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VOORWOORD. 

Als afstudeerwerk binnen de vakgroep Produktietechnologie en Bedrijfsmechani
satie van de afdeling werktuigbouwkunde is een opdracht uitgevoerd bij het 
W.A.A. te Venlo. Door binnen dit bedrijf af te studeren was ik niet alleen in 
staat kennis te maken met de bedrijfskundige aspekten van diverse sterk uit
eenlopende produktieprocessen, tevens kon een goede praktische ervaring worden 
opgedaan op het gebied van de technische bedrijfsvoering. 
Naast de technische en economische problemen waarmee men binnen een bedrijf te 
kampen heeft, kon ook op meest direkte wijze kennis worden gemaakt met de or
ganisatorische aspekten die hier een rol spelen. 

Mijn dank gaat uit naar de heer F. Langemeijer die mij op bijzonder plezierige 
wijze heeft gecoached gedurende mijn afstudeerperiode. 
Voorts wil ik de direktie van het W.A.A., de heren Palmen en Lammerts, danken 
voor de door hen geboden mogelijkheid om binnen het bedrijf af te studeren. 
Verder dank ik iedereen die mij, direkt of indirekt heeft geholpen tijdens dit 
afstudeerwerk. 

Jan Mooren, 
Eindhoven, 24 april 1984. 
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SAMENVATTING. 

Bij het Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venl0 e.o. is een eindstudie
opdracht vervuld ter afsluiting van de studie werktuigbouwkunde aan de Tech-
nische Hogeschool te Eindhoven. De eindstudie is verricht bij de vakgroep 
Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie. 
Het doel van de opdracht was na te gaan in hoeverre de "interne organisatie van 
het W.A.A. zich leent voor automatisering van die processen welke samenhangen 
met het besturen van de produktie. 
In het eerste hoofdstuk wordt het bedrijf gelntroduceerd bij de lezer. Een 
produktiebesturings model wordt besproken in het volgende hoofdstuk. Daarbij 
worden tevens de toepassingsmogelijkheden van automatisering op dit gebied ge
schetst en wordt aangegeven welke informatie stromen hierbij van belang zijn. 
In hoofdstuk 3 wordt de bestaande informatie- en formulierenstroom binnen het 
W.A.A. onder de loep genomen en wordt naar aanleiding van de bevindingen een 
alternatief stroomschema opgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
formulieren op bedrijfsniveau, bedoeld voor communicatie tussen de verschil
lende bedrijfs onderdelen, en formulieren op afdelingsniveau, bedoeld voor de 
begeleiding van de diverse produktieprocessen. 
In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op een produktie afdeling, de afdeling draad
bundelmontage. Na een analyse van het produktieproces, de afdelingsresultaten 
en de problematiek waarmee men te kampen heeft, wordt een nieuw besturings
systeem ontworpen. De produktie wordt opgesplitst in een voorraadgestuurde 
draadproduktie en een ordergestuurde bundelproduktie. 
Hoofdstuk 5 vormt de uitwerking van het nieuwe systeecl, in samenhang met de 
implementatie van de aangekochte besturings-software. Zaken die hierbij aan 
de orde komen zijn; een aanpassing van de layout van de werkvloer, de bestands
opbouw van het geautomatiseerde systeem, een uiteenzetting van de nieuwe wijze 
van produktieplanning waarbij de computer een nieuw stuk gereedschap vormt, 
en een beschrijving van het besturingssysteem met de daarbij horende informa
tiestroom en terugkoppelingsmechanismen. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 6 kort de resultaten weergegeven van een onder
zoek naar de toepasbaarheid van de software in de overige afdelingen van het 
W.A.A., om in het laatste hoofdstuk te eindigen met een overzicht van de te 
verwachten resultaten van de n;euwe aanpak. 



SUMMARY. 

At the W.A.A. Venlo a project has been carried out in order to compleet the 
study of mechanical engineering at the University of Technology Eindhoven. 
The aim of this project was to investigate the internal produktion organisa
tion of the factory and so to find out if its production-control system was 
suiable for automation. 

After an introduction of the W.A.A. in the first chapter, a function-model of 
a production-control system is discussed. The most important automation-appli
cations in this domain are paraphrased. 
In chapter 3 the existing flows of information and forms whithin the W.A.A. 
has been studied and the outcome is an alternative diagram concerning the 
flow of forms. Herewith a distinction is made between forms on concern level 
and produktion-department level. 
In chapter 4 the attention is focussed on one specific production-department, 
which is concerned with wire-bundle confection. After an analysis of the pro
duction-proces and its connected problems, a new production-control system i~ 

develloped. The production is devided into an inventory-controlled wire-pro
ducti on: and a sa lesorder-cotro·n ed bundl e-producti on. 
In chapter 5 the new control- and planningsystem is worked out. Points that 
come up for discussion are: The layout of the production floor, the set up 
of the database of the purchased control-software, the new planningsystem and 
finally the discription of the new information-control-system. 
Chapter 6 gives the application possibilities of "the software for the other 
production departments. 
The end of this report is formed by a survey of the results that are to be 
expected from this new approach. 
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Een introduktie van het W.A.A. 

Het W.A.A. Venlo e.o., een afkorting die staat voor Werkvoorzieningschap voor 
Aanvullende Arbeid voor Venlo en omgeving, is een van de rond 200 werkverban
den, belast met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening ( WSW ).De 
organisatie in de vorm van een schap, is een gemeenschappelijke regeling tus
sen verscheidene gemeenten in de regio Venloo De bestuurlijke verantwoordelijk
heid ligt in handen van het schapbestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van de aangesloten gemeenten. Bijlage 1.1 geeft een overzicht van deze gemeen
ten. 
De taak van de socialewerkvoorziening is II het te bevorderen dat personen, die 
tot arbeid in staat zijn, doch voor wie, in belangrijke mate ten gevolge van 
b_ij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder norma1e omstandigheden arbeid 

te verrichten niet of voorhands niet aanwezig is, krachtens deze wet in dienst 
worden genomen om onder aangepaste omstandigheden tegen loon arbeid te verrich
ten, welke zo veel mogelijk gericht is op het behoud, het herste1 of de bevor
dering van hun arbeidsgeschiktheid II , aldus artikel 7 van de WSW. 
In concreto betekent dit voor het W.A.A., een bedrijf dat is opgericht in 1954, 

dat er binnen de WSW onder aangepaste omstandigheden werk wordt verschaft aan 
ca. 850 werknemers. 
V~~r de uitvoering van bepaalde werkobjecten is een onderverdeling gemaakt in, 
in SW-terminologie, drie werkverbanden, te weten : 

a. Werkverband Industriele Objekten. 
b. Werkverband Cultuur-Technische Objekten. 
c. Werkverband Administratieve Objekten. 

