) aanpassingen gemaakt op wens van de klant. 
Bij de aanvoerlogistiek van Oce is sprake van een algemeen voorraadpunt (voor M&L 
Machines Poort 60 en voor LSP de eigen centrale opslag). De inkoopdelen worden in 
principe eerst naar dit voorraadpunt vervoerd vanaf de leverancier. Vanuit hier 
worden de inkoopdelen over de verschillende assemblagelijnen of de service technici 
verdeeld. Sommige inkoopdelen worden rechtstreeks bij de assemblagelijnen 
aangevoerd. 
De inkoopdelen in deze goederenstromen worden via de weg, door de lucht of over 
zee vervoerd. De leveringsconditie, die in principe (strategisch bepaald) gebruikt 
wordt, is respectievelijk Ex Works, FCA (Free Carrier) en FOB (Free on Board). Dit 
houdt in dat Oce het transport naar Oce toe vanaf de leverancier betaalt. Oce is ook 
verantwoordelijk voor dit transport. Dit is uitbesteed aan een drietal geprefereerde 
logistieke dienstverleners voor het weg-, lucht en zeetransport. 

7.3 BESTURINGSCONCEPT, INFORMATIEBEHOEFTEN EN LOGISTIEKE ORGANISATIE 

Vanuit de goederenstromen uit de hierboven beschreven 
grondvorm zijn de niveaus van het besturingsconcept ontwikkeld. 
Het resultaat is weergegeven in figuur 7.2 (los bijgevoegde 
driehoek bij verslag). I n  de komende paragrafen worden de 
verschillende niveaus behandeld. Voor het strategisch en 

--,m.*..O1. 
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operationeel zijn alleen de aspecten aangegeven waaruit het besturingsconcept 
bestaat. Voor het tactisch niveau is een gewenste invulling gegeven voor het 
besturingsconcept. Daarnaast is voor de twee elementen, waar ook de drie niveaus' 
worden gehanteerd, de informatiebehoeften en logistieke organisatie, een gewenste 
invulling beschreven op tactisch niveau. 
Om de paragraaf overzichtelijk te houden is door middel van driehoekjes (die 
verwijzen naar de grote driehoek in figuur 7.2) aangegeven op welk niveau men zich 
bevindt. Ook zijn de aspecten in figuur 7.2 geletterd, dat terugkomt in de 
verschillende paragrafen. 

7-31 Strategisch niveau 

A niveau als gegeven wordt verondersteld, wordt aangegeven uit welke 
beslissingen het strategisch niveau bestaat en hoe in de huidige situatie invulling is 
gegeven aan deze beslissingen. Tevens is aangegeven waaraan het beleid moet 
voldoen om op tactisch niveau te kunnen opereren. 

Op dit niveau worden beleidslijnen uitgestippeld voor het tactisch 
niveau. Dit beleid moet opgesteld worden vanuit de geëxpliciteerde 
doelstellingen van de aanvoerlogistiek. 
I n  het navolgende wordt aangegeven welke beslissingen genomen 
moeten worden op strategisch niveau. Aangezien het strategisch 

A Leveringscondities 
Zoals in de grondvorm is aangegeven streeft men naar de leveringsconditie Ex Works 
voor wegtransport, FCA voor luchttransport en FOB voor zeevervoer. Er moet 
aangegeven worden wanneer afgeweken mag worden van deze leveringsconditie. 
Hiervoor moeten de condities bepaald worden. 

B Transportmodaliteit 
Bij Oce wordt gekozen tussen de modaliteiten weg, lucht en zeevervoer. De 
geprefereerde transporteurs zijn Frans Maas Expeditie, AEI Danzas en Kuene & 
Nagel. Dit geldt voor het gewone vervoer. Daarnaast vindt spoedtransport plaats per 
weg of lucht. Hiervoor worden gedeeltelijk andere transporteurs gebruikt. Er dient 
een duidelijk beleid te zijn wanneer welke transporteur wordt gebruikt en wanneer 
afgeweken mag worden. Ook bij de keuze van transportmodaliteit moeten de 
condities aangegeven worden. Er moet bepaald worden wanneer per weg, per lucht 
of per zee getra nspo rtee rd word t. 

C Contractvorm 
Er zijn twee mogelijke 'contractvormen' : contract en single order (losse orders 
zonder voorspelling). De keuze voor een bepaalde vorm hangt a f  van de omzet per 
jaar van het product. 
I n  de contracten worden bepaalde commitments afgesproken. Op strategisch niveau 
moet een beleid worden uitgezet inzake commitments die men op tactisch niveau 
mag afspreken. 

D Bestelpolicy 
De bestelpolicy bestaat uit een bestelhoeveelheid en -frequentie. De huidige 
bestelpolicy is gebaseerd op een combinatie van omzet en volume. Op basis van deze 
twee factoren wordt een keuze gemaakt voor een bepaalde bestelhoeveelheid en - 
frequentie. 

E Verpakkingen 
Binnen M&L Machines heeft men bij een aantal nieuwe projecten een standaard 
verpakkingswijze, TOPA, geïntroduceerd. Dit wordt in het gehele traject vanaf de 
leverancier tot aan de assemblage/ configuratie bij Océ gebruikt. Dit is de 
geprefereerde verpakkingswijze voor M&L Machines. E r  is een beleid aanwezig 
wanneer afgeweken mag worden van de geprefereerde verpakkingswijze. De 
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geprefereerde verpakkingswijze voor LSP is enkelstuks. Indien het gaat om een 
gezamenlijk behoefte van M&L Machines en LSP zullen compromissen gesloten 
moeten worden. 

F Bes turingsconcep t 
Op dit moment wordt bij M&L Machines gebruik gemaakt van een aantal concepten: 
1 Het grootste gedeelte wordt bestuurd met MRP. . De dure en volumineuze inkoopdelen worden bestuura aan ae nana van een Kolf 

plangestuurd concept: JIT. . Een kleine groep kleine en goedkope inkoopdelen worden beheerd met VMI. 
Bi j  LSP worden de volgende besturingsconcepten toegepast: 
1 Een gedeelte van de inkoopdelen wordt bestuurd met MRP. 

Een ander gedeelte wordt ingekocht wanneer er een servicevraag optreedt. 
1 Een kleine groep inkoopdelen wordt bestuurd aan de hand van het voorraad 

gestuurd systeem (s,Q). 

G Logistieke samen werking 
Er  zijn twee soorten strategische samenwerking: samenwerking op het gebied van 
ontwikkeling en samenwerking op het gebied van logistiek. Hier wordt ingegaan op 
de laatste vorm van samenwerking. 
Op dit moment wordt gebruik gemaakt van VMI en JIT. Ook worden sommige 
commitments aangegaan waarbij de leverancier bijvoorbeeld voorraad aanhoudt. Dit 
zijn voorbeelden van logistieke samenwerking. Het is echter belangrijk dat een 
duidelijk beleid aanwezig is voor logistieke samenwerking dat gericht is op het 
denken in supply chains. I n  dit geval wordt hiermee de supply chain van leverancier 
naar Oce bedoeld. 

H Afspraken met logistiek dienstverleners 
Op strategisch niveau moeten de volgende zaken worden afgesproken met 
tra nsporteu rs : 
1 

1 

1 Transporttijden 
1 

Soort transport: transportmodaliteit, groepage, spoed. 
Verwachte omvang transport komende jaren: volume, landen, frequenties. 

Presta tie logistieke dienstverlener: d oe I s te I I i n g e n , I o g i s t i e ke prest at i e - i n d i ca t o re n . 

7.3.2 Tactisch niveau 
Onder het tactisch niveau vallen activiteiten die nodig zijn om het operationele 
niveau in gang te zetten. Daarnaast valt onder het tactisch niveau het beleid voor 
activiteiten op operationeel niveau. Dit wordt gedaan voor de drie elementen, 
besturing, informatiebehoeften en logistieke organisatie, samen. In  alle drie de 
elementen werkt de niveauvorming door. 

K 

H Besturing: Binnen het maken van afspraken zijn twee kanten t e  
onderscheiden: het maken van afspraken op leveranciersniveau en op inkoopdeel 
niveau. I n  tabel 7.1 zijn dan ook respectievelijk de aspecten, die per leverancier 
afgesproken worden, en de aspecten, die per inkoopdeel afgesproken worden, met 
de inhoud van de besturing weergegeven. 

Activiteiten om operationele activiteiten te starten 
Onder de activiteiten op tactisch niveau vallen de activiteiten om 
logistieke afspraken te maken met leveranciers. I n  tabel 7.1 zijn de 
besturingsaspecten, de benodigde informatie en organisatie 

............ I ............ aangegeven. 

Informatiebehoeften: Aangezien voor deze activiteiten het beleid op strategisch 
niveau wordt vastgesteld, is het lijstje van benodigde informatie bij de meeste 
gevallen beperkt. I n  het beleid staat beschreven welke gegevens benodigd zijn. 
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Benodigde informatie 
Beleid ten aanzien van de 
transportmodaliteit 
Gegevens ten aanzien van beleid 
transportmodaliteit 
Beleid ten aanzien van leveringsconditie 
Beslissing transportmodaliteit 
Gegevens die nodig zijn op basis van beleid 
Beleid ten aanzien van logistieke 
samenwerking 
Gegevens ten aan zien van operationele 
samenwerking 
Inkoopdelen: welke inkoopdelen worden er 
ingekocht bij de leverancier, hoeveelheid en 
omzet (Inkoop & M&L Machines) 
Inschatting projectleider aantal en omzet 
nieuwe in koopdelen 
De gegevens over hoe het transport moet 
worden aangemeld voor een bepaalde 
transporteur 
Contactpersoon transporteur 
Beslissing leveringsconditie 
Beslissing transportmodaliteit en 
transporteur 

~ ~ ~ ~ ~ 

Tabel 7.1 Te maken afspraken op leveranciers niveau 

Taak' Ver' 
LM LU 

I1 MI  

LM LU 

I1 PL 
u/ 
LSP 

LM LU 

Besturingsconcept 
Bepalen van de 
transportmodaliteit 

Bepalen van de 
Ie veringsconditie 

Afspraken maken over 
logistieke 
samen werking 

Bepalen totale 
hoeveelheid 
inkoopdelen 

Specifieke afspraken 
maken over het 
transport 

Afspraken maken over 
de te behalen 
Ie verancierspresta tie 
Communicatie 
leverancier 

Inhoud besturinq 
Dit kan per inkoopdeel verschillen. Maar voor de optimalisatie 
zal gekeken moeten worden hoe alle inkoopdelen van een 
bepaalde leverancier getransporteerd moeten worden 

Dit is in principe Ex Works, FCA of FOB, tenzij er bepaalde 
omstandigheden zijn dat dit anders moet zijn. Deze 
omstandigheden zijn vastgelegd op strategisch niveau. 

Hierbij gaat het om een inventarisatie en concretisering van 
de mogelijkheden, afgestemd op het beleid met betrekking tot  
operationele samenwerking. 

Er moet gekeken worden naar de totale hoeveelheid 
inkoopdelen die bij een bepaalde leverancier worden besteld. 
Op deze manier is wellicht schaalvoordeel te behalen. 

I n  het geval dat de leverancier verantwoordelijk is, moeten er 
afspraken gemaakt worden waar en op welke tijdstippen 
inkoopdelen aangeleverd worden. I n  het geval dat Oce 
verantwoordelijk is, moet afgesproken worden wie het 
transport aanmeldt bij de transporteur en hoe over het 
transport gecommuniceerd wordt. 
Daarnaast moet afgesproken worden welke gegevens de 
transporteur moet verstrekken over een zending. 
Dit zal gebaseerd zijn op de doelstellingen die geëxpliciteerd 
zijn en op het prestatiemeetsysteem 

Hier wordt afgesproken hoe gecommuniceerd wordt tussen 
leverancier en Océ 

Prestatie-indicatoren met normering vanuit 
het prestatiemeetsysteem 
Gegevens over hoe gemeten wordt 
Naam contactpersoon met betrekking tot 
bestelorders 
Contactpersoon namens inkoop 
Contactpersoon klachten 

Taak: degene die de taak uitvoert, Ver: degene die verantwoordelijk is voor de taak, 11: initiële inkoper, MI: Management inkoop, LM: logistiek medewerker, LU: logistiek 
unit coach, U/ LSP: degene die bij de unit/ LSP kan inschatten wat de behoefte is aan inkoopdelen, PL: Projectleider van betreffende apparaat. 

_ _ _ _ _ _ ~ ~ ~  ______ _______ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  
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Tabel 7.1 (Vervolg) Te maken afspraken op inkoopdeel niveau 

Besturingsaspecten 
Jaarbehoefte 

Bestelhoeveelheid 
en bestelfrequentie 

Contractvorm (single 
order of leverplan) 
Cornmitmen ts 

Verpakkingshoeveel 
heid/ soort 
verpakking 

inhoud besturing 
Er moet gekeken worden naar de totale behoefte voor 
een bepaald inkoopdeel. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de behoefte voor het nieuwe 
apparaat, de huidige M&L Machines behoefte en de 
servicebehoefte. Op deze manier is wellicht 
schaalvoordeel te behalen. Ook wordt dan in deze fase 
al rekening gehouden met de servicebehoefte (voor het 
huidige moment en voor het moment dat het apparaat 
uitgefaseerd gaat worden). 
Dit wordt bepaald op basis van de bestelpolicy die op 
strategisch niveau is vastgelegd. De bestelpolicy kan 
verschillen voor de servicefase en de assemblageface. 

Dit wordt bepaald op basis van het beleid ten aanzien 
van de contractvorm 
Bij de commitments moeten afspraken gemaakt 
worden over de vaste periode, de aanmaakserie, op 
voorraad houden van inkoopdelen bij de leverancier en 
de afname die de leverancier kan verwachten. Het 
beleid hiervoor is op strateqisch niveau vastgelegd. 
De bestelhoeveelheid is altijd een veelvoud van de 
verpakkingshoeveelheid. Tussen de verschillende 
partijen zal deze hoeveelheid bepaald moeten worden. 
Naast de betreffende verpakkingsgrootte moet ook de 
soort verpakking afgesproken worden. 

Benodiqde informatie 
Aantal en omzet inkoopdelen die reeds 
ingekocht worden (LSP en M&L Machines) 
Behoefte aan nieuwe inkoopdelen voor M&L 
Machines en LSP door inschatting projectleider 
Inschatting wanneer apparatenassemblage 
uitgefaseerd wordt en het inkoopdeel alleen 
servicedeel is. Verder inschatting van 
servicevraag gedurende j a  ren na u i tfa seri ng 
apparatenassem blage. 
Beleid ten aanzien van bestelpolicy 
Gegevens die nodig zijn met het oog op de 
bestelpolicy 
Beslissinq verpakkingshoeveelheid 
Beleid ten aanzien van contractvorm 
Geqevens ben od ig d b ij bel ei d 
Beleid ten aanzien van commitments 

Gegevens ben od ig d bij beleid 

Eisen vanuit de logistiek/ MOf LSP 
Eisen vanuit leverancier 
Eisen vanuit de transporteur 
Gegevens infolabel 
Beleid ten aanzien van verpakkingen 
Geqevens benodigd bij beleid 

Taak' 
I1 

LM 

LM 

LM 

LM 

Ver' 
PL 
u/ 
LCP 

LU 

LU 

LU 

LU 

Taak: degene die de taak uitvoert, Ver: degene die verantwoordelijk is voor de taak, 11: initiële inkoper, MI: Management inkoop, LM: logistiek medewerker, LU: logistiek 
unit coach, U/ LSP: degene die bij de unit/ LSP kan inschatten wat de behoefte is aan inkoopdelen, PL: Projectleider van betreffende apparaat. 
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Logistieke organisatie: I n  de tabellen is de logistieke organisatie aangegeven met Wie 
de taak moet uitvoeren (taak) en wie verantwoordelijk (ver) is. 
De logistieke organisatie van het maken van afspraken met leveranciers kan als volgt 
worden omschreven. De initiële inkoper is verantwoordelijk voor het proces van het 
maken van afspraken met leveranciers. Hij is verantwoordelijk dat de afspraken met 
de leverancier gemaakt worden. Zijn manager is hierin eindverantwoordelijke. Deze 
twee zaken zijn niet in de tabel opgenomen omdat dit voor alle aspecten geldt. Bij de 
inhoudelijke beslissingen omtrent afspraken verschilt de verantwoordelijkheid. Voor 
een aantal aspecten (zoals leveringsconditie, zie tabel) is de initiële inkoper 
inhoudelijk verantwoordelijk voor de te maken afspraak. Zijn manager is 
eindverantwoordelijke voor deze beslissing. Voor een groot aantal andere aspecten is 
de logistiek medewerker van de unit verantwoordelijk. Dit houdt in dat de logistiek 
medewerker bijvoorbeeld bepaalt wat de bestelpolicy wordt. De initiële inkoper 
maakt vervolgens deze afspraak met de leverancier. De logistiek unit coach (units) of 
de manager Inventory Control (LSP) is eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke 
beslissing van de afspraak. Voor het bepalen van de hoeveelheden in t e  kopen 
inkoopdelen is de projectleider (nieuwe inkoopdelen) en de unit (oude inkoopdelen) 
verantwoordelijk. 

Beleid activiteiten OD ooerationeel niveau 
Hieronder wordt het beleid voor de verschillende operationele 
activiteiten beschreven. Daartoe zijn eisen aangegeven, waaraan het 
beleid moet voldoen en de informatie en organisatie die daarbij nodig 
is. De verdere invulling van het beleid, informatie en organisatie moet 
nog gemaakt worden, wanneer het beleid verder wordt uitgewerkt (zie 
hoofdstuk 9). 