Het organigram in figuur 1 verduidelijkt de samenhang. Tevens blijkt uit deze 
figuur dat ieder werkverband weer kan worden onderverdeeld in een aantal af
delingen die ieder een eigen specialisatie in voort te brengen diensten en 
produkten kennen. 
Om de lezer die niet vertrouwd is met de sociale werkvoorziening een indruk te 
geven van de uitgebreidheid van deze diensten en produkten een aantal voorbeel
den. De kwekerij en het hoveniers bedrijf verzorgen de kweek van een groot aan
tal planten, de aanleg van plantsoenen en het onderhoud ervan. Het administra
tief diensten centrum verzorgt administratief werk en brailleerwerk, maar 
plaatst ook mensen in zgn. externe functies, zoals bijvoorbeeld portiers. 
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Fig. 1. Organigram van het W.A.A. 

Het werkverband industriele objekten vervaardiqt o.a. rinqbanden, schrijfmao
pen, archiefdozen, stalenboeken ( voor tapijt, wandbekleding e.d. ), transpa
rante omslagen. Men verricht veel montage en assembleer werkzaamheden zoals 
het samenstel1en van delen van copieerapparaten, draadbomen, fietswielen, 
Verder worden er veel verpakkings werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van 
skin- , blister- en krimpverpakkingen.Er zijn speciale afdelingen voor hout
bewerking en metaal bewerking, men beschikt over een eigen bouwbedrijf, een 
drukkerij enz. 
De aandacht kon gedurende het onderzoek niet op alle afdelingen van het be
drijf gericht zijn.Oaarom is speciaal het werkverband industriele objekten 
onder de loep genomen, met later een verdere specialisatie naar een afdeling. 

De verschil1ende produktie processen binnen het industriele werkverband 
worden bestuurd vanuit 6 bedrijfskantoren •. Alle besturings functies samen
hangend met de produktie, zoals verkoop, werkvoorbereiding, planning, inkoop, 
etc. , worden gedecentraliseerd, op afdelings niveau uitgevoerd. Men kan in 
produktie technische zin een produktie afdeling samen met zijn bedrijfskan
toor zien als een volledig zelfstandig bedrijf. Gezamelijk maken deze produk
tie eenheden gebruik van een aantal ondersteunende afdelingen, te weten ; 
administratie, magazijn, expeditie, commerciele zaken en technische dienst. 
Figuur 2 geeft de situatie weer. 
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Fig. 2. Organisatie Industriele 
Objekten. 

Overigens heeft het schema alleen betrekking ep die afdelingen welke direkt 
bij de produktie betrokken zijn.Afdelingen als personeelszaken, medische 
dienst en secretariaat komen dien ten gevolge niet veer. 
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Produktie besturinQ. 

Voordat iets gezegd wordt over de mogelijkheden van het automatiseren van 
de produktie besturing wordt in dit hoofdstuk allereerst ingegaan op het be
grip produktie besturing, wat wordt hieronder verstaan. Vervo1gens wordt zeer 
in het kort aangegeven uit welke onderdelen een softwarepakket t.b.v geauto
matiseerde produktie besturing bestaat, welke inforrnatie hiervoor van belang 
is en welke verschillende toepassings gebieden kunnen worden onderscheiden. 
Tenslotte worden deze zaken met elkaar verbonden. 

2.1 Een produktie besturings model. 

Wanneer men in een bedrijf het gehele produktie proces goed wil plannen en 
besturen dan zijn een goede vast1egging van informatie en een goede informa
tie stroom noodzakelijk. Daarnaast is het nodig dat de informatie op de juiste 
momenten wordt verstrekt t dat opdrachten op de juiste momenten worden uitge
geven, dat hande1ingen op het juiste moment worden uitgevoerd. Het plannen en 
bewaken van tijdstippen staat derhalve centraal bij de produktie planning en 
-besturing. De wijze waarop informatie 
wordt vastgelegd, verwerkt, geanalyseerd 
en verstrekt wordt in figuur 3 schema
tisch weergegeven als het bestuurlijk 
inforrnatie systeem. 
Zoals uit de figuur b1ijkt tracht men 
met dit systeem een re1atie te 1eggen 
tussen de levering van eindprodukten en 
de bevoorrading met componenten, onder
delen en materialen. Hiervoor moet in
formatie voorhanden zijn omtrent de pro
dukt structuur zodat een materiaal be
hoefte plan kan worden opgesteld. 
Daarnaast za1 duide1ijk moeten zijn 
welke bewerkingen verricht dienen te 

dpa.lflll 
vo"uAtiqen. 
orliint.U •• 
Q,t~u·:tie1:n;.ft 

i par"'urs 

1..+ 
I al:STUURt.IJ( I 
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r----t Is,oa.,,1'!£ 14-'-......., 

II 
J OOEDEltF;lI-

'---~~ STItOOM 
t'OElEV!R lNG l.'rn.tvElfIlfQ 

Fig. 3. Een besturings model. 

worden om een eindprodukt te kunnen voortbrengen ten einde een capaciteits 
behoefte plan te kunnen opstellen. 
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Het bestuurlijk informatie systeem zal dus een groot aantal gegevens moeten 
ontvangen wil het naar behoren functioneren. Daarnaast zal informatie door 
het systeem worden verschaft aan de hand waarvan men het opgestelde plan kan 
bewaken en zonodig bijstel1en. Een aantal gereedschappen die voor deze infor
matie stromen gehanteerd worden zijn formulieren, lijsten, bonnen maar ook 
telefoon, telex of computer kunnen hier een rol spelen. 

2.2 Geautomatiseerde produktie besturing. 

Voor het besturen van de produktie met behulp van een geautomatiseerd infor
matie systeem zijn standaard software pakketten te koop.Het toepassings pro
gramma dat in deze paragraaf besproken wordt is genaamd : IMCS , een afkorting 
voor II Interactive Manufacturing Control System It. Dit pakket is ontwikkeld 
door de firma NCR. Het bestaat in zijn totaliteit uit 10 individuele modules 
die onderling middels een data base aan elkaar gekoppeld zijn. De modules 
worden globaal in twee groepen van aan elkaar gerelateerde aktiviteiten ver-
dee 1 d: ; I materi aa 1 beheer. 

- stuklijst beheer (bill of material) 
- voorraad beheer (inventory control) 
- materiaal behoefte planning (material requirements planning) 
- inkoop order beheer 
- Hoofd Produktie Plan 

iiI produktie beheer. 
- routing beheer 
- onderhanden werk beheer 
- bezetting planning 
- verkoop order beheer 
- verkoop statistieken 

(purchasing and receiving) 
(master production scheduling) 

(routing) 
(work in process) 
(capacity planning) 
(order processing) 
(sales analysis) 

De modules kunnen, in meerderheid, als een op zich zelf staande toepassing 
worden gebruikt. Met deze modulaire benadering wordt gedeeltelijke implemen
tatie van het totale systeem mogelijk gemaakt, waarna men in economisch ver
antwoorde stappen kan uitbreiden. 
IMCS is een on-line en interactief systeem, hetgeen inhoudt dat het invoeren 
van gegevens via beeldschermen op conversationele wijze geschiedt. Alle mu
taties worden onmiddellijk in alle relevante bestanden verwerkt. Derhalve 
levert het opvragen van informatie via de beeldschermen een actueel beeld op 
van de situatie in het bedrijf. 
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Er volgt nu een zeer korte omschrijving van iedere module.Bijlage 2.1 geeft 
beknopt een weergave van de mogelijke informatie overzichten welke verbonden 
zijn aan de modules. De samenhang tussen 
de afzonderlijke modules wordt schematisch 
weergegeven ;n figuur 4. De pijlen in de 
figuur geven de informatie stromen tussen 
de modules aan, de gearceerde gebieden in 
de voorraad module geven een overlapping van 
een aantal functies van de verschillende 
modules weer. 

- Stuklijst beheer. 

Fig. 4. Het IMCS-pakket sche
matisch weergegeven. 

De stuklijst module biedt de gebruiker de mogelijkheid de struktuur en con
figuratie van produkten vast te leggen. Aan de hand van deze gegevens kan 
informatie omtrent structuren worden verschaft, kunnen materiaal behoeften 
worden vastgesteld, voorraad reserveringen worden uitgevoerd en kosten infor
maties zowel per niveau als geaccumuleerd over meerdere niveaus uit de stuk
lijst worden gegeven. 
-Voorraad beheer. 
De module registteert alle transacties betreffende de voorraad artikelen.Ge-

.. 

gevens omtrent actuele en historische voorraad situaties zijn direkt beschik-
baar. Tevens kunnen analyses als materiaal afwijkingen ( geplande versus 
werkelijke ontvangsten of uitgiften ), ABC. analyses e.d. worden uitgevoerd. 
Een koppeling met het financieel/administratieve systeem kan middels de in 
figuur 4 aangegeven interfase tot stand worden gebracht. 
- Materiaal behoefte planning. 
Uitgaande van verkoop- en produktie orders worden door deze module, middels 
de struktuur gegevens uit de stuklijst module, de behoeften aan materialen en 
onderdelen in de tijd uitgezet. Hierbij wordt rekening gehouden met levertij
den, bestelmethoden en de voorraadsituatie. 
- Inkoop order beheer. 
Hiermee worden inkoop order gegevens vastgelegd met de daarbij behorende ge-
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gevens zoals order bevestiging, kwaliteits controle, ontvangsten,leverancier
gegevens. Een koppeling met de financiele administratie is mogelijk. 
- Hoofd Produktie Plan. 
Met deze module worden verkoopverplichtingen cq.verkoop prognoses en de be
schikbare produktie capaciteit op maand periode basis, tot een maximale hori
zon van 10 jaar, met elkaar geconfronteerd. Door een koppeling met materiaal
behoefte planning en capaciteits behoefte planning kan een bezettingsoverzicht 
worden verkregen. 
- Routing beheer. 
In deze module worden al1e bewerkingen alsmede de volgorde van de uitvoering 
ervan en de ervoor benodigde produktie middelen, nodig voor de fabricage van 
een produkt, gespecificeerd. Aan de hand hiervan is routing informatie voor
handen en kunnen bewerkings kosten en doorlooptijden automatisch worden bere
kend. 
- Onderhanden werk beheer. 
Onderhanden werk beheer biedt de mogelijkheid produktie orders te plannen, te 
volgen, bijte sturen en de uiteindelijk behaalde resultaten te analyseren. 
Zo wordt informatie verschaft omtrent geplande en werkelijke produktie kosten, 
bewerkings tijden en doorloop tijden. 
- Bezettings planning. 
Aan de hand van het onderhanden werk en het bevoorradings plan uit de mate
riaal behoefte planning kan een bezettings profiel worden berekend, zowel op 
korte als lange termijn. Beslissingen ten aanzien van in te zetten overwerk, 
wijzigingen van prioriteiten of het aanpassen van de planning van produktie . 
orders kunnen aan de hand van deze informatie genomen worden. 
- Verkoop order beheer. 
Deze module is een vervanging van en een aanvulling op de basis verkoop order 
invoer, die in de module voorraad beheer geboden wordt. Extra faciliteiten 
als kredietwaardigheids controle, speciale toeslagen, het automatisch IIprij
zenll van een order etc. worden door de module geboden. 
- Verkoop statistieken. 
Verkoop statistieken vormt een log;sch verlengstuk van de module verkoop order 
beheer. Verkoop orders worden hiermee verzameld en naar een drietal hoofd
gezichtspunten geanalyseerd; omzet analyses ( per rayon, vertegenwoordiger, 
produktgroep e.d. ), rendements overz;chten ( .... idem .• ) en analyses van re
tourontvangsten ( ..•• idem •. ). 
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2.3 De toepasbaarheid van een geautomatiseerd besturings systeem. 