L Transport 
De volgende zaken moeten op tactisch niveau op het gebied van transport worden 
afgesproken : 
i. Jaarvolume transport: De tarieven zijn voor meerdere jaren vastgesteld op 

strategisch niveau, maar per jaar vindt evaluatie plaats. Hiervoor moet het 
jaarvolume van transport jaarlijks bepaald worden. De volgende zaken zouden 
dan moeten worden bepaald: volume, landen, frequenties en 
afwijkmogelijkheden. 
Benodiade aeaevens: 
= Inschatting volume/ gewicht/ laadmeters (afhankelijk van modaliteit) per 

transporteur. 
historische gegevens ten aanzien van volume en flexibiliteit 

Oraanisatie: 
Taak: Inkoper logistieke diensten (ingaand transport) . Proces verantwoordelijke: Inkoper logistieke diensten 
Verantwoordelijke inhoudelijk: Units, LSP en PL 

2. Procedures rond het aanmelden van (spoed) transport. Deze procedures moeten 
voldoen aan de volgende eisen: . Aanmelding transport moet zo verlopen dat alle partijen weten wat ze moeten 

doen ten aanzien van transport en dat het transport op tijd aankomt. 
Aanmelding transport moet zo verlopen dat Oce informatie krijgt over het 
transport op het niveau van bestelorder. Dat wil zeggen dat Oce de 
transportkosten per bestelling weet. 
Transport moet verlopen conform de afspraken die met de leverancier 
gemaakt zijn (gemaakt tijdens de activiteiten om het operationeel niveau in 
gang te zetten). 

. 
Benodiade aeaevens: 

Gemaakte afspraken met leverancier 
Bestelorder 
Gegevens leverancier: afhaaladres 
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. Link bestelorder/ transportorder 
Oraanisatie: 
In het veranderproject (zie implementatieplan, hoofdstuk 9) zal invulling gegeven 
worden aan de precieze procedures om transport aan te melden. Om te bepalen 
wie welke taak moet uitvoeren en wie verantwoordelijk is, moet eerst meer 
uitgezocht worden over mogelijkheden ten aanzien van informatiesystemen en de 
rollen van de transporteurs en leveranciers. Vandaar dat hier niet verder op wordt 
ingegaan. De volgende partijen spelen in elk geval een rol: . Units 

3. Spoedtransport: Beslissing. 
De aanmelding van het spoedtransport wordt meegenomen in het aanmelden van 
transport, hierboven beschreven. De beslissing tot spoedtransport moet aan de 
volgende eisen voldoen: . Goedkeuring spoedtransport van hoger niveau in de organisatie of (eventueel) 

beslisser afrekenen op spoedtransport consequenties. . Afweging gebaseerd op de doelstellingen. . Afstemming over de grootte van de spoedorder 
Duidelijke registratie van spoedtransport 

- met betreffend codenummer 
- 
- met volume en prijs 
- 

Gegevens ten aanzien van leverdatum/ hoeveelheid (volume, gewicht, 
I aa d me te rs) 

Inkoper logistieke diensten (ingaand transport) 
Leve ra ncie r/Tra nspo rteu r 

met verantwoordelijke unit en personen 

in systeem ter registratie van totaal aantal spoedtransporten 
Benodiade aeaevens: 

. 
Codenummer inkoopdeel . Volume en prijs inkoopdeel 
Spoed transportkosten 

Goed keuring spoedtransport/ afreken i ng spoedtransport 
Gegevens om afweging te maken gebaseerd op doelstellingen 
Gegevens waaruit blijkt dat spoedtransport nodig is en grootte spoedtransport 

Betreffende unit en personen die verantwoordelijk zijn 

Oraanisatie: 
De logistieke medewerkers moeten het initiatief nemen voor een spoedtransport. 
Hun leidinggevende (logistiek unit coach, manager Inventory Control) zal 
goedkeuring moeten geven voor dit spoedtransport of moeten op een andere 
manier de controle op spoedtransport hebben ingericht (door middel van 
afrekening op de consequenties). 

M 
Dit proces moet aan de volgende eisen voldoen: . 

Bestellen en wijze van monitoren van orders 

bestellingen van verschillende gebruikers (units en LSP) voor een bepaald 
inkoopdeel samenpakken tot één bestelorder. 
bestellingen dienen te voldoen aan de gemaakte afspraken met de leverancier in 
de projectfase ( bestelg rootte, tra nsportmodal i teit, leveri ngscond itie, 
afroepfrequentie). 
duidelijkheid over communicatie met leverancier: wanneer wordt er 
gecommuniceerd en tussen wie. 
differentiatie in monitoring: hoe (frequentie, methode) moeten verschillende 
inkoopdelen gemonitord worden. 
duidelijke regels hoe omgegaan moet worden met wijzigingen. 
leverancier tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen zodat deze zo flexibel 
mogelijk kan reageren. 

. 

~~ _____ ~~ _____~ _____ ____ 
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7 LOGISTIEK CONCEPT: ONTWERP 

. regelmatig evalueren of de gemaakte afspraken nog gelden, met name bij 
veranderende omstandigheden (zoals een niet verwachte afname in de behoefte 
naar eindproducten). Ook bij het evalueren moet differentiatie aangebracht 
worden naar inkoopdelen. 

Alle bestelorders voor een bepaald inkoopdeel 
Benodiade aeaevens: 

Gegevens leverancier . Afspraken met leverancier; bestelgegevens . 
. 
9 

Oraan isa tie : 
Voor het bestellen van de inkoopdelen en het vervolgens nagaan of deze bestellingen 
op tijd binnenkomen is de logistiek medewerker verantwoordelijk. Bij de noodzaak 
om aanpassingen te maken in de initiële afspraken met de leveranciers, moet de 
logistiek medewerker contact opnemen met de betreffende initiële inkoper. 
Eindverantwoordelijke voor het bestellen is de logistiek unit coach of de manager 
Inventory Control. 

Beleid ten aanzien van wijzigingen en communicatie ten aanzien van wijzigingen 
aan leverancier 
Beleid ten aanzien van differentiatie in beheersing 
Beleid ten aanzien van evaluatie van gemaakte afspraken 

N Crediteurenadministratie 
Op een gegeven moment komen de facturen van de leverancier en de transporteur 
binnen. I n  de betalingscondities is opgenomen hoe snel de facturen betaald moeten 
worden. 
Buiten de betaling van de factuur is de controle van de facturen van belang. De 
controle van facturen dient uit de volgende facetten te bestaan: . Algemene controle: zoals naamstelling, gedrukte factuur, wijzigingen/ 

doorhalingen, factuurdatum, leveringsdatum, Oce ordernummer en juiste 
bereken i n g . 
Controle binnenkomst gefactureerde activiteiten: controle of de bestelling 
overeenkomt met de factuur en of de activiteiten uitgevoerd zijn. Er moet 
gecontroleerd worden of volume/ hoeveelheid op de factuur klopt met het 
binnengekomen volume/ hoeveel heid. Tevens moet gelet worden op 
deelleveringen. 
Controle gemaakte afspraken: prijs, hoeveelheid en bij transport gemaakte 
afspraken met transporteur ten aanzien van efficiency. 

. 

. 
Voor deze controle dient een frequentie (elke factuur, periodiek, steekproef) 
aangegeven te worden. 
Benodiade aeaevens: 

Facturen 

. 
= . 
Oraanisatie 
De medewerkers van FMA voeren deze activiteit uit en zijn ook verantwoordelijk. Bij 
afwijkingen of problemen moeten z i j  input vragen bij de logistiek medewerker of de 
in i ti ële i n koper. 

Gegevens ten aanzien van bestelling van transport of inkoopdeel 
Gegevens ten aanzien van levering van transport of inkoopdeel 
Gemaakte afspraken met leveranciers/ transporteurs 
Beleid ten aanzien van frequentie van factuurcontrole 
Beleid ten aanzien van betalingscondities 

O Boeken 
Het boekingsbeleid moet erop gericht zijn om de kosten door te berekenen aan de 
veroorzaker. Dit wordt geformuleerd in de prestatie-indicatoren van het 
prestatiemeetsysteem. Tevens moeten bepaalde kosten doorbelast worden aan de 
leverancier of transporteur, indien dit overeengekomen is door de logistiek 
medewerker of initieel inkoper. 
Benodiade aeaevens 
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Boekingssysteem 

Oraanisatie 
De medewerkers van FMA voeren deze taak uit en zijn ook verantwoordelijk. Bij 
problemen moet input gevraagd worden van de units, LSP of de afdeling Inkoop. 

Indicatie wie de betalende partij is (indien dit anders is dan Océ) 
De door te berekenen kosten 

P Prestatiemeetsysteem 
Het prestatiemeetsysteem is een apart element in het raamwerk en wordt in 
paragraaf 7.4 besproken. 

7.3.3 Operationeel niveau 
Op het operationeel niveau gaat het om activiteiten en beslissingen per 

Onder het operationeel niveau vallen activiteiten die nodig zijn om de 
order. Deze activiteiten en beslissingen gelden op korte termijn. 

goederenstromen in gang te zetten. Deze activiteiten zijn afgeleid uit de 
goederenstromen en geverifieerd in de literatuur [van der Vaart et al., 
1996 en Weele, 20021. De volgende activiteiten vallen onder het 

operationeel niveau : 
Q Afroepen orders 
R 
S 
T Inboeken inkoopdelen in systeem 
U Meten prestatie leveranciers/ transporteurs 
V Opslag inkoopdeel 
W 
X Boeken crediteuren 

A 
Transport van leverancier naar Oce 
Orders monitoren: op tijd?/ voorraden 

Crediteurenadministratie inkoopdeel en transport/ controle facturen 

7.4 PRESTATIEMEETSYSTEEM 
Het prestatiemeetsysteem is gericht op het meten of de 
doelstellingen, die in paragraaf 7.1 geëxpliciteerd zijn, gehaald 
worden. Het prestatiemeetsysteem moet de juiste prikkeling geven 
aan de organisatie om de doelstellingen te halen. 
Eerst wordt het prestatiemeetsysteem besproken voor de interne 
afdelingen van Oce: M&L Venlo, Inkoop, M&L Machines, LSP en 

Controlling. Vervolgens wordt ingegaan op het prestatiemeetsysteem voor de externe 
partijen: leveranciers en transporteurs. Frans Maas Logistiek (FML) is hierin niet 
meegenomen omdat zi j  ook zorgdragen voor de lijnbevoorrading, wat in dit project 
buiten beschouwing wordt gelaten. De lijnbevoorrading is een aanzienlijk deel van 
het takenpakket van FML. 

Diilrin.qis.%P 

06<11**n 

"l.-- 

w.._- 

7.4.1 Afdelingen 
Aan de afdeling M&L Venlo wordt het geheel aan interne en externe doelstellingen 
doorberekend. Zij zullen ook de prestatie-indicatoren bepalen voor de afdelingen M&L 
Machines, LSP en Inkoop. I n  dit verslag wordt een voorstel gedaan voor de prestatie- 
indicatoren voor deze afdelingen. Dit voorstel is geverifieerd met de stuurgroep. 
Voor de interne doelstelling zullen de prestatie-indicatoren bestaan uit integrale 
kosten en de kostenposten van de integrale kosten, die de betreffende afdeling 
beïnvloeden kan. Hierbij wordt met behulp van het prestatie-indicatoren aangegeven 
wat het doel is ten aanzien van de kosten (voorwaartse koppeling). Achteraf worden 
de werkelijke kosten doorberekend en wordt beoordeeld in hoeverre de afdelingen 
voldaan hebben aan hun doel (terugkoppeling). Bij de integrale kosten gaat de 
terugkoppeling alleen om de beoordeling en niet om de doorberekening. Hierdoor 
wordt aan de ene kant het multidisciplinair samenwerken bevorderd en worden de 
onderhandelingen tussen afdelingen vergemakkelijkt, aan de andere kant kan nadruk 
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7 LOGISTIEK CONCEPT: ONTWERP 

Inkoop 

gelegd worden op een bepaalde kostenpost. I n  tabel 7.2 is een uiteenzetting van de 
verschillende prestatie-indicatoren gegeven. 

Prestatie-indicatoren 
Externe doelstellinqen Interne doelstellingen 
Levertijd Integ ra Ie kosten 
Vaste Deriode I n  kooDkosten 

I 

Op tijd/ en compleet leveren Integrale kosten 
leveranciers Voorraad kosten 

Hand I i ng kosten 
Flexibiliteit ten aanzien van Beheerskosten 

LSP 

Doorwerking prestatie-indicatoren naar lagere niveaus in de organisatie 
Bij de beoordeling door middel van prestatie-indicatoren wordt het management 
afgerekend op het totaal. Bij M&L Machines wordt het management van de unit 
beoordeeld op het totaal voor hun unit. De logistieke medewerkers bij M&L Machines 
en LSP worden beoordeeld op de door hen in te kopen inkoopdelen. De initiële 
inkopers van de afdeling Inkoop worden beoordeeld op de leveranciers, die in hun 
account vallen. 
Het management kan het totaal beïnvloeden door het uitzetten van beleidslijnen. 

wijzigingen unit en Afwijkende kosten' 
leverancier Crediteurenadministratiekosten , 

Idem als bij M&L Machines 

Pres ta tie-indica toren voor externe doelstellingen 
De afdelingen zijn voor de externe doelstellingen afhankelijk van leveranciers en 
transporteurs. Echter zij kunnen deze doelstellingen wel beïnvloeden door het maken 
van contracten en het controleren op de naleving van de doelstellingen. 

Transportkosten en crediteurenadministratiekosten 
I n  de prestatie-indicatoren van de interne doelstellingen ontbreken de 
transportkosten. Deze kosten zijn onderdeel van de integrale kosten en één van de 
partijen, Inkoop of M&L Machines/LSP, moet hierop beoordeeld worden. 
Het beleid achter het boordelen (en hiermee ook doorberekenen) van de kosten, is 
dat de veroorzaker betaalt. I n  het geval van transportkosten, worden deze zowel 
veroorzaakt door Inkoop als M&L Machines/LSP. De laatste partij veroorzaakt de 
kosten rechtstreeks door de af te spreken transportmodaliteit en de bestelpolicy. De 
eerste partij veroorzaakt deze kosten indirect door de keuze van de leverancier en de 
leveringsconditie. Aangezien de invloed van M&L Machines en LSP directer is op de 
kosten, zou gekozen moeten worden om M&L Machines/ LSP t e  beoordelen op de 
transportkosten. Door een duidelijk beleid op te stellen voor het maken van een 
leveranciers- en leveringsconditiekeuze, waarin de transportkosten meegenomen 
worden, kan de invloed van Inkoop op de transportkosten beheerst worden. 
Echter in de stuurgroep zijn de meningen hierover verdeeld en twijfelt men aan de 
praktische uitvoerbaarheid van het beoordelen (en dus doorberekenen) van de 
transportkosten aan M&L Machines en LSP. Deze twee zaken zouden dus nog verder 
uitgewerkt moeten worden. Aangezien het uitzoeken van de praktische 
uitvoerbaarheid detailanalyse vergt en de tijd om een verdere discussie te houden 
ontbreekt, is hier verder niet op ingegaan. 

Beoordeling inkoper logistieke diensten 
De inkoper van logistieke diensten wordt enerzijds beoordeeld op de afgesproken 
transporttarieven en anderzijds op de transportkosten per eenheid (dit kan laadmeter 
of volume zijn, afhankelijk van transportmodaliteit). Op deze manier kunnen 
enerzijds de afspraken die gemaakt worden met transporteurs ten aanzien van 
transporten worden gemeten en aan de andere kant de afspraken ten aanzien van 
efficiency. Indien Inkoop beoordeeld wordt op de transportkosten is hij ook 
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Externe doelstellingen 
Levertijd 
Vaste periode 
Flexibiliteit t.a.v. wijzigingen 
Op ti jd en compleet leveren 
Transporttijd 
Flexibiliteit t.a.v. wijzigingen 
Op ti jd en compleet leveren 

verantwoordelijk voor het op tijd en compleet leveren van de transporteur. Indien 
M&L Machines/ LSP op deze kosten worden beoordeeld, is M&L Machines/ LSP hier 
verantwoordelijk voor. 

Interne doelstellingen 
Inkoop kosten 

Bijdrage in kostenverlaging 

Transporttarieven 
Bijdrage in efficiency 

Beoordeling FMA 
De medewerkers van de afdeling FMA worden beoordeeld op het op tijd betalen van 
de facturen conform betalingscondities, crediteurenadministratieproces en 
boekingssysteem. 

Om zorg te dragen dat de afdelingen kunnen sturen op integrale kosten moeten deze 
kosten in kaart gebracht kunnen worden en gerapporteerd worden aan de afdelingen. 
Door prestatie-indicatoren aan de integrale kosten te hangen, worden de afdelingen 
opgedragen om niet alleen een actieve rol te spelen in de kosten waarop de afdeling 
beoordeeld wordt, maar ook in het beheersen van de integrale kosten. 

7.4.2 Externe partijen 
Het prestatiemeetsysteem voor externe partijen is weergegeven in tabel 7.3. Om de 
praktische uitvoerbaarheid te bewaken, is als bron het Kwaliteitshandboek 
gehanteerd. Daarnaast zal tijdens de uitwerking van het systeem moeten blijken wat 
mogelijk is. 
Tabel 7.3 Prestai 

Leverancier 

Transporteur 

Bij het op tijd en compleet leveren is het belangrijk dat dit specifiek gedefinieerd 
wordt en dat het zo ingericht wordt dat een lijnstop ook een rol speelt in de 
beoordeling. 

7.4.3 Informatiebehoeften 
De informatie die benodigd is bij dit prestatiemeetsysteem wordt bepaald in de 
verdere uitwerking van het systeem. 

7.5 SAMENVATTING 
De eerste twee elementen van het logistiek concept zijn de ondernemingsstrategie en 
doelstellingen. Vanuit de ondernemingsstrategie zijn de externe doelstellingen als 
compleet en op tijd leveren en flexibiliteit geëxpliciteerd. De interne doelstelling is als 
het minimaliseren van integrale kosten geëxpliciteerd. Hoe deze doelstellingen 
behaald worden, wordt weergegeven in de middelste vier elementen. Vanuit de 
grondvorm en haar goederenstromen is een besturingsconcept opgebouwd met 
daarin het strategisch, tactisch en operationeel niveau vertegenwoordigd. Op het 
tactisch niveau is aangegeven over welke aspecten afspraken gemaakt moeten 
worden met leveranciers. Daarnaast is aangegeven welke informatie hierbij nodig is. 
De afdeling inkoop is verantwoordelijk voor het maken van afspraken en inhoudelijk 
voor de commerciële afspraken. De afdelingen M&L Machines en LSP zijn inhoudelijk 
verantwoordelijk voor logistieke afspraken. 
Aan het beleid op tactisch niveau zijn eisen gesteld. Hierbij zijn de 
informatiebehoeften en organisatie aangegeven. 
I n  het laatste element van het raamwerk, het prestatiemeetsysteem, wordt gemeten 
of de doelstellingen behaald worden en vindt zonodig bijsturing plaats. Hierbij is het 
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8 VERGELIJKING HUIDIGE MET GEWENSTE S T T U A ~ E  

8 VERGELIJKING HUIDIGE MET GEWENSTE SITUATIE 

I n  het vorige hoofdstuk is de gewenste situatie voor Oce beschreven. Op sommige 
vlakken is de aanvoerlogistiek reeds ingericht volgens deze gewenste situatie. Op 
andere vlakken is dit nog niet het geval. I n  dit hoofdstuk wordt de vergelijking 
gemaakt tussen de huidige en de gewenste situatie. Dit wordt in de volgorde gedaan 
van de verschillende elementen in het raamwerk. Wederom is gewerkt met de 
figuren uit het vorige hoofdstuk om aan te geven waar men zich bevindt in het 
raamwerk en op welk niveau. Aan het eind van het hoofdstuk worden de 
discrepanties met de gewenste situatie samengevat in clusters. 
I n  Bijlage 8 is een tabel opgenomen met daarin de vergelijking tussen huidige en 
gewenste situatie. Er  is aangegeven hoe ver Oce met deze aspecten is, gezien de 
gewenste situatie. Op deze manier kan snel overzicht verkregen worden. 

8.1 ONDERNEMINGCCTRATEGIE EN DOELSTELLINGEN 

De vastgestelde ondernemingsstrategie geeft geen specifieke 
strategie voor de aanvoerlogistiek aan. Er  zijn slechts enkele 
elementen in de strategie aanwezig die voorwaarden scheppen 
voor de aanvoerlogistiek (op hoog niveau inkopen, zicht op de 
supply chain en mogelijkheden bekijken om te produceren en in te 
kopen in het Verre Oosten). 

I n  de huidige situatie zijn geen doelstellingen voor de aanvoerlogistiek aangegeven. 
De doelstellingen zijn per afdeling geformuleerd. Per afdeling (M&L Machines, Inkoop 
en LSP) zijn de doelstellingen wel in grote lijnen gelijk aan de, in het vorige 
hoofdstuk geëxpliciteerde, aanvoerlogistieke doelstellingen geformuleerd. Echter de 
specificatie van integrale kosten ontbreekt. 
De doelstellingen, die nu voor de afdelingen bepaald zijn, zijn (door prestatie- 
indicatoren) niet op een juiste manier naar lagere niveaus vertaald. Hierdoor streven 
de units en LSP naar de laagste voorraadkosten, waarbij te weinig rekening 
gehouden wordt met andere kosten. Inkoop streeft naar een zo goed mogelijk 
inkoopresultaat. Hierbij gaat het om het verschil tussen norm inkoopprijs en 
behaalde inkoopprijs. Ook hier wordt onvoldoende rekening gehouden met andere 
kosten. 

8.2 GRONDVORM O c É  

(mmw.*.9. 

DI*<*, - I n  het project is uitgegaan van de huidige grondvorm. Gezien 
veranderde omstandigheden (afname verkoopvolume apparaten) in 
de afgelopen jaren moet deze huidige grondvorm opnieuw 
geëvalueerd worden. Hierbij moet een kwantitatieve benadering 
worden gebruikt en alternatieven worden doorberekend. Hiervoor 
dienen de integrale kosten in kaart gebracht te kunnen worden. 

-- 
I-.?*-- 

8.3 BECTURINGCCONCEPT EN INFORMATIEBEHOEFTEN 

Het besturingsconcept en de informatiebehoeften (alleen op het 
tactisch niveau) worden per niveau en aspect doorlopen. 

Damninsi6.ai. 

~ ~~~~ 
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8.3.1 Strategisch niveau 

,A, O discrepanties. 

Onvolledia beleid 

I n  de huidige situatie is niet voor alle aspecten een volledig beleid 
vastgesteld. Voor andere aspecten is het beleid wel vastgesteld, maar 
zal onderzocht moeten worden of dit beleid is afgestemd op de 
geëxpliciteerde doelstellingen. Hieronder zal ingegaan worden op deze 

De leveringsconditie is vastgesteld, echter er is niet aangegeven wanneer van de 
geprefereerde leveringsconditie mag worden afgeweken. 
I n  het beleid met betrekking tot de transportmodaliteit zitten hiaten. Zo is niet 
aangegeven hoe de keuze voor een transportmodaliteit bepaald moet worden. 
Verder is ook niet aangegeven wanneer welke transporteur gebruikt moet 
worden. Er zijn wel geprefereerde transporteurs, maar er is niet aangegeven 
wanneer daarvan afgeweken mag worden. 
Het beleid en de strategie op het gebied van logistieke samenwerking is 
onvoldoende. Binnen Océ wordt vooral aandacht geschon ken aan 
ontwikkelingssamenwerking en minder aan logistieke samenwerking. 

Eva1 uatie beleid 
Het vastgestelde beleid zal voor alle aspecten geëvalueerd moeten worden om te 
zien of het beleid voldoet aan de geëxpliciteerde doelstellingen. Het onderzoek van 
Eric Cortenraede [2002] heeft aangetoond dat de huidige bestelpolicy niet ingericht is 
gezien één van de geëxpliciteerde doelstellingen (minimalisering van de integrale 
kosten). 

8.3.2 Tactisch niveau 
De vergelijking wordt niet voor het gehele tactisch niveau gedaan. 
Voor de activiteiten die plaats vinden op tactisch niveau wordt het 
beleid vastgesteld op strategisch niveau. I n  de vorige paragraaf is 
geëvalueerd in hoeverre dit beleid is vastgelegd. Het beleid voor de 
activiteiten op operationeel niveau is hieronder geëvalueerd. 

Besturina transDort 
Op dit moment wordt het jaarvolume niet precies vastgesteld. 
De aanmelding van het transport gebeurt niet zodanig dat Océ informatie 
verkrijgt over het transport op het niveau van bestelorder. 
Het transport verloopt niet altijd volgens de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld de 
bestelhoeveel heid). 
De beslissing tot spoedtransport gebeurt niet altijd met goedkeuring van het 
hogere niveau. Er is onvoldoende afstemming aangaande de grootte van de 
spoedorder en de registratie van het spoedtransport wordt niet altijd gedaan. 

Geaevens tranmort 
De volgende gegevens zijn niet aanwezig: 

Informatie over het transport zodat koppeling gemaakt kan worden met 
bestelorder. 
Inschatting volume/gewicht/laadmeters per transporteur (op gedetailleerde 
man i er) 

Besturina monitoren orders 
De gemaakte bestellingen voldoen niet altijd aan de gemaakte afspraken met de 
leverancier in de projectfase. 
Er vindt niet beleidsmatig differentiatie in monitoren plaats. 

~ 
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8 VERGELIJKING HUIDIGE MET GEWENSTE SITUATIE 

De leverancier wordt in de regel pas laat geïnformeerd over de wijzigingen of 
worden niet volledig genoeg op de hoogte gesteld van wijzigingen. 
De afspraken met de leverancier worden niet op systematische wijze 
geëvalueerd. 

Geaevens monitoren orders 
De volgende gegevens zijn niet voldoende aanwezig: . Beleid ten aanzien van wijziging en communicatie over wijzigingen met 

leverancier. 
Beleid ten aanzien van differentiatie in beheersing. 
Beleid ten aanzien van evaluatie van gemaakte afspraken. 

Besturina crediteurenadministratie 
De controle op binnenkomst gefactureerde activiteiten wordt in het geval van een 
transportfactuur niet gedaan. 
De controle op gemaakte afspraken met de transporteur wordt onvoldoende 
gecontroleerd. 
De controle op gemaakte afspraken aangaande efficiency en bijzondere afspraken 
gebeurt niet. 

Geaevens crediteurenadministratie 
De volgende gegevens zijn niet aanwezig: 

Gegevens ten aanzien van bestelling en levering transport. 
Beleid ten aanzien van frequentie van factuurcontroles, die nu nog niet of 
onvoldoende uitgevoerd worden. 

Besturinq en aeaevens boekinssbeleid 
Op dit moment worden niet alle kosten die betrekking hebben op integrale kosten 
doorberekend aan de veroorzaker. Zo worden de units en LSP niet beoordeeld op 
transportkosten. Op dit moment zijn ook de gegevens niet aanwezig om de kosten te 
kunnen doorrekenen aan de units en LSP. 

8.4 ORGANISATIE 
Op dit moment zijn de verantwoordelijkheden voor de activiteiten 
op tactisch niveau niet duidelijk aangegeven. 
Ten aanzien van het beleid voor de operationele activiteiten 
ontbreekt het volgende: 

De huidige organisatiestructuur ten aanzien van het 
aanmelden van transport moet opnieuw bekeken worden als de 

aan meld proced ures aangepast zij n. 
Op dit moment wordt (gedeeltelijk) niet voldaan aan de eis dat het 
spoedtransport gecontroleerd moet worden door een hoger managementniveau. 
Op het gebied van de organisatie van het monitoren moet nog een bewustere 
coördinatie komen bij veranderende omstandigheden. 

8.5 PRESTATIEMEETSYSTEEM 
Het gewenste prestatiemeetsysteem wijkt op bepaalde aspecten af 
van het huidige systeem: . De afdelingen Inkoop, M&L Machines en LSP worden op dit 
moment niet beoordeeld op integrale kosten. De doelstelling 
om de integrale kosten te verlagen staat wel in hun strategie, 
maar dit is niet doorgewerkt naar de lagere niveaus. 
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De transportkosten worden op dit moment doorberekend aan de afdeling 
Inkoop, maar hier is geen duidelijke prestatie-indicator voor bepaald. M&L 
Machines en LSP worden niet op transportkosten beoordeeld. Welke afdeling op 
deze kosten beoordeeld moet worden, moet nog bepaald worden. 
Op de crediteurenadministratiekosten worden de afdelingen M&L Machines en LSP 
op het moment niet beoordeeld. 
De afdelingen M&L Machines en LSP worden op dit moment niet op de afwijkende 
kosten ten aanzien van bestel- en transportkosten beoordeeld. 
De medewerkers werken op dit moment volgens het huidige 
crediteurenadministratie 
proces en boekingssysteem. Dit proces moet aangepast worden, zie paragraaf 

Voor de leveranciers is een prestatie-indicatoren systeem uitgedacht, alleen is de 
lijnstop daar niet expliciet meegenomen. De transportkosten worden lang niet 
altijd doorberekend aan de leverancier, wanneer zij de veroorzaker zijn. 
De transporteur heeft op dit moment geen (duidelijk) prestatiemeetsysteem. 

= 

8.3. 

8.6 CONCLUSIE 
I n  dit hoofdstuk zijn de verschillende discrepanties tussen de huidige en gewenste 
situatie beschreven. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het 
geconstateerde. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit gebaseerd is op de 
gewenste situatie. Deze situatie is de ideale situatie. Geen enkele organisatie zal zich 
echter in een ideale situatie begeven. E r  zal altijd verbeterpotentieel overblijven. 
Vandaar dat deze constatering wat negatief overkomt, maar daarbij moet dus het 
bovenstaande in acht worden genomen. Samengevat kunnen de volgende zaken 
worden geconstateerd. 

Op dit moment zijn in de ondernemingsstrategie beperkt specifieke aspecten 
opgenomen over de aanvoerlogistiek. 
Er zijn doelstellingen voor de afdelingen M&L Machines en Inkoop aanwezig, 
waarbij 
integrale kosten zijn meegenomen, maar deze zijn niet duidelijk geëxpliciteerd. 
Daarnaast zijn ze niet doorvertaald naar lagere niveaus. 
Het beleid op strategisch niveau is voor een aantal aspecten op de juiste manier 
bepaald. Voor een aantal andere aspecten is het beleid onvoldoende bepaald (zie 
tabel 8.1). Dit zorgt ervoor dat er bewegingsvrijheid ontstaat op het tactisch 
niveau. Een nadeel hiervan is dat de multidisciplinaire basis of kennis op lager 
niveau kan ontbreken om tot een goede beslissing te komen. 
Daarnaast zal opnieuw bekeken moeten worden of het beleid nog aan de 
geëxpliciteerde doelstellingen voldoet. Dit geldt ook voor de huidige grondvorm. 
Het huidige beleid op tactisch niveau voldoet voor bepaalde delen niet aan de 
gestelde eisen. Hiervoor geldt ook dat de multidisciplinaire basis of kennis op 
lager niveau kan ontbreken of onvoldoende aanwezig kan zijn om tot  een goede 
beslissing te komen. 
Een extra moeilijkheid bij het opstellen en toepassen van het huidige beleid is dat 
hierin onvoldoende is gedifferentieerd. Door naar groepen inkoopdelen te 
differentiëren wordt het maken en uitvoeren van beleid beter te hanteren. Door 
differentiatie kan ook de nadruk gelegd worden op bepaalde groepen 
inkoopdelen. Criteria die bij deze differentiatie een rol kunnen spelen zijn: 
waardedichtheid, land van herkomst, belangrijkheid voor assemblageproces, 
volume en reactietijd. 
De organisatie is voor het grootste gedeelte op de juiste manier ingericht, echter 
hierin moeten bepaalde verantwoordelijkheden omtrent het maken van afspraken 
met leveranciers aangepast worden. 
Het informatiesysteem met betrekking tot het transport is op dit moment 
ontoereikend om het managen van de aanvoerlogistiek te ondersteunen. Dit geldt 
zowel voor procesinformatie als voor managementinformatie. 
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Categorie Discrepanties 
Strateqie aanvoerlogistiek Niet aanwezig 
Doelstellingen aanvoerlogistiek Niet aanwezig 
Grondvorm/ beleid op 
strategisch niveau 

Beleid op gebied van leveringsconditie en transportmodaliteit is 
onvoldoende aanwezig. De grondvorm en het beleid moet opnieuw 

Het prestatierneetsysteem is niet ingericht gezien de geëxpliciteerde 
doelstellingen te manier ingericht, wat ervoor zorgt dat op dit moment niet 
gestuurd wordt op integrale kosten. 

De juiste inrichting van de bovenstaande elementen is belangrijk voor de beheersing 
van de aanvoerlogistiek. Doordat de doelstellingen niet op de juiste manier naar 
lagere niveaus zijn doorvertaald, wordt de aanvoerlogistiek op dit moment niet 
beheerst. 

E 

F 
G 

I n  tabel 8.1 staan de verschillende discrepanties per categorie genoemd. De 
gehanteerde volgorde komt uit het logistiek concept. 

aangegeven' zijn in hoofdstuk 7. 
Er is onvoldoende gedifferentieerd bij beleid op tactisch en strategisch 
niveau 

Prestatiemeetsysteem niet juist ingericht gezien de geëxpliciteerde 

Differentiatie 

Informatiesysteem Transportinformatie is onvoldoende aanwezig 
Prestatiemeetsysteem 

I geëvalueerd worden of het voldoet aan de geëxpliciteerde doelstellingen. 
I Het beleid op dit niveau voldoet niet aan de gestelde eisen die D I Beleid OP tactisch niveau 

e De bovenstaande discrepanties moeten door de organisatie aangepakt worden. Hoe 
Océ en in welke volgorde deze discrepanties moet aanpakken, is in het volgende 
hoofdstuk beschreven. I0 
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9 PLAN VERANDERPROJECT 

I n  hoofdstuk 7 is de gewenste situatie gepresenteerd voor Oce. Vervolgens is in 
hoofdstuk 8 de vergelijking gemaakt tussen de huidige en gewenste situatie. 
I n  dit hoofdstuk wordt een plan gepresenteerd waarin staat aangegeven welke 
stappen Oce moet ondernemen om van de huidige naar de gewenste situatie te 
komen. Deze overgang wordt het veranderproject genoemd. 
Eerst wordt de aanpak om tot dit plan te komen besproken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de veranderingsstrategie er! de fasering. I n  de derde paragraaf wordef? 
de fasen van het veranderproject uitgewerkt. Hierna wordt de organisatie beschreven 
om dit veranderproject uit te voeren. I n  de vijfde paragraaf worden de eerste 
stappen aangegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het SCOR-model. Dit is 
een methode waarmee aangegeven kan worden wat het verbeterpotentieel is in de 
huidige kosten van de aanvoerlogistiek. 