Uit het voorgaande werd duidelijk dat binnen de organisatie rand de produktie 
het communicatie aspect veel aandacht verdient. Voor het inplannen van een 
~order is het van essentieel belang dat men op de hoogte is van de materiaal
behoefte die hierdoor ontstaat enerzijds, en de capaciteits behoefte ander
zijds. In figuur 5 wordt dit nag eens 
schematisch weergegeven. Doelmatig 
plannen is alleen dan mogelijk wanneer 
voortdurend informatie omtrent de 
voortgang en afwijkingen van de plan
ning voorhanden is. Of deze infor
matie wordt aangeboden en verwerkt 
middels een geautomatiseerd systeem 
of handmatig is hierbij niet van be
lang. De betrouwbaarheid van de ge
gevens is doorslag gevend voor het 

Opdracilt 

ll;at'riaalp~anning produktieplanning 

f 

montage beatul'inlt 

Fig. 5. Produktie order planning. 
vaststellen van goede bewerkings normen en tarieven ( de besturings parameters 
uit figuur 3 ) die op hun beurt de planning beinvloeden. Kunnen gegevens 
handrnatig niet worden verkregen dan brengt oak de invoering van een geauto
matiseerd systeem geen verbetering. 
Bij de bestudering van de toepasbaarheid van zorn systeem is het daarom al1er
eerst van belang welke gegevens voorhanden zijn of zouden moe ten zijn. Af
hankelijk van het type produktie proces zul1en voor het ene proces gegevens 
omtrent materiaal voorziening het belangrijkst zijn, terwijl voor een ander: 
proces de capaciteitsgegevens de boventoon voeren bij het olannen van een orde~ 
Om dus een uitspraak te kunnen doen over de rnogelijke toepasbaarheid van het 
IMCS pakket binnen het W.A.A. is een vergelijk van de verschillende afdeling-
en noodzake 1 i j K. 
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Hoofdstuk 3. -----------

De informatie- en formulierenstrool11 tussen de verschillende afdelingen. 

Zoals in hoofdstuk 1 uiteen is gezet bestaat het industrielewerkverband, uit een 
aantal afdelingen die ieder een heel eigen produktie proces hebben. In de vol
gende paragraaf wordt de huidige informatie- en formulieren stroom in beeld 
gebracht tussen de verschill ende afde li ngen onderl ing en de ondersteunende af
delingen. 
Als resultaat van de bevindingen worden een aantal nadelen van de huidige si
tuatie opgesomd. Naar aanleiding hiervan wordt besloten een scheiding aan te 
brengen in de formulieren stroom. Deze wordt gesplitst in twee delen : 

al De bedrijfsformulieren. 
bl De afdelingsformulieren. 

Ad al Deze formulieren worden gebruikt op bedrijfsniveau. Zij verzorgen de in
formatie tussen de verschil1ende bedrijfsonderdelen. Een nieuw ontwerp 
van deze formulieren stroom wordt gegeven in paragraaf 3.2 . 

Ad bl Deze formulieren, gebruikt op afdelingsniveau, van belang bij de uitvoe
ring van de produktie, zullen verschillen per afdeling. In paragraaf 3.3 

zal een afdeling worden gekozen, waarop gedurende de verdere studie 
wordt ingezoomd. Pas daarna kunnen de afdelingsfonnulieren aan de orde 
komen. 

3.1. De analyse van de bestaande formulieren stroom. 

Middels een groot aantal interviews werd een beeld verkregen van de stroom 
van de formulieren zoals die gebruikt worden om informatie informatie tussen 
de verschfllende bedrijfs onderdelen door te spelen. Om deze formulieren stroom 
in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van het kompositorisch schema. Dit 
schema geeft een goed overzicht van het administratieve proces. In het schema 
wordt gebruik gemaakt van een aantal symbolen en regels welke worden verklaard 
in bijlage 3.1 . Het resultaat staat weergegeven in figuur 6. Omwille van de 
overzichtelijkheid zijn in de figuur alleen de formulieren stromen aangegeven 
tussen de verschillende afdelingen onderling. Hoe de binnenkomende en uitgaan
de papieren binnen de afdelingen verwerkt worden is per afdeling aangegeven 
in de bijlage 3.2 . Bijlage 3.3 geeft een overzicht van de gebru;kte afkortin
gen. 
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Fig. 6. Kompositorisch schema betreffende de huidige situatie 

Nu de loop van de verschillende formulieren bekend is, is het interessant te 
weten welkeinformatie er middels deze formulieren wordt doorgegeven, voor wie 
deze informatie precies bestemd is en van wie hij afkomstig is. 
Bij het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van een informatie 
matrix. Op de vertikale as worden alle noodzakelijke informatie items geno
teerd~ op de horizontale as staan alle bedrijfsfuncties die een relatie kunnen 
hebben met deze items. Bij de invulling van de matrix wordt gebruik gemaakt 
van de volgende symbolen : 0 = het ontstaan van informatie. 

x = de ontvangst van informatie. 

informatie die ontstaat a.h.v. onder
meer de toegezonden informatie. 