9.1 AANPAK 
Het voorstel voor het projectplan is getoetst door de afdeling Group Logistics, 
waarvan in dit plan wordt voorgesteld de projectleider te leveren, en de stuurgroep. 
Zij hebben ervaring met dergelijke projecten en kunnen een inschatting maken van 
de realiteit van het plan. Hiermee is het een geaccepteerd plan geworden. 
Daarnaast is het plan getoetst aan literatuur over projectmatig werken. 

9.2 VERANDERPROJECT 
In het veranderproject moet de stap van de huidige naar de gewenste situatie, 
beschreven in hoofdstuk 8, worden gemaakt. Hiervoor moeten de verschillen, die daar 
tussen bestaan, overwonnen worden. De strategie daarachter wordt beschreven in de 
eerste paragraaf. I n  de tweede paragraaf wordt de fasering beschreven. 

9.2.1 Veranderingss tra tegie 
I n  paragraaf 8.6 is aangegeven welke discrepanties door de organisatie aangepakt 
moeten worden. De volgorde die daarbij gebruikt is, is de volgorde van het logistiek 
concept. Dit li jkt ook een logische volgorde voor het veranderproject. Ook bij andere 
veranderingen wordt eerst met het hoogste niveau begonnen en daarna worden de 
versch i I lende niveaus daaronder afgewerkt. 
Hierna is het echter voor de specifieke verandering beter om niet het raamwerk te 
volgen of de niveaus in de besturing. I n  de aanvoerlogistiek van Oce zijn namelijk een 
aantal basiselementen niet goed ingericht, zoals het prestatiemeetsysteem en het 
informatiesysteem. Het is belangrijk deze eerst aan te pakken omdat hierna 
strategische beslissingen onderbouwd kunnen worden. Als nu op strategisch niveau 
wordt begonnen, kunnen veranderingen nog steeds niet in relatie gezien worden. Dit 
kan nu wel op tactisch niveau. Daarnaast moet er voldoende draagvlak zijn voor het 
verbeterproject op strategisch niveau. Op zich is er nu draagvlak gecreëerd, maar het 
echte draagvlak ontstaat ais de verantwoordelijkheden en beoordelingen op de juiste 
manier zijn ingericht. Hierdoor worden de probleemhebbers geïdentificeerd en wordt 
de pijn op de juiste plek (namelijk bij de veroorzakers van de pijn) neergelegd. 
Vandaar dat de aanbeveling is om eerst het tactisch niveau in te richten en het 
prestatiemeetsysteem en daarna invulling te geven aan het strategisch niveau. 
Na afloop van het project zal het verbeteren van het aanvoerproces moeten worden 
voortgezet omdat niet alles in een keer verbeterd kan worden en de situatie blijft 
veranderen. Met behulp van het logistiek concept kan de aanvoerlogistiek steeds 
geëvalueerd worden. 
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9.2.2 Fasering veranderproject 
Om de categorieën discrepanties (zie paragraaf 8.6) aan te pakken is een fasering 
gemaakt. Achter iedere fase staat aangegeven welke categorieën (zie tabel 8.1) in de 
fase behandeld worden. 
Fase i: 
Fase 2: 
Fase 3: 
Fase 4: 

Categorie A is in de fasering niet meegenomen, maar is cruciaal voor de 
aanvoerlogistiek. Op dit moment zijn de doelstellingen vanuit de huidige 
ondernemingsstrategie (voor 2003) opgesteld. Bij de volgende strategiebesprekingen 
zal de strategie met betrekking tot aanvoerlogistiek ook in beschouwing moeten 
worden genomen. 
De fasering komt in grote lijnen overeen met de fasering die gebuikt wordt bij 
projectmatig werken van Wijnen et ai. [1998]. Hier worden 6 fasen onderscheiden: 

Initiatieffase: het beslissen of het project wordt aangepakt, het te bereiken 
resultaat en de afbakening. Daarnaast wordt een globale indeling van het project 
gemaakt. . Definitiefase: het zo concreet en eenduidig mogelijk formuleren van het geëiste 
projectresultaat. 
Ontwerpfase: het bepalen hoe het projectresultaat er uit gaat zien. 
Voorbereidingsfase: het vertalen en voorbereiden van het ontwerp in een 
praktisch real iseerbaar eind recul taat. 
Reakatiefase: het maken, invoeren, implementeren of uitvoeren van het 
projectresultaat. . Nazorgfase: het gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat. 

De initiatieffase valt samen met dit plan en fase 1. De definitiefase is het tweede 
gedeelte van fase 1. De ontwerpfase is fase 2. De voorbereidingsfase, de 
realisatiefase en de nazorgfase wordt gevat in fase 3. Vanaf fase 4 wordt een nieuw 
project opgestart en is er sprake van een nieuwe fasering. 

Beslissing en overeenstemming veranderproject. (Categorie 6, F) 
Verdere inrichting tactisch niveau (Categorie D, F, G) 
Invoering tactisch niveau en evaluatie 
Inrichting strategisch niveau en toepassen differentiatie (Categorie C, 
E) 

9.3 STAPPEN I N  HET VERANDERPROJECT 

I n  deze paragraaf zijn de vier fasen uiteen gezet. De totale fasering is weergegeven 
in figuur 9.1. Een concretere uitwerking van de fasen is terug te vinden in Bijlage 9. 

Figuur 9.1 Planning veranderproject 

9.3.1 Fase 1 (Categorie 6) 
In deze fase wordt de beslissing genomen om het veranderproject op te starten. 
Hiervoor moet overeenstemming worden bereikt over een aantal zaken, die in dit 
afstudeerproject zijn voorgesteld : 

~ 
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. De doelstellingen . De verantwoordelijkheden met betrekking tot logistieke afspraken met 
leveranciers . Het prestatiemeetsysteem 

Het is belangrijk dat het managementteam hier overeenstemming over bereikt. Zij 
zullen de opdrachtgever van het veranderproject worden. Maar ook de betrokken 
leden van de organisatie moeten het hier mee eens zijn. Dit is ook de basis voor een 
goed functionerend prestatiemeetsysteem. 
Ter voorbereiding op die overeenstemming moet een projectvoorstel worden 
geschreven waarin de genoemde zaken, waarover overeenstemming moet worden 
bereikt, beschreven staan, de projectdefinitie, het plan van aanpak en de organisatie. 
I n  het projectvoorstel moeten ook de andere discrepanties (uit tabel 8.1) beschreven 
staan. 
Betrokken: 
Verantwoordelijk: 
Input: 

Management team, betrokken leden organisatie 
G rou p Log i st i cs 
Afstudeerverslag, omgewerkt in projectvoorstel met daarin de 
specifieke zaken waarover overeenstemming moet worden 
bereikt 
Ove ree nste m mi ng en goed keuring project. output: 

Miibaal i: Start-up veranderproject 

9.3.2 Fase 2 
I n  deze fase vindt de verdere inrichting van het tactisch niveau plaats voor zover dit 
niet in het afstudeerproject is gebeurd. Dit wordt uitgevoerd door het projectteam, 
dat opgericht wordt (zie paragraaf 9.3). Deze fase bestaat uit een aantal 
aandachtsgebieden die in een bepaalde volgorde behandeld moet worden. Deze 
volgorde is terug te vinden in de onderstaande beschrijving en in figuur 9.1. I n  
Bijlage 9 zijn de aandachtsgebieden verder uitgewerkt. 
De resultaten van de aandachtsgebieden moeten verwerkt worden in een document 
waarin gecommuniceerd wordt hoe de verandering er in zijn totaliteit (alle 
aandachtsgebieden en andere aanpassingen op basis van de gewenste situatie) 
uitziet. Dit is mede onderdeel van Fase 3, waar ook de afronding hiervan plaatsvindt. 
I n  de onderstaande beschrijving van de verschillende aandachtsgebieden komt als 
input de gewenste situatie voor. Hiermee wordt de situatie, beschreven in hoofdstuk 
7 voor dat onderwerp, bedoeld. Bij de aandachtsgebieden wordt de 
corresponderende categorie uit paragraaf 8.6 aangegeven. 

Aandachtsaebied 1 : Prectatiemeetsysteem aanpassen (Categorie G en deel O) 
Dit aandachtspunt wordt uitgevoerd door het projectteam. Hieronder wordt de in- 
en output van dit aandachtsgebied aangegeven. 
Input: 

output: 

Gewenste situatie ten aanzien van boekingssysteem en 
prestatiemeetsysteem 
Uitwerking van de gestelde doelstellingen in kwantitatieve en 
gedetailleerde doelstellingen. 
Uitgewerkt prestatiemeetsysteem 
Aanpassingen in informatiesysteem 

Aandachtsaebied 2: Bestelproces: monitoren, wijzigen, spoed (Categorie O) 
Dit aandachtsgebied kan specifiek uitgewerkt worden bij de units, waarna de 
uitwerking besproken wordt in het projectteam. Hiervoor is dus extra capaciteit nodig 
van de units. Hieronder is weer de in- en output aangegeven. 
Input: Gewenste situatie ten aanzien van het bestelproces 
output: Monitoringsbeleid 

Aanpassingen in informatiesysteem 
Aandachtsaebied 3: Crediteurenadminstratieproces aanpassen (Categorie O), 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 

- 

55 



9 PLAN VERANDERPROJECT 

Dit aandachtspunt wordt uitgewerkt door de afdeling FMA, waarbij het projectteam 
de uitwerking bespreekt. Voor dit aandachtspunt is extra capaciteit van de afdeling 
FMA nodig. Ook is wellicht de input van de inkoper logistieke diensten (inkomend 
transport) nodig voor specifieke transportvragen. Hieronder is de in- en output 
aangegeven. 
Input: 

output: Uitgewerkt crediteurenadministratieproces 

Gewenste situatie ten aanzien van het 
crediteurenadministratieproces 

Aanpassingen in informatiesysteem 

Aandachtsaebied 4: Informatiesysteem aanpassen (Categorie F) 
Door de uitwerking van de aandachtsgebieden zijn enkele aanpassingen in het 
informatiesysteem nodig. Ook komen een aantal informatie eisen uit de gewenste 
situatie naar voren. Aan de I T  afdeling zal gevraagd worden om hier invulling aan te 
geven in samenwerking met het projectteam. Hiervoor is extra capaciteit van de I T  
afdeling nodig. Hieronder is de in- en output aangegeven. 
Input: Benodigde aanpassingen uit aandachtsgebieden 

Informatie eisen komend uit de gewenste situatie 
Output: Vernieuwd I T  systeem voor de aanvoerlogistiek 

Aandachtsaebied 5: Transportprocedures aanpassen (Categorie O) 
Naar aanleiding van de verandering in het informatiesysteem zullen ook de 
aanmeldprocedures van het (spoed)transport veranderen. Deze zullen in dit 
aandachtsgebied uitgewerkt worden. Ook zal nagedacht worden hoe effectiviteit en 
efficiency in het samenpakken van transportzendingen kan plaatsvinden. Hieronder is 
de in- en output aangegeven. 
Input: Vernieuwd IT-systeem 

output: Procedures aanmelden (spoed)transport 
Gewenste situatie ten aanzien van transport 

9.3.3 Fase 3 
Nadat in de tweede fase de inrichting van het tactisch niveau is voltooid, vindt in 
deze fase de voorbereiding op de tweede mijlpaal, het invoeren van de verbeteringen 
op tactisch niveau, de daadwerkelijke invoering en de evaluatie van die invoering, 
plaats. 

Invoerina voorbereiden: In deze stap wordt verdergegaan met het document, waar 
de verandering in beschreven staat. Deze activiteit is in de vorige fase begonnen en 
wordt in deze fase afgerond. Het uiteindelijke document zal ter goedkeuring worden 
aangeboden aan het managementteam. 
Tevens moet invulling gegeven worden aan de evaluatie, die plaatsvindt na afloop 
van de invoering. Hieronder is de in- en output aangegeven. 
Input: Gewenste situatie van de hierboven niet uitgewerkte delen (zie Bijlage 

9). 
Uitgewerkte resultaten aandachtsgebieden. 
De veranderingen die organisatiebreed worden ingevoerd (in 
procedures en richtlijnen) 
Evaluatiemethode om de invoering te beoordelen 
Fiat van het managementteam om invoering in gang te zetten 

output: 

MiiiDaal 2: Invoering op tactisch niveau in gang zetten 

Evaluatie invoerina: evaluatie aan de hand van de opgestelde evaluatiemethode of de 
invoering naar wens verloopt (zie voor verdere toelichting, Bijlage 9) 
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9 PLAN VERANDERPROJECT 

9.3.4 Fase 4: Doorstart op strategisch niveau (Categorie C, E) 
I n  deze fase vindt de inrichting van het strategisch niveau plaats. Nadat men de 
verbeteringen op tactisch niveau heeft ingevoerd kan men een fasering maken voor 
deze inrichting. 

9.3.5 Verder verloop project 
Nadat invulling is gegeven aan het strategisch niveau, kan dit weer gevolgen hebben 
voor de lagere niveaus. Deze gevolgen zullen in de niveaus doorgevoerd moeten 
worden. 

9.4 ORGANISATIE EN TIJDSPLANNING VERANDERPROJECT 

Organisatie 
Voor dit veranderproject wordt een projectteam opgezet dat het veranderproject gaat 
uitvoeren. Zij zullen de verschillende aandachtsgebieden uitwerken. Bij sommige van 
deze aandachtsgebieden zullen zij de hulp inroepen van experts uit de organisatie. 
Het projectteam zal bestaan uit leden van de afdelingen Inkoop, M&L Machines, LSP, 
I T  en Controlling. 
Dit projectteam wordt geleid door een projectleider die rapporteert aan het 
managementteam, de stuurgroep. Deze organisatievorm kan getypeerd worden als 
een stuurgroep/werkgroepmodel [Wijnen et al., 19981. 
De taak van deze projectleider is: 

Algehele coördinatie 

Informeren organisatie 
Informeren managementteam 

De projectleider moet onpartijdig, multidisciplinair en gericht zijn op wat voor heel 
Océ het beste is. Daarnaast moet de persoon eigenschappen bezitten om een groot 
project te leiden en geaccepteerd worden als de projectleider. Kijkend naar de 
partijen, lijkt iemand van de afdeling Group Logistics het meest geschikt. Deze 
afdeling heeft ervaring in het uitvoeren van logistieke projecten en is onpartijdig. 

Leiding geven aan projectteam (tevens voorzitter) 

Tudsplanning 
Er moet gestreefd worden om de managementbeslissing om het veranderproject te 
starten, het aanstellen van een projectleider en het samenstellen van het 
projectteam te bewerkstelligen voor de bedrijfssluiting (begin augustus 2003). Na de 
bedrijfssluiting kan het projectteam dan van start gaan met het maken van een 
gedetailleerd projectplan voor fase 2 en de uitvoering daarvan. Vervolgens moet 
gestreefd worden om fase 2 voor het eind van 2003 af te ronden. Deze tijdsfasering 
is besproken met de opdrachtgever en begeleider van Oce. Zij gaven ook aan dat 
een verdere tijdsfasering niet mogelijk was. Hier zal onderweg invulling aan moeten 
worden gegeven. 

9.5 DE EERSTE STAPPEN 

Dit rapport en de eindpresentatie zijn de eerste stappen in het project om de 
aanvoerlogistiek naar de gewenste situatie te brengen. Het project moet een vervolg 
krijgen door een managementbeslissing om het project in gang te zetten. Vandaar 
dat een termijn is gesteld waarop fase 1 moet zijn afgerond (begin augustus). 
Group Logistics is er na afloop van het afstudeerproject verantwoordelijk voor dat 
deze fase begin augustus is afgerond. De huidige stuurgroep (in dit project) kan als 
promotor, voor het starten van het project, optreden, omdat zij betrokken zijn 
geweest bij het tot stand komen van het logistiek concept (de gewenste situatie voor 
de aanvoerlogistiek). 
Naast dat het management de beslissing moet nemen om het project in gang te 
zetten, moet ook voldoende capaciteit worden vrijgemaakt om het project 
daadwerkelijk uit te voeren. Dit geldt niet alleen voor het projectteam, maar ook 
voor de afdelingen waar het projectteam input van vraagt (units, FMA en IT). 

~ ~~~ 
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Het is belangrijk te realiseren dat alleen een managementbeslissing niet voldoende 
is. De leden van de organisatie die een rol in de aanvoerlogistiek hebben, moeten 
ook enthousiast worden. Zij zullen het uiteindelijke werk moeten verrichten, hetzij in 
de projectorganisatie, hetzij in de werksituatie als het project is ingevoerd. 

9.6 SCOR-MODEL 
Met behulp van het SCOR model van het Supply Chain Council is de huidige situatie 
in de supply chain betreffende de keten leverancier-Océ voor M&L Machines 
kwantitatief in kaart gebracht. Dit model levert een methode om de bedrijfsprocessen 
volgens standaard processen en prestatie indicatoren te beschrijven. Tevens omvat 
het SCOR-model een uitgebreide database voor benchmarking waardoor 
verbeterpotentieel gedefinieerd kan worden. Bovendien worden best-in-class 
oplossingen aangereikt om dit verbeterpotentieel ook in de praktijk om te zetten. 
Het toepassen van het SCOR-model binnen Océ is uitgevoerd door de afdeling Group 
Logistics gedurende de laatste fase van het afstudeerproject. De scope van het SCOR 
model is breder dan de aanvoerlogistiek. Alle kosten gerelateerd aan de 
aanvoerlogistiek zoals kwaliteitskosten en lijnbevoorradingskosten worden hierin 
meegenomen. Op het moment dat dit afstudeerverslag afgerond is, was de analyse 
nog niet geheel afgerond. De uitkomst van de analyse zal zijn dat op basis van de 
benchmarking het verbeterpotentieel binnen de aanvoerlogistiek van Océ bepaald 
kan worden. Dit dient als startpunt voor het opstarten van een integraal 
verbeterproject. 
Het veranderproject in het kader van dit afstudeerproject draagt bij aan het benutten 
van het verbeterpotentieel. Er is aangegeven waar verbeteringen gerealiseerd 
moeten worden op tactisch niveau. Met behulp van het ontwikkelde logistiek concept, 
handreikingen die gegeven zijn en de implementatie van de inrichting van het 
tactisch niveau, kan ook op strategisch niveau aangegeven worden waar 
verbeteringen moeten worden aangebracht. Met deze twee stappen, verbeteringen 
op tactisch en strategisch niveau, en het in gang houden van het verbeterproces, kan 
het verbeterpotentieel benut worden. 
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10 PROJECTEVALUATIE, CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

I n  dit hoofdstuk wordt teruggekeken naar het afstudeerproject. Dit wordt gedaan 
door eerst een evaluatie van het afstudeerproject te houden. Vervolgens worden de 
hoofdconclusies aangegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen die 
direct voortkomen u-it het afstudeerproject en aanbevelingen buiten het 
afstudeergebied. 

10.1 PROJECTEVALUATIE 
I n  deze paragraaf wordt teruggekeken naar de doelstelling van de ontwerpopdracht 
en de opdrachtformulering. Tenslotte wordt geëvalueerd in hoeverre het logistiek 
concept toepasbaar is geweest. 

1 O. 1-1 Terugkoppeling op doelstelling 
I n  hoofdstuk 5 is de doelstelling van de ontwerpopdracht geformuleerd. Deze luidde 
als volgt: 

"Het ontwikkelen van een raamwerk zodat structuur ontstaat in de 
aanvoerlogistiek en de aanvoerlogistiek systematisch geanalyseerd kan 
worden, zodat Océ het verder kan verbeteren. " 

Met behulp van het logistiek concept is een structuur voor de aanvoerlogistiek 
ontstaan. Vervolgens is met behulp van dit logistiek concept de aanvoerlogistiek 
geanalyseerd en is aangegeven waar verbeteringen mogelijk zijn. Océ zal deze 
verbeteringen zelf in gang moeten zetten met behulp van het veranderproject, dat in 
hoofdstuk 9 is gepresenteerd. 

10.1.2 Terugkoppeling op ontwerpopdracht 
I n  hoofdstuk 5 is de ontwerpopdracht als volgt gedefinieerd: 

"Ontwerp een raamwerk voor de aanvoerlogistiek en vul dit raamwerk 
specifiek in voor Oce, zodanig dat het raamwerk zo compleet mogelijk is 
en dat de aan voerlogistiek beheerst kan worden". 

Deze opdracht is uitgevoerd door het logistiek concept te ontwikkelen op basis van 
de bestaande literatuur en het daarna specifiek in te vullen (op tactisch niveau) voor 
Océ. 
Het aspect compleet is vormgegeven door het gebruik van het logistiek concept, 
waarin verschillende facetten van de aanvoerlogistiek worden gehanteerd. Daarnaast 
is teruggegrepen op de literatuur voor de invulling van het raamwerk. Tenslotte is de 
compleetheid getoetst door het ingevulde logistiek concept te bespreken in de 
stuurgroep (zie Bijlage 2). 
Beheersing is vormgegeven door het expliciteren van doelstellingen en de hoofdlijnen 
aan te geven van het prestatiemeetsysteem, dat kan meten of de doelstellingen 
worden behaald. De organisatie moet het prestatiemeetsysteem verder uitwerken en 
daarmee de vertaling naar lagere niveaus realiseren. 

1 O. 1.3 Terugkoppeling op toepassing logistiek concept 
I n  hoofdstuk 6 worden een aantal redenen gegeven om het logistiek concept te 
hanteren. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre deze redenen van toepassing 
waren bij de ontwikkeling van het logistiek concept tijdens dit afstudeerproject. 

Integrale benadering: Met het logistiek concept is het mogelijk integraal over de 
verschillende functies heen te  kijken. 
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. Raamwerk voor gecoördineerd actieplan: Door het invullen van het logistiek 
concept kunnen verbeteringen in gang gezet worden voor de aanvoerlogistiek. 
Deze verbeteringen kunnen in relatie met elkaar gezien worden. 
Logistiek bewustzijn: Door de organisatie te betrekken in de vorm van interviews, 
presentaties en de stuurgroep, is het bewustzijn voor de aanvoerlogistiek 
vergroot. Dit bewustzijn is belangrijk om de kans te vergroten dat het 
veranderproject daadwerkelijk wordt ingezet. 

. 

10.2 HOOFDCONCLUSIES 
De hoofdconclusies van dit verslag zijn: 

Op grond van de knelpuntenanalyse kan geconcludeerd worden dat op dit 
moment onvoldoende overzicht over en inzicht in de aanvoerlogistiek bestaat. 
Hierdoor kan niet aangegeven waar verbeteringen moeten worden aangebracht 
en was het niet mogelijk om de initiële opdracht uit te voeren (zie hoofdstuk 4) . 
De aanvoerlogistiek is op dit moment niet beheerst. Dit komt omdat de 
doelstellingen gesteld aan de verschillende afdelingen niet juist zijn doorvertaald 
naar de lagere niveaus. Hierdoor kan niet gemeten worden of de aanvoerlogistiek 
in overeenstemming is en blijft met de doelstellingen en kunnen ook geen 
maatregelen getroffen worden voor bijsturing (zie hoofdstuk 8). 
Het huidige informatiesysteem is ontoereikend om de aanvoerlogistiek te 
ondersteunen (zie hoofdstuk 8). 
Met behulp van het logistiek concept kan de aanvoerlogistiek beheerst worden en 
kan aangegeven worden waar verbeteringen nodig zijn. Deze verbeteringen 
kunnen in relatie met elkaar gezien worden (zie paragraaf 10.1). 

. 

. 

10.3 AANBEVELINGEN 
I n  deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan. Dit is in twee delen opgedeeld. 
Eerst zijn aanbevelingen aangegeven, die direct voortkomen uit het afstudeerproject. 
Vervolgens zijn enkele aanbevelingen buiten het afstudeergebied gegeven. 

1 O. 3.1 Aanbevelingen aanvoerlogistiek 
De hoofdaanbeveling is: verder gaan met het project voor de aanvoerlogistiek. Hoe 
dat gedaan kan worden is aangegeven in hoofdstuk 9. Het is belangrijk dat het 
veranderproject opgepakt wordt en niet op de lange baan geschoven wordt. Het 
risico is dan dat kennis en draagvlak verloren gaat. 
Wanneer gekeken wordt naar welke zaken Océ op het gebied van de aanvoerlogistiek 
zou moeten aanpakken, zijn de belangrijkste: 

. 
Er moet overeengekomen worden wat de hoofddoelstellingen zijn van de 
aanvoerlogistiek in relatie tot andere doelstellingen. 
Het prestatiemeetsysteem moet worden ingericht zodat doelstellingen 
doorvertaald kunnen worden naar lagere niveaus, gemeten kan worden of deze 
doelstellingen behaald worden en de kosten doorberekend worden naar de 
veroorzaker. 
Het informatiesysteem op het gebied van transport moet worden aangepast. = 

1 O. 3.2 Aanbevelingen buiten afstudeergebied 
Hieronder worden nog een aantal aanbevelingen gedaan, die buiten de 
aanvoerlogistiek vallen: . Het logistiek concept kan ook gebruikt worden voor andere delen van de 

logistieke keten. Zo kan het uitgebreid worden door bijvoorbeeld de 
leverancierskeuze, de lijnbevoorrading en het bepalen van de behoefte mee te 
nemen. Maar ook voor de productielogistiek en de distributielogistiek is het 
toepasbaar. 
I n  dit afstudeerproject is de huidige grondvorm als gegeven verondersteld. Het 
verdient de aanbeveling om te kijken, gezien de huidige volumeverlaging, of deze 
grondvorm nog wel de beste is voor de Océ situatie. Zo kan gekeken worden of 

9 

~ ~ ~ ~ _ _ _ ~  
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de leveringsconditie Ex Works nog past in de huidige aanvoerlogistiek door deze 
beslissing door te rekenen. Daarnaast kan gekeken worden of de huidige 
ontkoppelpunten voor de verschillende units wel juist gesitueerd zijn. 
Bij de keuze van de leverancier dient rekening gehouden te worden met logistieke 
aspecten, buiten de commerciële en kwalitatieve aspecten. De keuze van de 
leverancier heeft namelijk invloed op de volgende logistieke aspecten: . 

Machtsverhouding leverancier/ Oce. 
Op dit moment zijn veel ingekochte onderdelen klant- en apparaatspecifiek. Het 
inkopen van klantspecifieke onderdelen is duurder dan standaardonderdelen. 
Zeker omdat het niet om groot aantal onderdelen gaat. Daarnaast zorgt de 
apparaatspecifiekheid van de onderdelen ervoor dat er minder schaalvoordelen te 
behalen zijn dan wanneer een onderdeel voor meerdere apparaten wordt 
gebruikt. Het verdient daarom de aanbeveling om in het proces van het 
ontwikkelen van nieuwe apparaten te streven naar het gebruik van meer 
standaardonderdelen. 

Bereidheid van de leverancier tot logistieke samenwerking 
De eisen die de leverancier aan commitments stelt. 
De plaats waar de leverancier gevestigd is. 

O 

O 

O 

O 

O 

1. 

O 

* 
O 

O EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 61 



10 PROIECTEVALUATIE, CONCLUSIES 8 AANBEVELINGEN 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 62 



O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 
O 

e 
O 

O 

O 

O 

- 

BRONNEN 

BRONNEN 

LITERATU u R 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Aken, J. E. van; "Strategievorming en organisatiestructurering: organisatiekunde 
van uit on twerpperspectie f', KI uw er Bed rij fsw e te n sc h a p p e n , Deventer, 1 9 94 

Anthony, R.N.; "Planning and control systems: a framework for analysis", Harvard 
Univercity, Boston, 1965 

Bemelmans, T.M .A.; "Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering", Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1998 

Bertrand, J. W. M., Wortman n, J .C., Wijngaard J. ; "Production control: a structural 
& design oriented approach", Elsevier, Amsterdam, 1990 

Cortenraede, E. N .A.; "Herontwerp bestelpolicy van assemblageonderdelen: 
beslissingsondersteunend communicatiemodel tussen inkoop en logistiek", 
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, 2002 

Garriga Oostenbrink, F.G., Goor, A.R. van; "Inkooplogistiek: een integraal 
concept", uit: Praktijkboek Professioneel Inkoopmanagement, Kluwer, Deventer, 
afl. 7, B600, 1995 

Goor, A.R. van, Ploos van Amstel, M.J., Ploos van Amstel, W.; "Fysieke 
distributie: denken in toegevoegde waarde", EPN, Houten, 1999 

Groen, J.G.W., Jong, A.C. de, Kooijmans, A.A.; "Besturing en beheersing", Kluwer 
Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1995 

Groot P.M.A., Kremer P.G.M.T., Vissers J.M.H., "Raamwerk voor 
productiebesturing in ziekenhuizen", Acta Hospitalia, no. 2 (1993), p. 29-37 

Hoekstra, Sj., Romme, J.H.J.M.; "Op weg naar integrale logistieke structuren", 
Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1993 

Kempen, P.M., Keizer, J.A.; "Werkboek advieskunde: de stagepraktijk als 
uitdaging ' I ,  W o1 te rs- Noo rd hoff, Groningen, 1996 

Kraljic, P.; "Purchasing must become supply management", Harvard Business 
Review, Vol. 61 (1983), p. 109-117 

Reck, R.F., Landeros R., Lyth, D.M.; "Integrated supply management: the basis 
for professional de velopmen t ' I, I n te rn a t i o n a I J o u rn a I of Pu rc h a s i n g a n d Ma te ria I s 
Management, vol. 28, no. 3 (1992), p. 12-18 

Vaart, J.T. van der, Vries, J. de, Wijngaard, J.; "Complexity and uncertainty of 
materials procurement in assembly situations", International Journal of 
Production Economics, vol. 46-47 (1996), p. 137-152 

Versch uuren, P., Doorewaard, H. ; "Onderzoekmodelff, in : Verschu uren, P., 
Doorewaard, H.; "Het ontwerpen van een onderzoek", LEMMA, Utrecht (1995), p. 
39-57 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 63 



~ ~~ 

BRONNEN 

Verstegen, M.F.G.M.; "Ontwikkeling van een logistiek concept", Tijdschrift voor 
Inkoop & Logistiek, jrg. 5, nr. 7-8 (1989), p. 23-29 

Vissers, J.M.H., Vries, de G., Betrand, J.M.W.; Yen raamwerk voor 
productiebesturing in een ziekenhuis, gebaseerd op logistieke patiëntengroepen ", 
Acta Hospitalita, no. 2 (2001), p. 33-51 

Weele, A.J. van; "De structuur en organisatie van inkoop in de industriële 
onderneming" in: Handboek Inkoopmanagement, Samson, Alphen a/d Rijn, 

Weele, A.J. van; "Purchasing and Supply Chain Management: analysis, planning 
and practice", Thomson, London, 2002 

Weggeman, M.C.D.P., Wijnen, R., Kor, R.; "Ondernemen binnen de 
onderneming", Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1997 

Wijnen, G., Renes, W., Storm, P.M.; "Projectmatig werken", Spectrum, Utrecht, 
1998 

Wisner, J.D., Tan, K.C.; "Supply chain management and its impact on 
purchasing", Journal of Supply Chain Management, vol. 36, no. 4 (2000), p. 33- 
42 

81700 (1987), p. 1-29 

OVERIGE BRONNEN 

. SAPR2 download M&L Machines 

Oce Jaarverslag 2001 en 2002 

SAPR3 download LSP 

Management rapportages units en LSP: de "gele" boekjes 

Kwa I i te  i tshan d boe k . 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 64 

O 

O 

O 
O 

O 
a 
O 

O 

O 

O 

a 
O 

a 
O 

O 

O 

a 
O 

a 
O 

O 

a 
O 

O 

O 

O 

c 
O 

O 

O 

O 

O 

O 



O 

O 

o 
O 

O 

AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 
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AFKORTINGEN 
APW 
AR 
DDS i/ 2 
FCA 
FOB 
FME 
FML 
IS 
KOOP 
LSP 
M&L 
MP 
MRP 
MQ 
opco’s 
PL 
R&D 
Reman 
SBU 
WFPS 

BEGRIPPEN 
Acquisitieproducten 

Assemblage 
Asset Recovery 

Bedrijfsproces 

Beheersing 

Besturing 

Con figuratie 

Consumables 

Cross Dock 

Digital Document 
Ex works 

Free on Board, Ex 

Asian Pacific Warehouse 
Asset Recovery 
Digital Document Systems i/ 2 
Free Carrier 
Free on Board 
Frans Maas Expeditie 
Frans Maas Logistiek 
Imaging Supplies 
Klantenorder Ontkoppelpunt 
Logistic Service Parts 
Manufacturing & Logistics 
Manufacturing Plan 
Material Requirements Planning 
Manufacturing engineering & Quality 
Operating Com pan ies 
Projectleider 
Research & Development 
Remanufactu ring 
Strategic Business Unit 
Wide Format Printing Systems 

Producten die rechtstreeks bij een producent worden ingekocht 
en vervolgens doorverkocht wordt aan de klant 
Het fabriceren van een apparaat uit een reeks onderdelen 
Het gereed maken voor hergebruik van onderdelen en 
complete componenten van apparaten, die na een eerste 
levenscyclus uit de markt zijn gehaald. 
Een keten in het bedrijf dat zich bezig houdt met een specifiek 
proces om een bepaald product op te leveren. 
Het vaststellen of de uitvoeren van het gehele proces (Proces, 
Besturing, Informatie en Organisatie) in overeenstemming is en 
blijft met de gemaakte plannen en het zo nodig treffen van 
maatregelen voor bijsturing. 
De activiteiten en sturing die nodig zijn om het fysieke proces 
uit te voeren 
Het maken van de uiteindelijke samenstelling voor een 
bepaalde klant gebaseerd op de wensen van de klant 
Verbruiksonderdelen die na eenmalig gebruik afgevoerd 
worden, zoals toners en printers 
Het overslaan van goederen op een punt, waar de goederen 
niet opgeslagen worden 
De markt voor printen en kopiëren in kantooromgevingen 
Concreet houdt dit in dat Oce verantwoordelijk en bepalend is 
voor het transport van de leverancier naar Océ 
Concreet houdt dit in dat de leverancier verantwoordelijk en 

works, Free Carrier bepalend is voor het transport van de leverancier naar Öce. 
Fysieke Distributie De logistiek omtrent het leveren van de eindproducten aan de 

klant 
Imaging Supplies Materialen die (voornamelijk als informatiedragers) bij het 

printen, kopiëren en plotten worden gebrui kt, zoals papier en 
films 
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Industria/isatieproces Het proces van het in productie nemen van een nieuw apparaat 
Lijnbe voorrading 
Logimax 