~ 

Een deel van de matrix die zo ontstaat is te zien in figuur 7. De volledige ma
trix is gegeven in bijlage 3.4 . Veel van de aangegeven bedrijfsfuncties 1ig
gen bij een en hetzelfde bedrijfs kantoor ( zoals inkoop, werkvoorbereiding, 
voorraad beheer e.a. ) vaak zelfs bij een persoon. Toch zijn deze functies als 
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Fig. 7. De informatie matrix. 

afzonderlijke eenheden opgenomen om bij een mogelijke latere splitsing de in
formatie behoefte te kennen. 
Ten aanzien van de huidige formulieren stroom zijn een aantal op- en aanmer
kingen te maken. Achtereen vol gens worden deze samengevat opgesomd ; 
- De door het bedrijfs kant~~r geaccepteerde orders worden middels het order
formulier ( zie bijlage 3.5 ) bij de administratie bekend gemaakt. Alle er op 
vermelde gegevens moe ten omwille van de computer invoer worden overgeschreven, 
hetgeen dubbel werk inhoudt. 
- Het order formulier is niet geschikt voor iedere afdeling gezien het aantal 
voorgedrukte informatie items. 
- Materiaal bestellingen worden slechts zelden op het order formulier vermeld. 
- Beste'lingen verricht door het bedrijfs kantoor worden niet aan de admini-
stratie doorgegeven. Faktuurcontrole kan daardoor niet op de administratie 
plaatsvinden. Het factuur legt een lange weg. door het bedrijf af. 
- Het magaz;jn is niet op de hoogte van de te verwachten ontvangsten. Controle 
bij ontvangst is niet mogelijk. 
- Er is geen centrale goederen ontvangst. Cit bemoeilijkt de voorraad regis
tratie. 
- Halffabrikaten worden n;et in de voorraad opgenomen. 

Er bestaan geen duidelijke materiaal reserveringen per order. 
Het order formulier dient tevens als werkuitgifte formulier. Hiervoor is 

het ongeschikt : geen produktie voortgang gegevens, produktie normen, bewer
kings gegevens e.d. 
- De uren registratie is onnauwkeurig en niet gespecificeerd per bewerking. 
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3.2. Ontwerp van de bedrijfsformulieren stroom. 

Met behlJlp van de informatie matrix (bijlage 3.4) kan worden nagegaan welke 
informatie voor een bepaald bedrijfs onderdeel minimaal nodig is om de te ver
richten taken uit te voeren. Aan de hand hiervan kan, gecombineerd met de be
zwaren van het huidige schema, een nieuw kompositorisch schema worden opgezet~ 

hetgeen in de onderstaande figuur staat afgebeeld. 
bolt 
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Fig. 8. Kompositorisch schema der bedrijfsformulieren. 
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Hier is weer gekozen voor dezelfde aanpak als in figuur 6 ; het totale over
z;cht wordt gegeven in figuur 8 terwijl de detaillering per afdeling is uit
gewerktin de bijlagen~ bijlage 3.6 . ( Afkortingen in bijl. 3.3 ) 
In het schema zijn alleen die formulieren opgenomen welke direkt betrekking 
hebben op de uitvoering van de produktie. Controlerende handelingen, resulta
ten overzichten en andere formulieren zijn buiten beschouwing gelaten. 
In het nieuwe schema zijn een tweetal nieuwe formulieren opgenomen : 

- het order formulier. 
- het bestel formulier. 

Met het order formulier wordt informatie verstrekt vanuit het bedrijfs kan
toor aan de administratie t.b.v. het bijwerken van het order bestand. Door het 
het formulier via commerciele zaken te-laten lopen kan het tevens gebruikt 
worden t.b.v. de order bevestiging aan de klant. Dit order formulier is niet 
hetzelfde formulier als het order formulier uit de oude situatie ( Fig. 6 en 
bijl.3.5).Dit formulier bevat slechts de hoog nodige ;nformatie die administra
tie nodig heeft. Gegevens die op dit formulier aanwezig moeten 'zijn kunnen 
worden afgeleid uit de informatie matrix, ze zijn opgesomd in bijlage 3.7 • 
Het bestel formulier heeft 3 functies : 

- het bijhouden op het bedrijfskantoor van eigen bestel1ingen. 
- het informeren van de administratie t.b.v. de faktuur controle. 
- het informeren van het magazijn t.b.v. controle van goederen ontvangsten. 

Een voorbeeld van het n;euwe bestelformulier wordt gegeven in bijlage 3.8 • 

Welke voordelen biedt nu deze nieuwe formulieren stroom ? 

Allereerst worden de administratieve handelingen geminimaliseerd doordat con
trole procedures worden vereenvoudigd. Hierbij wordt met name gedacht aan de 
inkoop procedures. Tijdwinst is hier een gevolg. 
Daarnaast is de informatie stroom verbreed. Meer mensen worden van bepaalde 
informatie voorzien. Zo kent de magazijn beheerder de te verwachten materiaal 
ontvangsten waardoor controle van de goederen direkt bij ontvangst kan plaats 
vinden, administratie kent de bestellende afdelingen en verder de prijs afspra
ken met de leveranciers. 
Tenslotte biedt deze formulieren loop de mogelijkheid te kamen tot een func
tionele splitsing tussen de informatie 'stroom samenh.angend met het administra
tieve gebeuren en die welke direkt bepaald wordt door het produktie proces en 
zodoende kan verschillen per produktie afdeling.Dit is ondermeer van belang bij 
het ontwerpen van de afdelings formulieren en het evt. in gebruik nemen van een 
geautomatiseerd produktie besturings systeem. 
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3.3. De keuze van een produktie afdel-ing. 

Zoals gezegd is het de bedoeling een produktie afdeling te kiezen, voor deze 
afdeling de mogelijkheden van automatiseri.ng te onderzoeken en evt. een ge
automatiseerd besturings systeem in te voeren .. Deze aanpak is al1een dan zin
vol indien de afdelingen voldoende overeenkomst vertonen m.b.t. de besturing 
van hun produktie, zodat de aanpak in de gekozen afdeling in een later sta
dium vertaald kan worden naar de overige afdelingen. 
Bij een vergelijking van de informatie behoefte van de. verschillende afdelin
gen bleken goede overeenkomsten aanwezig. Ondanks de voortbrenging van zeer 
uiteenlopende produkten bleek dat steeds gelijksoortige informatie op overeen
komstige momenten in het produktie proces gewenst was of vrijgegeven werd, a1 
kan de importantie yan e~n'bepaald'informatie type per afdeling verschil1en. 
Oorzaak van deze overeenkomst is het feit dat alle afdelingen produceren op 
basis van klant orders. Het voortbrengings proces wordt hierdoor steeds ge
typeerd door de produktie van specifieke enkelvoudige of ' sa menges tel de pro
dukten in kart lopende series, al dan niet met herhaling. 
De problematiek waar iedere afdeling voor gesteld wordt,wordt gekenmerkt door 
veelvuldig omstellen op andere produkten. Dit brengt plannings problemen met 
zich mee op het gebied van materiaalvoorziening, machine omstellingen, wis
selende knelpunten in de produktie capaciteiten en de te realiseren levertij
den. Deze overeenkomstigheden maken de keuze voor een afdeling verantwoord. 