Picken 

Poort 60 

Assemblage fase 
Projectfase 

Remanufacturing 

SAPRZ systeem 

SAPR3 systeem 

SBU's 

Service fase 

Strategische 
producten 

TOPA 

Units 

Logistiek 
mede werker 

Wide Format 

Het aanvullen van de voorraad in de lijn vanuit Poort 60 
Warehouse informatiesysteem dat FML ondersteunt bij haar 
magazijnactiviteiten 
Het verzamelen van een lijstje met een aantal items in een 
magazijn 
Een aan FML uitbesteed magazijn, waar de onderdelen voor 
langere tijd worden opgeslagen 
De fase waarin het apparaat in productie is 
In  deze fase wordt een nieuw apparaat ontwikkeld en 
geïnd u s t r i a I i see rd 
Het herfabriceren van gebruikte machines zodat ze weer 
gebruikt kunnen worden 
Informatiesysteem om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, 
dat binnen M&L Machines wordt gebruikt 
Informatiesysteem om de bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, 
dat binnen LSP wordt gebruikt 
De business units die de strategie voor een aantal jaren 
uitzetten voor de onderneming en de verschillende apparaten 
in het bijzonder 
De fase waarin alleen nog service voor een bepaald apparaat 
wordt uitgevoerd, maar geen nieuwe apparaten worden 
gemaakt 
Die producten die essentieel zijn voor het apparaat om te 
functioneren. De producten geven het onderscheid aan met 
apparaten van concurrenten 
Een concept dat de TOPA leverancier wordt ingeschakeld voor 
het leveren en terugnemen van standaardverpakkingen 
Onder units worden de afdelingen DDS i, DDS 2 en WFPS 
verstaan 
Degene die de inkoopdelen (nadat de initiële afspraken 
gemaakt zijn met de leverancier) besteld bij de leverancier en 
ook nagaat of de bestelling binnenkomt. De verwervers in dit 
proces zijn de logistieke disponenten, werkzaam op de afdeling 
logistiek van de units, of de medewerkers van de afdeling 
Planning & Supply van LSP. 
De markt voor het printen, kopiëren en plotten van 
g rootformaa t 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 

- 

66 

O 

O 

e 
O 

O 



O 

O 

O 

O 
O 

O 
I 

BIJLAGEN 

BIJLAGEN 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 1 



BIJLAGEN 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 2 

a 
a 
a 
a 

a 
O 

-0- 

O 

O 

a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 

a 
a 

O 

a 

O 

0 

O 

O 

a 
a 
O 

O 

a 
a 

a 
O 



O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
. o  
O 

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN 

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 AFBAKENEN BEDRIJFSPROCESSEN ...................................................... 5 

BIJLAGE 2 PROJECTORGANISATIE ........................................................................ 9 

BIJLAGE 3 GEGEVENS OVER CODENUMMERS EN LEVERANCIERS ......................... 11 

GEGEVENS SAPR2: M&L MACHINES ..................................................................... 11 
BX3.1 Algemene gegevens .................................................................................. 11 
83.1.2 

GEGEVENS SAPR3: LSP ................................................................................... 14 

Gegevens over landen en regio's ................................................................ 16 
GEGEVENS LSP EN M&L MACHINES ....................................................................... 17 

BIJLAGE 4 BESTURING ........................................................................................ 19 

83.1 

Gegevens over landen en regio's ................................................................ 12 

83.2.1 Algemene gegevens .................................................................................. 14 
83.2 

83.2.2 
B3.3 

BIJLAGE 5 INFORMATIE ...................................................................................... 2 1  

85.1 M&L MACHINES .............................................................................................. 2 1  
85.2 LOGISTIC SERVICE PARTS ................................................................................... 22 

BIJLAGE 6 VERANTWOORDELIJKHEDEN .............................................................. 2 5  

86.1 M&L MACHINES .............................................................................................. 25 

STRATEGISCH PLAN ............................................................................ 2 7  

86.2 LOGISTIC SERVICE PARTS ................................................................................... 25 

BIJLAGE 7 

BIJLAGE 8 OVERZICHT HUIDIGE VERSUS GEWENSTE SITUATIE .......................... 2 9  

BIJLAGE 9 TOELICHTING VERANDERPLAN .......................................................... 3 1  

89.1 FASE 1 ......................................................................................................... 3 1  
89.2 FASE 2 ......................................................................................................... 3 1  

89.2.1 Aandachtsgebied 1 ................................................................................... 31 
69.2.2 Aandachtsgebied 2 ................................................................................... 31 
B9.2.3 Aandachtsgebied 3 ................................................................................... 32 
89.2.4 Aandachtsgebied 4 ................................................................................... 32 
B9.2.5 Aandachtsgebied 5 ................................................................................... 32 

B9.3 FASE 3 ......................................................................................................... 33 
89.4 FASE 4 ......................................................................................................... 33 

EIND VERSLAG : DE AAN VOERLOGISTIEK NA DER BEKEKEN 3 



BIJLAGE 1 AFBAKENEN BEDRIJFSPROCESSEN 

~~ 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 4 

-0- 

O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 



BIJLAGE 1 AFBAKENEN BEDRIJFSPROCESSEN 

BIJLAGE 1 AFBAKEN EN BEDRIJFSPROCESSEN 

In  deze bijlage wordt beschreven hoe tot de afbakening naar bedrijfsprocessen is 
gekomen. 

I n  de Supply Chain van Oce kunnen verschillende bedrijfsprocessen worden 
onderscheiden. Onder bedrijfsproces wordt een keten in het bedrijf verstaan, die zich 
bezig houdt met een specifiek proces om een bepaald product te leveren. De 
verschillende bedrijfsprocessen zijn in ketens afgebeeld in figuur B l . 1  en zijn in dit 
figuur omstippeld. 
De volgende bedrijsprocessen zijn te onderscheiden : 

Consumables: het produceren van strategische onderdelen. 
Imaging Supplies: het verwerven, produceren en leveren van supplies (o.a. 
pa pi er) . 
M&L Machines: het verwerven van onderdelen en het assembleren en leveren van 
de apparaten. 
LSP: het verwerven en leveren van service-onderdelen. 
Asset Recovery/ Reman: het hergebruiken van bruikbare onderdelen of het 
herfabriceren van gebruikte machines. 

De aanvoerstromen van lokale leveranciers (leveranciers uit een land die de Opco, 
klanten of fabriek daar beleveren en niet M&L Venlo) worden niet meegenomen in 
het project, omdat deze landspecifiek gebonden zijn. 
Het bedrijfsproces Asset Recovery/ Reman is het eerste bedrijfsproces dat buiten 
beschouwing wordt gelaten. De aanvoerstromen van dit proces kunnen gezien 
worden als negatieve distributie. Vervolgens is gekeken welke bedrijfsprocessen 
meegenomen worden in het afstudeerproject. Het criterium bij de keuze van het 
bedrijfproces is de complexiteit van het aanvoerproces: hoe complexer het 
aanvoerproces des te meer verbeteringen er mogelijk zijn. Daarnaast is gekeken 
naar de onderlinge relaties tussen bedrijfsprocessen. I n  de tabel 3.1 zijn criteria 
opgenomen die de complexiteit van het aanvoerproces aangeven. De eerste drie 
criteria geven de complexiteit aan, het laatste criterium geeft aan dat bepaalde 
bedrijfsprocessen niet los van elkaar gezien kunnen worden. 

Tabel 1.1 Karakteristieken bedrijhprocessen aanvoerproces 

Consumables is een specifiek bedrijfsproces, dat gebruik maakt van een beperkt 
aantal ingekochte grondstoffen. Consumables streeft een 100°/~ leverprestatie na, 
omdat de apparaten niet zonder de strategische onderdelen kunnen functioneren. 
Hierdoor speelt efficiency een ondergeschikte rol. Het belangrijkste is dat de 
onderdelen er zijn. Daarnaast valt het inkomend transport meestal onder de 
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verantwoordelijkheid van de leverancier. Het aanvoerproces van Consumables kan 
om deze redenen niet als erg complex beschouwd worden en wordt verder buiten 
beschouwing te laten. 
Bij het bedrijfsproces van Imaging Supplies (IS) gaat het om kleine winstmarges. 
Leverprestatie is erg belangrijk om de klant tevreden te houden. Vanwege de 
homogeniteit van de producten bij de verschillende leveranciers kan de klant 
makkelijk overstappen naar een andere leverancier. Het product transformeert 
nauwelijks gedurende het proces (alleen de grootte verandert). Daarom zou dit 
proces vanuit een integraal perspectief bekeken moeten worden. Dit is uiteraard een 
doel van elke keten, maar vaak lastig te realiseren door de (grote) verschillen tussen 
ingaande stromen en uitgaande stromen. Bij IS  is dit wel haalbaar omdat deze 
stromen meer op elkaar lijken wat betreft voorkomen en hoeveelheid. De focus van 
de logistiek ligt dus niet bij de aanvoerlogistiek maar bij het integrale perspectief. De 
verantwoordelijkheid van het inkomend transport ligt meestal bij de leverancier. Het 
aanvoerproces van IS is om deze redenen als niet erg complex te  typeren en wordt 
verder buiten beschouwing gelaten. 
Het bedrijfsproces van M&L Machines is erg complex. Aan de inkomende kant heeft 
het bedrijfsproces te maken met een erg convergerende stroom van onderdelen, die 
erg verschillend zijn. Verder is het belangrijk dat alle onderdelen er zijn voor het 
assemblageproces. Tegelijkertijd moet dit zo efficiënt mogelijk gebeuren. Daarnaast 
ligt de verantwoordelijkheid van het inkomend transport bij Océ. LSP is erg 
gerelateerd aan M&L Machines doordat ze dezelfde leveranciers hebben, gedeeltelijk 
gezamenlijk bestellen en gebruik maken van dezelfde logistieke dienstverleners. 
Daarmee is het aanvoerproces afgebakend tot de aanvoerprocessen van M&L 
Machines en LSP. 

~ ~~ 
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M&L Machines 

Inkoop 

8 I l M G E  2 PROJECTORGANISATIE 

Unitmanager van een unit 
Logistiek unit coaches van de units 
Logistieke engineers en operators van de units 
Lijnmanaqer confiquratie van een unit 
Werknemers van de afdeling Group Logistic 
Projectleider M&L Machines 
Inkoper log istie ke dienstverleners 
Manager van de afdeling projectmanagement van de 

BIJLAGE 2 PROJECTORGANISATIE 

Controlling (FMA, Transport & 
Cuctoms, M&L Machines) 

LSP 
Consumables en IS 

I n  deze bijlage wordt de projectorganisatie van het afstudeerproject beschreven. 

Mach in es 
Manaqer Controllinq M&L Machines 
Medewerkers afdeling Transport & Customs, Controlling 
Medewerkers afdeling FMA, Controlling 
Manaqer Inventory Control Logistic Service Parts 
Logistiek manager afdeling M&L Consumables 
Unit coach logistiek Imaging Supplies 

Tijdens het afstudeerproject is de organisatie op verschillende manieren bij het 
project betrokken om draagvlak te  creëren ter verbetering van de aanvoerlogistiek. 
Dit laatste is belangrijk voor het vervolgtraject vari het afsttideerproject. De 
volgende manieren zijn gebruikt: 

Interviews: I n  het begin van het project zijn personen uit verschillende 
afdelingen geïnterviewd om een beeld te krijgen van het aanvoerproces. De 
geïnterviewde personen staan in tabel €36.1. De verkregen gegevens zijn gebruikt 
in hoofdstuk 1, 3 en 4. 
Bezoeken: Tijdens de afstudeerperiode hebben een aantal bezoeken 
plaatsgevonden ter beeldvorming van bepaalde processen. Deze staan vermeld in 
tabel 86.2. 
Presentaties: Na twee maanden is de eerste presentatie gehouden van de eerste 
bevindingen. Na ruim vier maanden heeft de tussentijdse presentatie 
plaatsgevonden. Hier zijn de definitieve opdracht en het plan van aanpak 
gepresenteerd. Bij deze presentaties waren sleutelfiguren aanwezig. 
Sleutelfiguren zijn personen die belangrijk zijn voor het aanvoerproces uit de 
verschillende afdelingen. De sleutelfiguren staan in tabel B6.2 aangegeven. Deze 
presentaties waren bedoeld om draagvlak te creëren en de organisatie op de 
hoogte te houden. 
Stuurgroep: Om verder draagvlak te creëren en input te verkrijgen voor het 
ontwerp, is een stuurgroep geïnstalleerd. Deze stuurgroep heeft in 4 
bijeenkomsten kritiek en input geleverd op de invulling van verschillende delen 
van het raamwerk. De stuurgroepleden staan genoemd in tabel 86.3. De 
verkregen input is gebruikt in hoofdstuk 7,8 en 9. 
Eindpresentatie: Om het afstudeerproject af te sluiten, verder draagvlak te 
creëren en om de start van het veranderproject (zie hoofdstuk 9) te bevorderen 
is een eindpresentatie gehouden. Bij deze eindpresentatie waren de personen 
aanwezig, die in tabel B 6.3 zijn genoemd. 

afdelinq Inkoop M&L Machines 
Segment team leaders van de afdeling Inkoop M&L 
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Groepslogistie k 
Units 
Inkoop 

Transport 
LSP 

Tabel B2.2 Bezoeken 

Frans Maas Logistiek 
Frans Maas Expeditie 
Rondleiding Units, LSP, Imaging Supplies en Consumables 

Begeleider O&: Projectmanager Group Logistic 
Logistiek unit coach DDS 1 
Inkoopmanager Consumables & Technica1 
Services 
Inkoper logistieke diensten Inbound 
Manager Inventory Control 

Tabel 82.3 Sleutelfiguren 

Tabel 82.4 Stuurgroep 

Tabel 82.5 Aanwezigen eindpresentatie 

Opdrachtqever 
Begeleider Océ 
Stu u rg roep 
Manager Inkoop 
Medewerker I n  koop 
Medewerkers afdeling Group 

Twee medewerkers MQ afdelinq 
Manager Controllinq M&L Machines 
Medewerker Controlling M&L 
Machines 
Stagecoördinator M&L Venlo 
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BIJLAGE 3 GEGEVENS OVER CODENUMMERS EN LEVERANCIERS 

In deze bijlage wordt een aantal analyses gegeven, die van de verkregen gegevens 
zijn gemaakt. 

De data die gebruikt is, bestaat uit twee delen: 
Gegevens uit SAPRZ: Dit zijn gegevens over BOM Inkoopdelen die bij M&L Machines 
van externe leveranciers binnenkomen. De gegevens zijn gebaseerd op een 
voorspelling wat het komende jaar (download begin April 2003) verbruikt wordt. 

Gegevens uit SAPR3: Dit zijn gegevens over BOM Inkoopdelen die bij LSP van 
externe leveranciers binnenkomen. De gegevens zijn gebaseerd op wat afgelopen 
jaar verbruikt is (download begin April 2003). Hiervoor is gekozen omdat de 
voorspelling voor het komende jaar vaak afwijkt van het werkelijke verbruik en 
geen goede indicatie geeft. 

I n  de Bijlage is eerst een aantal analyses opgenomen van de gegevens uit SAPR2 
(M&L Machines). Dit wordt gevolgd met analyses van de gegevens uit SAPR3 (LSP). 
Tot slot zijn de twee soorten gegevens samengepakt (met de vervuiling die 
veroorzaakt wordt door gegevens betreffende een ander jaar). Hier zijn ook een 
aantal analyses van gemaakt. 

83.1 GEGEVENS SAPR2: M&L MACHINES 
I n  deze paragraaf worden verschillende analyses gepresenteerd van de verkregen 
gegevens. Eerst zullen enkele algemene feiten worden beschreven. Dit wordt 
gevolgd door gegevens over landen, regio's en leveringscondities waar de 
inkoopdelen vandaan komen. 

BX3.1 Algemene gegevens 
De gegevens afkomstig uit de download zijn zodanig bewerkt dat de 
acquisitieproducten eruit gefilterd zijn. Verder zijn de KLM's (inkoopdelen die elders 
binnen Océ gemaakt worden) en de REP'S (reparatiedelen) eruit gehaald. Tenslotte 
zijn de MAC's (maakdelen, dus de delen die men uit inkoopdelen maakt binnen O&) 
eruit gehaald. Wat overblijft zijn die inkoopdelen, die van externe leveranciers 
afkomstig zijn. Uit deze delen zijn ook de inkoopdelen waarbij in SAP geen vaste 
leverancier stond aangegeven verwijderd, omdat anders verdere analyse niet 
mogelijk is. Hierbij gaat het om 147 inkoopdelen (1,19O/0). 
Tenslotte bleef een lijst over van 12.366 codenummers. De analyses zijn op deze 
gegevens uitgevoerd. 
Algemeen ten aanzien van de gegevens kan het volgende worden opgemerkt: . 

. 

. 

Het aantal codenummers voor M&L Machines bedraagt 12.366. 
M&L Machines heeft 422 externe leveranciers. 
De inkoopwaarde bedraagt = miljoen. 
5,38% van het aantal codenummers vertegenwoordigt 80% van de totale 
inkoopwaarde. 
13,81% van het aantal leveranciers vertegenwoordigt 80,19% van de totale 
inkoopwaarde. 
11,98% van het aantal codenummers vertegenwoordigt 80% van de 
voorraadwaarde (aantal op voorraad * standaardprijs). 
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83.1.2 Gegevens over landen en regio's 
I n  figuur 83.1 staat een taartdiagram met de omzetverdeling over landen. I n  tabel 
83.1 staan de verschillende landen met hun omzet. In figuur 83.2 staat de verdeling 
over regio's afgebeeld in een taartdiagram. Dezelfde figuren zijn in figuur 83.3, tabel -- - -- c: n-t 1 ..--- A- iirrrA,.l;-ri n-,-,r -,-,n+?I rn&rrn ,,-- _WC 
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Hongkong 14 0,11% 
Ierland 27 0,220?0 
Italië 145 1.17% 

Tabel B3. 2 Landen met omzetverdeling 

LU Iluxemburg 

Land INaam IAantal IPerc. Aantal 
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31 
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FR I Frankrii k I 3631 2.94% 
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I - r -  - - - _ _  ,-- -. . . .. . 