In overleg met de direktie werd besloten een nader onderzoek in te stellen op 
de afdel"ing "montage". Enige argumenten die. tot deze keuzehebben gelei~ zijn: 
- De montage afdeling vormt een goede gemiddelde wanneer gelet wordt op de 
gerealiseerde omzet, het aantal produktieve uren of het jaarlijks aantal ver
werkte orders. 
- De orders omvatten produkten met veel grate samengestelde stuklijsten, ge
schikt voor automatische verwerking. 
- Door de meer complexe samenstelling van de eindprodukten heeft men te maken 
met een groat aantal onderdelen en halffabrikaten. Een nauwgezette bewaking 
van de voorraden is hierdoor erg arbeids intensief en vraagt a.h.w. am auto
matisering. 
- Door het grate aantal verschillende bewerkingen nodig voor de produktie van 
het eindprodukt wordt de planning relatief moeilijk. Er bestaat bovendien 
weinig inzicht in de voortgang van de orders. 
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- De produktie vraagt om zeer uitgebreide produktie geleide formulieren. 
- Tenslotte beschikt de montage afdeling, in tegenstel1ing tot de overige af-
delingen over een eigen magazijn en verzorgt ze haar eigen expeditie. Dit 
biedt doorslaggevende voordelen, immers iedere in te voeren wijziging kan op 
afdelings niveau worden uitgetest zonder dat andere bedrijfsonderdelen er 
hinder van hoeven te ondervinden. Hierbij moet worden gedacht aan wijzigingen 
van debedri.jfsformulieren stroom, gewijzigde coderingen van artikelen of op
slag in het magazijn van halffabrikaten. De invloed van mogelijke kinderziek
ten blijft zo beperkt tot een afdeling. 



-16-

De afdeling montage. 

De montage afdeling biedt werk aan ongeveer 80 personen. Het werk bestaat gro

tendeels uit assembleeractiviteiten. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 
1,3 miljoen gulden. Vrijwel alle orders zijn afkomstig van Dce van der Grinten 
N.V .. Het werk is globaa~l· in twee groepen te verdelen : 

- De mechanische montage. 
Hiermee wordt de assemblage aangeduid van onderdelen van copieerappa
raten.Dit werk wordt verricht door 34 personen. 

- De draadbundel montage. 
Binnen deze groep worden draadbomen geproduceerd, eveneens ten behoeve 
van copieerapparaten. Hier zijn 46 mensen werkzaam. 

Nu bestaan er ten aanzien van de besturing van de twee groepen nogal wat ver
schillen ; De besturing van de mechanische montage wordt vrijwel geheel daor 
Dee verzorgd. Men ontvangt wekelijks een weekplanning van de te verrichten 
werkzaamheden en de daarvoor benodigde onderdelen, toegeleverd door Dee. 
Hierbij is reeds rekening gehouden met de produktie capaciteit en de bij het 
W.A.A. aanwezige voorraad onderdelen. 
Voor de draadbundel montage geldt een heel ander verhaal. Hiervoor moeten op 
het bedrijfskantoor bij het verkrijgen van een order alle acties, nodig voor 
een gestroomlijnd produktie proces worden ondernomen. In het verdere onderzoek 
verdiend deze groep de speciale aandacht, ;mmers hier 1iggen voor het W.A.A. 
veel grotere interessen. 
In dit hoofdstuk zal het produktie proces geanalyseerd worden. Aan de hand van 
het hierbij verzamelde cijfer en feiten materiaal zal een nieuw planningssys
teem worden ontworpen dat goed aansluit bij het gebruik van de computer. 

4.1. Het produktie schema. 

De produktie van een draadbundel wordt in figuur 9 op vereenvoudigde wijze 
weergegeven. 
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Fig. 9. Produktie stappen in de 
draadbundel produktie. 

In het produktie proces zijn globaal 4 fasen te onderscheiden 

A/ De draad produktie; 
- de draad wordt oplengte geknipt.( = knippen ) 
- de draad wordt aan beide uiteinden van de isolatie mantel ontdaan. 

( = strippen ) 
de draad wordt aan beide'uiteinden van een nummer voorz;en. 

( = numme ren ) 
- de draad wordt aan beide uiteinden voorzien van een stekker, een plug, 

e. d. • = bewerken ) 
B/ Het huisjes nummeren; 

- meerpolige contactdoosjes ( in WAA-jargon Uhuisjes U genaamd worden 
van een nummer voorzien. 

C/ Voorsteken; 
- De bundel wordt ten dele samengesteTd; in ieder-huisje worden een aan

tal draden "voorgestokenu. 
0/ Afbundelen; 

- de voorgestoken eenheden worden op een bard uitgelegd en samengevoegd 
zodat een geheel ontstaat. 

- kabelbandjes worden aangebracht. 
- de bundel wordt getest, d.w.z. de contacten worden gecontroleerd. 
- de bundel wordt verpakt in een plastic zak. 