IGB IGroot Brittannië I 951 o.77°/o( 
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Figuur 83.3 Verdeling over landen naar aantal 
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Figuur 83.4 Verdeling over regio's naar aantal 

I n  figuur 83.5 staat de verdeling over leveringscondities aangegeven naar aantal 
codenummers en in Figuur B3.6 naar omzet. 

DDP Onbekend 
15% CIF/O% DD" 
\ noh CIF : Cost incurancte & Freight 

DDP: Deliverd dutied paid 
O DDU: Delivered dutied unpaid 
W EW: Ex Works 

FH: Free House 
FCA: Free Carrier 
FOB: Free on Board 

O Onbekend 

I 

Figuur 83.5 Verdeling leveringscondities naar aantal 
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Onbeke 
29% 

FOB - 
8 Vo 

CIF DDU 
O%] /o./, DDP I CIF : Cost insurancte & Freight 

W DDP: Deliverd dutied paid 
O DDU: Delivered dutied unpaid 
W EW: Ex Works 

FH: Free House 
W FCA: Free Carrier 
W FOB: Free on Board 

Figuur 83.6 Verdeling leveringscondities naar omzet 

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven over het totaal. Daaruit is op te 
maken dat ruim 70% Ex Works, FCA of FOB geleverd wordt naar aantal en ruim 60% 
naar omzet. Echter in aantal is de leveringsconditie in 15% van de gevallen 
onbekend en in omzet in 30% van de gevallen. Als de percentages van Ex Works, 
FCA of FOB over deze onbekende groep worden doorgetrokken is in aantal en omzet 
ruim 80% Ex Works, FCA of FOB. 

83.2 GEGEVENS SAPR3: LSP 
I n  deze paragraaf worden een aantal analyses gepresenteerd van de verkregen 
gegevens. Eerst zullen enkele algemene feiten worden beschreven. Dit wordt 
gevolgd door gegevens over landen en regio's. 

83.2.1 Algemene gegevens 
De gegevens afkomstig uit de download zijn zo gefilterd dat alleen externe 
leveranciers zijn meegenomen. Hieruit zijn de leveranciers van 'tools' verwijderd. I n  
de download zijn de codenummers, die door M&L Machines worden besteld, niet 
meegenomen. De download is beperkt tot gegevens over codenummers met omzet, 
leverancier en land van herkomst. 

Algemeen ten aanzien van de gegevens kan het volgende worden opgemerkt: 
= 

LSP heeft een inkoopwaarde van ruim miljoen. 

Het aantal codenummers van LSP bedraagt 9.639 
LSP heeft 411 externe leveranciers. 

4,04% van het aantal codenummers vertegenwoordigt 80,02% van de totale 
in koo pw aa rde . 
2,68% van het aantal leveranciers vertegenwoordigt 80,74% van de totale 
in koopwaarde. 
Opvallend is dat de twee leveranciers, waarvan de inkoopwaarde het hoogst is, 
voor bijna 50% van de inkoopwaarde zorgen. Een van deze leveranciers is een 
leverancier, die door Océ is opgekocht. De andere leverancier levert servicedelen 
voor acqu isi tiea pparaten . 
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Tabel 83.3 Totaaloverzicht regio's en leveringscondities naar aantal en omzet 
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83.2.2 Gegevens over landen en regio's 
I n  de tabel 83.4 staat een overzicht van de landen en regio's met omzet en aantal 
codenummers. I n  figuur 83.7 en figuur 83.8 is een overzicht over de regio's naar 
omzet en  aantai opyeri~riieii. 
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Noord Amerika 
EG 
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1 010 
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47% 
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Figuur 83.7 Verdeling regio's LSP naar omzet Figuur 83.8 Verdeling regio's LSP naar aantal 

83.3 
I n  deze paragraaf worden de gegevens samengepakt. De volgende zaken kunnen 
worden opgemerkt: 

GEGEVENS LSP EN M&L MACHINES 

Samen hebben LSP en M&L Machines 22.005 aantal codenummers. 
LSP en M&L Machines hebben gezamenlijk 591 leveranciers. Het lijkt dus dat er 
bij nieuwe apparaten toch veel nieuwe leveranciers bijkomen. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat LSP bij bepaalde externe leveranciers kan inkopen, waar 
M&L Machines niet bij inkoopt (in het verleden ook niet). 
10,32% van het aantal leveranciers is 80,05% van de totale inkoopwaarde. 
4,15% van het aantal codenummers levert 80% van de totale inkoopwaarde. 

= 

I n  de figuren 83.9 en B3.10 is de verdeling over de regio's naar omzet en aantal 
weergegeven. I n  tabel 83.5 is een overzicht gegeven van de verschillende landen en 
hun regio met omzet en aantal codenummers. 

Oostblok 

Noord -Amerika- EG 

Figuur 83.9 Verdeling regio's LSP naar omzet 

Onbekend 

N-B- v 
60% 

Figuur 83.1 O Verdeling regio's LSP naar aantal 
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BIJLAGE 4 BESTURING 

In deze bijlage wordt dit besturingsproces beschreven van hoog naar laag niveau. De 
besturing, zoals beschreven in het onderstaande alinea's, geldt per unit. 

Manufacturing Plan 
Elk kwartaal wordt het Manufacturing Plan (MP) bepaald. Dit plan geeft aan hoeveel 
apparaten per kwartaal geassembleerd gaan worden voor een specifieke unit. Dit 
plan heeft een horizon van minimaal een jaar. De SBU of de projectleider maakt een 
inschatting van de verkoop in volume en mix (met de input van de Opco's). De unit 
geeft een voorstel voor het MP. Vervolgens moet dit plan goedgekeurd worden door 
de SBU en de manager van M&L Machines. Bij een nieuw apparaat wordt een 
inschatting gemaakt door de projectleider van het nieuwe apparaat. I n  het geval van 
een verandering in het MP kan de unit niet autonoom beslissen. Hiervoor is het 
maandelijks overleg met de SBU. Bij dit overleg zijn de unitmanager, de logistieke 
unit coach en de controller van de SBU aanwezig. 

Assemblageplan 
De productieplanner en de lijnmanager van een specifieke unit transformeren dit MP 
in een assemblageplan. Dit plan vormt de input van MRP (Material Requirements 
Planning). MRP wordt gebruikt om orders te genereren voor inkoopdelen. 
De units baseren hun assemblageplan behalve op grond van de informatie van de 
SBU en de Opco's, ook op klantenorders en de voorraadpositie in het KOOP. 

Configuratie plan 
De configuratie wordt gepland op basis van werkelijke klantenorders. De 
inkoopdelen, die nodig zijn voor de configuratie, worden besteld met het 
configuratiebestelplan. Dit plan is gebaseerd op het assemblageplan en wordt 
gemaakt met behulp van een configuratiematrix. Deze matrix geeft een inschatting 
van de kans dat een bepaald onderdeel bij een configuratie wordt gebruikt. Een 
voorbeeld: I n  20% van de gevallen wil de klant een extra papierlade. De 
configuratiematrix is gebaseerd op historische gegevens of op informatie van de 
projectmanager (bij een nieuw apparaat). 

Materiaalplanning: Het bestellen van inkoopdelen 
Het assemblage- en configuratieplan vormen samen de input voor MRP. Via een 
explosieproces worden de behoeften aan inkoopdelen bij de verschillende 
leveranciers bepaald. I n  MRP is de bestelhoeveelheid die bepaald is in het 
inkoopcontract, ingegeven. Elke week wordt een leverplan gegenereerd met behulp 
van MRP. Dit schema wordt verzonden naar de leverancier. Voor codenummers, die 
door meerdere afdelingen (Units, LSP en AR) worden gebruikt, worden de behoeften 
opgeteld. De unit die de grootste gebruiker is, bestelt de inkoopdelen voor alle units 
gezamenlijk. 

Materiaalplanning: Bestellen van inkoopdelen bij Poort 60 (lijnbevoorrading) 
Voor die inkoopdelen, die opgeslagen liggen bij Poort 60, worden inkoopdelen 
afgeroepen als deze nodig zijn in de assemblagelijnen. Dit wordt automatisch gedaan 
met behulp van het informatiesysteem dat Océ gebruikt (zie paragraaf 4.5). Tijdens 
het assembleren worden de gebruikte inkoopdelen afgeboekt. 's Nachts genereert 
SAP welke voorraadposities onder het bestelniveau (s) zijn gekomen. Deze 
inkoopdelen worden in een specifieke vaste bestelhoeveelheid (Q) besteld bij Poort 
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60. Een paar keer per dag worden inkoopdelen vanuit Poort 60 bij de verschillende 
poorten aangeleverd. 
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BIJLAGE 5 INFORMATIE 

In  deze bijlage wordt de benodigde informatie voor het proces in detail beschreven 
op basis van figuur 84.1. Elke stap in dit figuur is genummerd. Per nummer wordt de 
benodigde informatie beschreven. Vervolgens wordt de informatie benodigd voor de 
besturing genoemd. De beschrliving is opgesplitst in M&L Machines en LSP. 

Ingaande logistiek Uitgaande logistiek ~ 

4 :  L A  
v- P 

I 

2b 

figuur 84.1 Fysiek proces M&L Machines en LSP 

B5.1 M&L MACHINES 
Proces 
1: MRP in SAPR2 wordt gebruikt om orders te genereren bij leveranciers. Dit 

resulteert in een leverplan dat naar de leveranciers wordt gestuurd. De 
leveranciers moeten zorgen dat zi j  de onderdelen op ti jd gereed hebben 
staan. Daarvoor moet de leverancier ook weten wanneer de onderdelen 
worden opgehaald door de logistieke dienstverlener FME. Hiervoor is een 
vaste ophaaldag in de week per leverancier vastgesteld. Elke week nemen 
FME en de leverancier contact met elkaar op of er nog een vracht is voor die 
week. De leverancier bevestigt een pakbon aan de onderdelen met de datum 
waarop de onderdelen beschikbaar zijn voor verzending. Wanneer de 
onderdelen aankomen bij Poort 60 wordt deze datum in SAPR2 vastgelegd, 
evenals de datum van de dag dat de onderdelen bij Poort 60 binnenkwamen. 
Met de eerste datum kan Océ de leverprestatie van de leverancier meten en 
met de tweede datum de leverprestatie van FME en wanneer het onderdeel 
binnen is bij Poort 60 en dus besteld kan worden. 
De onderdelen die direct geleverd worden aan de poorten bij de units worden 
in SAPR2 geregistreerd. 
Om nieuwe onderdelen bij Poort 60 te bestellen wordt SAPR2 en logimax 
gebruikt. Wanneer een order van Poort 60 bij de poorten van de unit arriveert 
wordt dit in het systeem geregistreerd. 
Bij deze stap is dezelfde informatie als bij stap 3 nodig. Behalve deze manier 
van bestellen worden ook onderdelen besteld bij Poort 60 als men van start 
gaat met een configuratie. Dit wordt handmatige bestelling genoemd. Deze 
informatie moet uiteraard ook naar Poort 60 gestuurd worden. 

2: 

3: 

4: 
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5: 

6 :  
7: 

Wanneer een assemblage unit wordt opgeslagen in het KOOP, wordt dit in 
SAPR2 geregistreerd. 
Wanneer een klantenorder klaar is, wordt dit in SAPRZ geregistreerd. 
Wanneer de klantenorder het voorraadpunt 'gereed product' verlaat wordt dit 
- - I .  :- p ~ n n - ~  --_-I :-*..---A 
UUK 1 1  I 3nrnL yci cy ix i  cci u. 

Besturing 
Benodigde informatie voor het MP en assemblageplan: 

Input van de Opco 
Voorraadpositie in het KOOP 
Klantenorders 

Benodigde informatie voor het configuratie bestelplan 

Assemblageplan 
Benodigde informatie voor het bestellen van onderdelen 

Assemblageplan 
Informatie in SAPR2 

= 

Benodigde informatie voor het bestellen van onderdelen bij Poort 60 
Informatie in SAPR2 

Schatting verkoop SBU of project manager 

Historische gegevens over de door klanten bestelde configuraties 
Bij nieuw apparaat: input projectmanager 

Eventueel gegevens van andere units (wanneer voor meerdere units gelijk wordt 
besteld) 

B5.2 LOGISTIC SERVICE PARTS 
Proces 
a: 

9:  

10: 

11: 

Vanuit het systeem van LSP worden inkooporders gegenereerd voor M&L 
Machines. Deze orders worden doorgegeven aan M&L Machines. Als de orders 
binnenkomen bij LSP worden deze in het SAPR3 systeem gezet. 
Vanuit het systeem van LSP worden orders gegenereerd voor M&L Machines. 
Deze orders worden doorgegeven aan M&L Machines. Op haar beurt geeft 
M&L Machines weer door aan Poort 60 welke onderdelen naar LSP moeten 
worden vervoerd. Als de orders binnenkomen bij LSP worden deze in het 
SAPR3 systeem gezet. 
Vanuit het systeem van LSP worden orders gegenereerd voor externe 
leveranciers. Dit schema wordt gestuurd naar de leveranciers. De leveranciers 
moeten zorgen dat zij de onderdelen op tijd gereed hebben staan. Daarvoor 
moet de leverancier ook weten wanneer de onderdelen worden opgehaald 
door de logistieke dienstverlener FME. Hiervoor is een vaste ophaaldag in de 
week per leverancier vastgesteld. Elke week nemen FME en de leverancier 
contact met elkaar op of er nog een vracht is voor die week. De leverancier 
bevestigt een pakbon aan de onderdelen met de datum waarop de onderdelen 
klaar stonden. Als de onderdelen aankomen bij de poort van LSP worden ze in 
SAPR3-systeem gezet. 
Uit het SAPR3 systeem worden orders geprint. Hierbij horen ook labels 
(pickstroken) met de onderdelen die voor een bepaalde technicus of magazijn 
nodig zijn. Deze worden gepickt en afgeboekt uit de voorraad. Het pakket 
wordt met het label verzonden naar de technicus of magazijn. 

Besturing 
Voor de besturing is de volgende informatie nodig: 

Historische gegevens 

~~ 
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BIJLAGE 5 INFORMATIE 

Categorisering items 
Informatie in SAPR3 (o.a. Besturingsparameters: levertijd, bestelhoeveelheid, 
leveranciers, voorwaarden etc.) 

O 

O 

O 

O 

O 
O 
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BIJLAGE 6 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

In deze bijlage worden de verantwoordelijkheden voor M&L Machines en LSP per stap 
in het fysieke proces (voor nummering zie figuur 85.1) uiteengezet. 

Ingaande logistiek Uitgaande logistiek I 
4 ;  c 1  

I 
2b 

figuur B5.1 Fysiek proces M&L Machines en LSP 

B6.1 
1: 

2: 

3, 4: 

5: 
6: 
7: 

M&L MACHINES 
Voor dit proces is de unit verantwoordelijk voor het bestellen van de 
onderdelen. De condities voor het bestellen zijn vastgesteld door inkoop in 
beraadslaging met de units. De leverancier is verantwoordelijk voor het op 
tijd klaarzetten van de onderdelen bij hun eigen poort. Voor het transport 
naar Poort 60 is Océ verantwoordelijk (leveringsconditie is ex works), maar 
dit is uitbesteed aan FME. Het registreren, opslaan en handling in Poort 60 is 
uitbesteed aan FML. 
Dezelfde verantwoordelijkheden als bij processtap 1 gelden voor het 
rechtstreeks leveren van de onderdelen aan de poorten bij Océ. 
Voor de lijnbevoorrading vanaf Poort 60 zijn de units verantwoordelijk. Het 
transport vanaf Poort 60 naar de poorten en de handling van de onderdelen 
binnen het assemblage- en configuratiesysteem is uitbesteed aan FML. De 
units doen het feitelijke assembleren. 
De unit is verantwoordelijk voor dit proces. 
De unit is verantwoordelijk voor dit proces. 
Het transport naar de klant is de verantwoordelijkheid van de Opco. 

De besturingsactiviteiten vallen in 4 groepen uiteen: het MP, het assemblageplan, 
het configuratieplan en de productieplanning. Voor het MP zijn de SBU (met input 
van de Opco's) en de manager van M&L Machines (hoofd van een bepaalde unit) 
verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de assemblage- en 
configuratieplannen ligt bij de unit manager. De materiaalplanning is de 
verantwoordelijkheid van de verwervers van de units (zie verder figuur 3.4). 

86.2 LOGISTIC SERVICE PARTS 
8, 9:  Het bestellen van de onderdelen bij M&L Machines is de verantwoordelijkheid 

van LSP. Het vervolgens bestellen van de onderdelen bij de leveranciers en 
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het leveren daarvan aan LSP is de verantwoordelijkheid van M&L Machines. 
De registratie in het systeem wordt door LSP gedaan. 
Het bestellen van de onderdelen is de verantwoordelijkheid van LSP. De 
leverancier is verantwoordelijk voor het op tijd klaarzetten van de onderdelen 

is uitbesteed aan FME. De registratie wordt door LSP gedaan. 
In dit transport is Oce Technologies BV vaak de partij die dit operationeel 
gezien regelt, maar de Opco is de betalende en dus ook de bepalende partij. 