Zowel bij het nummeren van de huisjes als bij de draadproduktie is men van
wege de grondstof- of artikel eigenschappen gebonden aan een bepaalde bewer
kings methode. Zo kan een groot aantal huisjes m.b.v. een persje worden ge
nummerd terwijl een gedeelte door het opplakken van een label van een nummer 
wordt voor-
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zien daar ze te zwak zijn om de perskracht te kunnen weerstaan. 
De draad produktie geschiedt bij voorkeur m.b.v. een volautomatische machine; 
de (Filomat-) ASM 1000. Hiebij gebeurt zowel het knippen, strippen, num
meren als het tweezijdig bewerken in een produktie gang. Echter een aantal 
eigenschappen van de draad kan automatische produktie onmogelijk maken, bijv; 
- te dikke isolatiemantel : automatisch strippen onmogelijk. 
- te dunne draadkern : automatisch bewerken onmogelijk. 
- isolatiemantel hitte bestendig : automatisch nummeren onmogelijk.( Het num-

meren gebeurt dan d.m.v. een genummerde huls (In zgn. IIkoutje U
) die door 

verhitting om de draad wordt gekrompen ) 
- de draad is meeraderig : al1een automatisch knippen is dan mogelijk. 
V~~r iedere draad zal dus apart de produktie methode bekeken moeten worden. 
Is produktie met de automaat , de ASM 1000, onmogelijk dan zal bekeken moeten 
worden of de halfautomaat, de (Filomat PSAM-) 742, inzetbaar is. ( Zijn moge
lijkheden: automatisch knippen, strippen en nummeren).Zo niet, dan wordt de 
(Filomat-) USG 802 (alleen knippen) ingezet, en worden de bewerkingen of met 
een pers of handmatig uitgevoerd. 
Op bovenstaande wijze zal voor iedere in een bundel voorkomende draad een pad 
van boven naar beneden gezocht moeten worden in het produktie schema, weer
gegeven in figuur lOop blz. 19. Het aantal draden dat in een bundel kan voor
komen varieerd sterk ; van 1 tot 122 stuks. Hoe verder het pad, rechts in het 
schema ligt,hoe meer arbeid ermee gemoeid is. 
In punt P worden de draden en de huisjes verzameld ten behoeve van het voor
steken en het afbundelen. In het schema is middels het teken I~I aangegeven 
waar in het produktie proces tussenvoo'rraden ontstaan. 

4.2. De produktie resultaten. 

Om te onderzoeken in hoeverre de huidige wijze van produktie besturing naar 
bevrediging werkt, zijn de produktie resultaten over een bepaalde peri ode 
bekeken. Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de produktie van het 
zgn. II Oce-lOOO pakket II. De omzet van de draadbundel montage wordt nl. voor 
80 % bepaald door de produktie van dit bundel pakket; een 24-tal bundels waar
van de codenummers beginnen met een getal iets boven de 1000. Bovendien is 
door Dee een fikse stijging van de orderomvang binnen dit pakket aangekondigd. 
De peri ode betreft de eerste 8 maanden van 1983. De bevindingen worden hierna 
besQroken. 
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Fig. 10. Het ~roduktie schema van de draadbundels. 
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Doorlooptijd - onderhanden werk. 

Alle orders uit het "lOOO-pakket" die in de aangegeven peri ode zijn ontvangen 
en afgewerkt zijn opgenomen in bijlage 4.1 . De geaccepteerde orders zijn in 
figuur 11 gecumuleerd uitgezet tegen de tijd, uitgedrukt in guldens:Hetzelfde 
is gedaan met de afleveringen. 
De tijd is aangegeven in weken. 
Door de twee zo ontstane lijnen 
is een zo goed mogelijke rechte 
getrokken vol gens de kleinste 
kwadraten methode. De gemiddel
de doorloop tijd, aangegeven in 
de grafiek met DLT, d.i. de tijd 
die verstrijkt tussen het moment 
van order plaatsing en de afle
ver;ng, blijkt 21 weken te be
d.ragen. De gemi dde 1 de hoevee 1 -

2 

100 

/ , 

I 

heid onder handen werk, aangege- Fig. 11. Cumulatieve order ontvangst en 
ven met OHW, bedraagt f 320.000,-. aflevering. 
( Dit heeft betrekking op 80 % van de omzet, gerekend op basis van 100 % wordt 
dit f 400.000,- .) 

Levertijden - bewerkingstijden. 

De orders uit bijlage 4.1 zijn nogmaals verwerkt in bijlage 4.2 .Hier worden . 
a.h.v. een hoeveelheid histogrammen levertijden en bewerkingstijden aanschou-
welijk gemaakt. Aangegeven staat achtereenvolgens ( zie figuur 12 ); 

- week van eerste bewerking ( A ) 
- gewenste leverweek,t.o.v. Ie bewerkings week ( B ) 
- week van order ontvangst, " ( C ) 
- week van , aatste bewerking, " ( D ) 
- werkelijke leverweek,,, ( E ) 

1 c A 
ff1 
DE 8 

Fig. 12. Order histogram. 
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De gegevens die uit deze beschouwing naar voren komen kunnen als volgt worden 
samengevat: 
- Gemiddeld is de tijd verstrijkend tussen het moment van order plaatsing 

door de klant en het moment van Ie bewerking 12,4 weken.(tijd C-A). 
- De gemiddelde doorlooptijd bedraagt 20,9 weken.(tijd C-E) 
- De gemiddelde bewerkingstijd (d.i. tijd A-D = bewerkings uren + wachttijden) 

bedraagt 6,3 weken. 
- 69 % van de orders is te laat geleverd, met een gemiddelde overschrijdings

tijd van 5 weken. 
- De uren verantwoording ten behoeve van de nakalkulatfe laat te wensen over. 

Voor 28 % van de orders werden helemaal geen uren verantwoord. In een aan
tal gevallen werden nog na aflevering van de order uren aan die order toe
gerekend. ( De gestippelde blokken in de histogrammen ) 

- De uren worden per order verantwoord en ntet per bewerking. Hierdoor ont
breken betrouwbare bewerkings normen, men kent niet de bottle-necks in de 
produktie capaciteit en een betrouwbare voortgangs contrale is onmogelijk. 

Uit een en ander wordt duidelijk dat de besturing van de produktie te wensen 
overlaat. Met name de onbetrouwbare levertijden vormen een probleem. ( Om 
het belang van betrouwbare levertijden i.v.m. het verkrijgen van nieuwe orders 
te onderstrepen zijn inbijlage 4.3 enige resultaten weergegeven van een on
derzoek binnen de SW.) Om tot een voorstel voor een verbeterde besturing van 
de produktie te kunnen komen is het nodig dieper op het produktie proces in 
te gaan ; Hoe is het orderpakket samengesteld, welke capaciteits allocatie 
brengt dit met zich mee, wat is de beschikbare capaciteit en hoe kan deze op-. . 

timaal worden benut met het oog op betrouwbare levertijden, Korte doorloop 
tijden, voldoende produkt kwaliteit en goede rentabiliteit. 