10: 

UIJ hi; I hiin IUI I L 1 L j L . i  I pVv# nnnd L i  I Uat #bic tr=ncnnrt LI UI i-ipvi L van v UI I rin u_ VI nnr lorr tmlmn a u u i  -I.-. . m . - - .  nxar & pgg.-t-n \~_nn LsP 

li: 

De besturingsactiviteiten vallen uiteen in het maken van de voorspelling van het 
verbruik, het bepalen van de afroepfrequentie en het plaatsen van feitelijke orders. 
Hiervoor zijn de verwervers van LSP verantwoordelijk. 

~~ 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 26 

O 

O 

O 
O 

O 

-0- 
O 

O 

O 

O 

O 

e 
O 

O 

O 

O 

a 

e 
O 

O 

O 

O 
O 

e 
O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 
O 

O 



- 

O 

O 

e 
a 
O 

O 

m 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

BIJLAGE 7 STRATEGISCH PLAN 

BIJLAGE 7 STRATEGISCH PLAN 

I n  deze bijlage wordt het strategisch plan van Oce en M&L Venlo in het kort 
aangeduid. Daarnaast worden de specifieke punten voor de aanvoerlogistiek eruit 
gelicht. 

Strategisch plan 9cé 
Missie: 
"Océ levert een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige producten en diensten die 
voorzien in de professionele eisen die gesteld worden aan het beheren van 
documentstromen. Océ stelt daarmee mensen en organisaties in staat om efficiënt 
en effectief informatie uit te wisselen. ' I  

Visie: 
"Wees een Top 3 leverancier van innovatieve en hoogwaardige producten en 
diensten voor het printen en beheren van documenten in de professionele 
omgeving. ' I  

Deze visie is uitgewerkt voor verschillende groepen mensen waar de organisatie mee 
te maken heeft: klanten, aandeelhouders, werknemers, partners en de 
maatschappij. 
Klanten : 

Aandeelhouders: 

Werknemers: 
Partners: 

Maatschappij: 

Wees de voorkeurspartner in print en document management 
producten en diensten in de professionele omgeving. 
Realiseer financiële opbrengst dat ons plaatst in de top in de 
industrie. 
Bied een inspirerende werkomgeving aan. 
Ontwikkel een industrie leidend netwerk van 
ondernemingspartners. 
Handel op een manier dat bijdraagt aan de houdbare 
onwikkeling van de maatschappij. 

Dit is een korte verwoording van het strategisch plan van geheel Oce. I n  het 
navolgende stuk wordt uitgegaan op het strategisch plan van M&L Venlo. 

Strategisch plan M&L Venlo 
Dit strategisch plan is vervolgens uitgewerkt voor M&L Venlo. De missie van M&L 
Venlo is: 
M&L voegt waarde toe aan de SBU's van Océ als: 
9 als voorkeur industrialisatiepartner . . . tegen competitieve kostprijs 
9 

9 . 
9 . tegen benchmarkkosten . . veiligstellen van 100% beschikbaarheid 
9 . 

het realiseren van de kortste "Time To Market" 
het waarborgen van de kwaliteitcreputatie van Oce 

als productieorganisatie van de producten van Océ 
eindassemblage van hoog complexe 'engines' 
flexibiliteit in lijn met de marktvraag 
het leveren van excellente productkwaliteit 

exclusieve producent van de strategische onderdelen 

ontwikkelen en exploiteren van unieke productietechnologieën 
door het beheersen van de levering van producten 
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als een klantgerichte leveranciers . . 
. 

maximaliseren van de goederenwaarde . 
Daarnaast is inzicht en beheer in de supply chain belangrijk binnen het strategisch 
plan. Verder wil men onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer leveranciers 
te sourcen en te produceren in China. 

met betrouwbare leveringen direct aan de klant 
minimaliseren van de integrale supply chain kosten 
door het maximaliseren van de waarde van terugkomende apparaten uit de 
markt 
organiseren van de terugkerende stromen 

verminderen van de impact op de omgeving 

Specifieke punten voor de aanvoerlogistiek 
Uit het strategisch plan van M&L Venlo komen een aantal zaken naar voren die 
specifiek op het aanvoerproces van toepassing zijn. Dat zijn de volgende zaken: 
M&L Venlo voegt waarde toe aan de SBU's van Océ: . 
. . tegen benchmarkkosten 

. . 
Andere zaken die van belang zijn, die in het strategisch plan naar voren kwamen 
zijn: . Inzicht en beheer in de supply chain . Onderzoeken van de mogelijkheden om in de Verre Oosten te produceren 

Als industrialisatiepartner tegen competitieve kostprijs 
Als productieorganisatie van de producten van O&: 
eindassemblage van hoog complexe 'engines' 
flexibiliteit in lijn met de marktvraag 

Door het beheersen van de levering van producten: 
met betrouwbare leveringen aan de klant 
minimaliseren van de integrale supply chain kosten 
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BIJLAGE 8 OVERZICHT HUIDIGE VERSUS GEWENSTE SITUATIE 

Aspect 
Strategie aanvoerlogistiek 

Doelstellingen aanvoerlogistiek 
Grondvorm 

BIJLAGE 8 

Goed/voldoet Onvoldoende Ontbreekt 
X 

X 
X 

OVERZICHT HUIDIGE VERSUS GEWENSTE SITUATIE 

A Leveringscond itie X 
B TransDortmodaliteit X 

I E Verpakkinaen I X I I I 

C Contractvorm X 

F Besturingsconcept X I 
G Loaistieke samenwerkina X 
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H Afspraken met logistiek dienstverlener I X I 

Besturina I Inschattina X 
Gegevens Inschatting X 

Historische aeaevens X 

Gegevens Goedkeuring X 
Gegevens om afweging t e  maken 
Gegevens noodzaak en grootte X 
Codenummer, volume en prijs inkoopdeel X 
Spoedtransportkosten X 
Unit/ logistiek medewerker X 

X 

Besturing I Bestellingen een inkooporder X 
samen pakken 
Bestel li ng conform afspraken 
Communicatie leverancier 

X 
X 



BIJL 

- Differentiatie monitoring 
Regels wijzigingen 
Leve ra ncier t i i  d ia aeïnfo rmeerd 

SE 8 O VERZICHT 

~~ ~ 

X '  
X 
X 

IUIDIGE VERSUS GEWENSTE SITI 

Geoevens 

TIE 

Eva lua tie X 
Bestelorders inkoopdeel X 
Geaevens leveranciers X 

Beleid wiiziainaen X 
Beleid differentiatie I X I 

~~ 

Beleid evaluatie x 

Besturing Algemene controle X 
- Controle binnenkomst activiteiten X 
Controle aemaakte afwraken X 

Gegevens 
~ 

- Facturen X 
Gegevens bestelling transport/ inkoopdeel X 
Geaevens leverina transDort/ inkooDdeel X 
Beleid frequentie factuurcontrole X 
Beleid beta I i na sco nd ities X 
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Besturinq I Veroorzaker betaalt I 

O 

O 

O 

O 

X 
Gegevens Boekingssysteem I X I 

Indicatie betalende Dartii X 
I Door te berekende kosten I X I 

Maken afsoraken met leveranciers I X I 
Jaarvolume transport bepalen 
Procedures transport : n. v. t. 
Beslissina SDoedtransDort 

X 

X 
Monitoren/ bestellen I X I 

Afdelingen: externe doelstellingen X 
Afdelinaen: interne doelstellina 1 X 
Afdelingen: doorberekenen 
Externe partijen: externe doelstellingen 
Externe partijen: interne doelstelling 
Externe partijen: doorberekenen 

X 
X 
X 
X 
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BIJLAGE 9 TOELICHTING VERANDERPLAN 

I n  deze bijlage wordt het veranderproject verder uitgewerkt. I n  deze uitwerking is 
het plan concreter gemaakt voor Oce. Naar deze concretere uitwerking was vanuit 
Oce gevraagd. De uitwerking is opgesplitst in de verschillende fasen. 

B9.1 FACE 1 
I n  deze fase vindt de managementbeslissing plaats. Verdere toelichting op deze fase 
bij wat in het hoofdverslag is geschreven, is niet nodig. 

B9.2  FASE^ 
I n  deze fase gaan de verschillende werkgroepen aan de gang. Hieronder worden 
verschillende aandachtsgebieden in detail uitgewerkt. 

89.2.1 Aandachtsgebied 1 : Prestatiemeetsysteem (Informatie: paragraaf 7.4) 
I n  dit aandachtsgebied wordt gewerkt aan het tot stand komen van een nieuw 
prestatiemeetsysteem en boekingssysteem. De onderdelen van dit aandachtsgebied 
bestaan uit: 

Beslissing welke afdeling de transportkosten krijgt doorberekend. Hierbij moet 
ook gekeken worden naar de praktische haalbaarheid van de alternatieven. . Prestatie-indicatoren/ targets opzetten voor afdelingen; aan de afdelingen de 
taak dit weer door te vertalen naar hun individuele medewerkers. De 
prestatieindicatoren worden uitgewerkt voor drie doelstellingen . Integrale kosten: met component integrale kosten en component 

doorberekende kosten. . Op tijd en compleet leveren 
9 Flexibiliteit 
Organisatie omtrent het prestatiemeetsysteem: wie is waarvoor verantwoordelijk 
en wie voert welke taak uit. 
Boekingssyteem opzetten aan de hand van bepaling welke afdeling welke kosten 
krijgt doorberekend. 
Aangeven welke aanpassingen hiervoor benodigd zijn in het informatiesysteem of 
aangeven welke informatie ze hierbij nodig hebben. 

. 

. 

Het bestaande prestatiemeetsysteem wordt als basis genomen. Door middel van 
vergelijking van het gewenste met het huidige systeem worden aanpassingen 
gedaan. 

B9.2.2 Aandachtsgebied 2: Bestelproces (Informatie paragraaf 7.3.2, onderdeel 
spoedtransport en bestellen en wijze van monitoren) 
Dit aandachtsgebied moet meer structuur (en standaardisatie over de units heen) 
brengen in het bestellen en het monitoren van de binnenkomst van inkoopdelen. 
Bepaalde zaken van de gewenste situatie zijn reeds goed geregeld, maar een aantal 
andere zaken nog niet. De onderdelen van dit aandachtsgebied zijn: . Aangeven hoe logistieke medewerkers om moeten gaan met wijzigingen in de 

behoefte aan inkoopdelen. Ook aangeven hoe de logistieke medewerker de 
leverancier op de hoogte houdt van wijzigingen. 
Aangeven hoe een beslissing genomen moet worden inzake spoedtransport en 
hoe dit geregistreerd wordt 
Aangeven wanneer veranderingen in het contract overwogen moeten worden 

. 

. 
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Verder overzicht maken van afspraken die in de gewenste situatie naar voren zijn 
gekomen: 

de afspraken die in het contract zijn opgenomen, staan vast. De 
parameters in SAP moeten niet gewijzigd kunnen worden. 
bestellingen van een codenummer samenpakken (gebeurt reeds) 

I n  fase 3 zal aandacht besteed worden aan differentiatie. Deze differentiatie geldt 
ook voor het monitoren van inkoopdelen. 

B9.2.3 Aandachtsgebied 3: Crediteurenadministratie (Informatie: Paragraaf 7,3.2, 
onderdeel: Crediteurenadministratie) 
Dit aandachtsgebied zorgt ervoor dat de huidige crediteurenadministratie aangepast 
wordt. De onderdelen van dit aandachtsgebied bestaan uit: 

. 

. 

Checken of de huidige algemene controle voor zowel de facturen van 
transporteurs als leverancier op de juiste manier gebeurt. 
Checken of de huidige controle, of de gefactureerde activiteiten, van facturen van 
leveranciers, uitgevoerd zijn, op de juiste manier gebeurt. 
Ontwikkelen van een controle of de gefactureerde activiteiten, van facturen van 
transporteurs, uitgevoerd zijn. 
Checken of gemaakte afspraken met leverancier op de juiste manier gefactureerd 
zijn. 
Aangeven welke aanpassingen dit vergt in het informatiesysteem. 
Nadat de beslissing binnen het aanmelden van transport is genomen hoe 
efficiency bereikt wordt in het samenpakken van transportzendingen, wellicht ook 
hier een controle voor invoeren (zie verder B 10.2.6). 

Bij dit aandachtsgebied wordt het huidige systeem weer als basis gebruikt. 
Belangrijk bij de ontwikkeling is te kijken naar de praktische uitvoerbaarheid. 

B9.2.4 Aandachtsgebied 4: Informatiesysteem (Informatie paragraaf 7.3.2, 
onderdelen informatie) 
Tijdens dit aandachtsgebied moet het informatiesysteem zo aangepast worden dat 
de vereiste informatie in de gewenste situatie beschikbaar is. De volgende 
veranderde eisen aan informatie zijn er: 

Gedetailleerde inschatting transportbehoefte . Spoedtransportkosten 

Er moet een afweging gemaakt worden tussen de opbrengsten van de extra 
informatie en de kosten. Deze eerste input moet komen van het projectteam. 

Aanpassingen die voortkomen uit aandachtsgebieden 1, 2 en 3 

89.2.5 Aandachtsgebied 5: Transportprocedures (Informatie: Paragraaf 7.3.2, 
onderdeel transport) 
Tijdens dit aandachtspunt moet invulling gegeven worden aan nieuwe transport 
aanmeldprocedures. Deze zijn naar verwachting nodig omdat extra informatie 
benodigd is over het transport. Dit heeft buiten het informatiesysteem ook effect op 
de aanmeldprocedures van (spoed)transport. 
Daarnaast moet nagedacht worden hoe transporten beter gecombineerd kunnen 
worden. Dit geldt voor de lucht- en zeevracht. Bij deze vormen van transport komt 
het regelmatig voor dat zendingen van dezelfde plek op dezelfde dag niet 
samengepakt worden. Dit kan verbeterd worden door het transport eerst intern bij 
een coördinerend punt aan te melden en dan door te geven aan de transporteur. Ook 
valt te denken deze verantwoordelijkheid bi j  de transporteur neer te leggen en 
tijdens de crediteurenadministratie te controleren of dit daadwerkelijk gebeurd. 

~ ~ ~ ~ ~ 
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Tussen de verschillende alternatieven zal een afweging gemaakt moeten worden in 
effectiviteit en efficiency. 
Als laatste zal de organisatie van het aanmelden van (sp0ed)transpot-t bepaald 
moeten worden. 

69.3 FASE 3 
I n  deze fase wordt de invoering voorbereid en vindt de uiteindelijke invoering plaats 
met de bijbehorende evaluatie. In  deze paragraaf wordt de invoering verder 
uitgewerkt. De invoering zelf en de evaluatie behoeven geen verdere toelichting. 

Invoering voorbereiden 
De input voor de voorbereiding van de invoering zijn de uitwerkingen van de 
verschillende aandachtsgebieden. Daarnaast vormen de overige delen van de 
gewenste situatie input voor deze fase. 
De input van de overige delen van de gewenste situatie zijn: 

De aspecten waarover afspraken gemaakt moeten worden met de leverancier 
De bijbehorende organisatie bij het maken van deze afspraken 
Het bepalen van het jaarvolume 
De organisatie omtrent het beslissen tot spoedtransport (bij controle achteraf op 
de beslissingen, genomen in de units, wordt dit in het prestatiemeetsysteem 
verwerkt) 

Dit geheel moet overzichtelijk in een document worden opgenomen en verspreid 
worden onder de betrokkenen. 
Daarnaast moet een evaluatiemethode worden ontwikkeld om de invoering te 
evalueren. 
Belangrijke vragen bij deze evaluatie zijn: 

Vervolgens zal de invoering plaatsvinden en de evaluatie. 

Zijn er problemen met de veranderende processen? Zijn er zaken die niet lopen? 
Worden de gestelde doelstellingen gehaald? Functioneert het 
prestatiemeetsysteem? 
Wordt de aanvoerlogistiek nu wel beheerst op tactisch niveau? 
Heeft er een reductie in integrale kosten plaatsgevonden? Zo niet, wat moet er 
dan veranderd worden? 

89.4  FASE^ 
I n  deze fase wordt invulling gegeven aan de inrichting op strategisch niveau. I n  deze 
paragraaf wordt ingegaan op welke inhoudelijke zaken moeten worden aangepakt en 
de organisatie van deze fase. 

Inhoud fase 4 
I n  deze moet evaluatie en aanvulling van het beleid plaatsvinden op het gebied van: 

Grondvorm 
Leveringscondities 
Transportmodal itei t 
Bestelpolicy 

Daarnaast moet invulling worden gegeven aan differentiatie naar inkoopdelen en/of 
leverancier. Deze differentiatie kan worden toegepast op: 

Leveringscondities 
Transportmodaliteit 
Bestelpolicy 
Monitoren van orders 

EINDVERSLAG: DE AANVOERLOGISTIEK NADER BEKEKEN 33 



BIJUGE 9 TOELICHTING VERANDERPLAN 

Tevens is dit toe te passen in de behoeftebesturing (hiermee wordt MRP, JIT, etc. 
bedoeld). 

Voor deze fase moet gekeken worden of het huidig projectteam in staat is om ook 
aan deze punten invulling te geven. Wellicht moet er een ander projectteam of ander 
soort organisatie worden opgezet. Dit zal bij de start van deze fase Depaaici moeten 
worden. 

e 
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