4.3. Produktie capaciteiten. 

4.3.1. De aanwezige produktie capaciteit. 
De voor de bundelmontage aanwez;ge produktie capaciteit uitgedrukt in mensen 
en machines is als volgt : 

- Mensen; Er werken 46 mensen op de afdeling. Het feit dat men met ge
handicapten werkt heeft nogal wat concequenties wanneer capaci
teits schattingen gedaan moeten worden : 

- Men heeft te maken met eenbuitengewoon hoog verzuim percentage 
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van 35 % gemiddeld. Dit betekent een effectieve bezetting van 
31 personen. 
- Vanwege de verschillende handicaps heeft men te maken met: 

· aangepaste arbeids omstandigheden. 
· veel hulpmiddelen in de produktie. 
· afWijkende werkmethoden. 
• uitzonderlijke rust toeslagen. 

extra.-persoonli-j ke verzorgi ng. 
• extra begeleiding en instructie tijdens het werk. 

- Afhankelijk van de persoon kunnen voor gelijke werkzaamheden 
produktiviteits verschillen optreden van 300 a 400 %. 

- Machines; 
- ASM 1000 volautomaat: -knippen,strippen,nummeren,bewerken. 
- PSAM 742 halfautomaat: -knippen,strippen,nummeren. 
- USG 802 "guillotine": -knippen. 
- Persen{3x): -bewerken. 

4.3.2. De vereiste produktie capaciteit. 
Om iets te kunnen zeggen omtrent de capaciteiten die door het "Oce 1000 pak
ket ll worden opgeeist is het nodig alle bundels te ontleden. Zoals in paragraaf 
4.1 reeds aangegeven kan het aantal draden per bundel evenals het aantal be
werkingen per draad nogal verschillen. In bijlage 4.4 is per bundel aangege
ven welke bewerkingen nodig zijn voor de produktie ervan en in welke aantallen. 
Wanneer het aantal te produceren bundels bekend is en de normtijd voor iedere 
bewerking, dan kan de bezettingsgraad eenvoudig worden uitgerekend . . 
Omdat er vanuit de produktie geen gegevens worden afgegeven aan de hand waar-
van bewerkingsnormen kunnen worden afgeleid zal moeten worden afgegaan op 
schattingen. Omwille van de betrouwbaarheid zijn twee verschillende schattin
gen naast elkaar gezet : 
- De Ie norm is gebaseerd op het voorkalkulatorische tarief. Voor iedere be

werking staat een arbeidsprijs. Uitgaande van de manuur opbrengst kan een 
normtijd worden vastgesteld •• 

- De 2e norm is afkomstig van de hoofdwerkmeester die voor iedere bewerking 
een snelheid heeft geschat. 

De verschil1ende normen zijn opgenomen in bijlage 4.5. Het verschil tussen de 
beide schattingen kan nogal oplopen. ( n.b.: De waarheid (lees: realistische 
norm) zal ergens in het midden liggen. Gedurende de beschouwde 8 maanden werd 
gemiddeld 201 uur per week aan het IOOO-pakket gewerkt. Op basis van de Ie 
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norm zou dit 141 uur moe ten zijn, op basis van de 2e norm 247 uur.} 
Voor de hierna volgende capaciteits vraag per bewerkingsplaats is gebruik ge
maakt van de normen van de hoofdwerkmeester omdat ; 
- Deze normen het hoogst liggen. In de uitkomst zal zo een zekere veiligheids

factor zi jn i ngebouwd. 
- Door gebruik te maken van normen die zijn gebaseerd op praktijk schattingen 

de factor handicap automatisch in rekening is gebracht. 
In figuur 13 is weergegeven,het aantal bewerkings uren per bewerking gemiddeld 
per week over de periode van 8 maanden, berekend aan de hand van de gereal;
seerde produktie. Voordat 
deze capaciteits vraag wordt 
geconfronteerd met het aan
bod wordt eerst nog ingegaan 
op de te verwachten vraag in 
de nabije toekomst. Dce van 
der Grinten heeft besloten 
de orders te gaan plaatsen 
in de vorm van zgn. raamorders. 
Dit houdt in dat een overzicht 
wordt afgegeven van de te le
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veren bundels per week, gespecificeerd per type bundel over een periode van 
een aantal maanden. Zie bijlage 4.6 voor een voorbeeld. Een overzicht van de. 
raamorders geldig eind 183, wordt gegeven in bijlage 4.7 . Nu is eveneens de 
capaciteits vraag berekend die deze raamorder met zich brengt.Het resultaat 
hievan is in de nevenstaande 
figuur te zien. In de figuur 
is gestippeld nog de produktie 
van figuur 13 weergegeven. 
Duidelijk is dat de stijging 
van de vraag enorm is. 
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4.3.3. Vergelijking van vraag en aanbod. 
Wanneer wordt uitgegeaan van gemiddeld 25 werkelijk produktieve uren per werk
nemer per week dan zouden in de beschouwde 8 maanden 14 personen voldoende 
moeten zijn voor het realiseren van de produktie. Vergelijkt men dit met de 
effectieve bezetting van 31 personen dan is duidelijk dat efficienter werken 
mogelijk moet zijn. Een verbetering in deze is noodzakelijk wanneer gelet wordt 
op de raamorders. Om aan de vraag die deze orders met zich mee brengen te kun
nen voldoen zou vol gens de gelijke gegevens een bezetting van 42 personen nood
zakelijk zijn. Het is daarom nog te bezien of aan de vraag voldaan kan worden. 
Er treden nog andere bottle-necks in het produktie proces op: 
- De ASM 1000 zou met een conti nu produktie van 1000 draden per lJur per week 
40,8 uur moeten produceren.Er is dan nog geen tijd gerekend voor omstellen en 
onderhoudswerkzaamheden. 
- Het huisjes nummeren vraagt 78,5 uur per week. Er is hiervoor slechts een 
persje aanwezig zodat ook hier de capaciteit te gering is 
- Het kousjes nummeren vraagt ongeveer 50 uur per week. Ook hier zijn proble
men te verwachten. 

4.4. Het ontwerp van een nieuw besturings systeem. 

Tot nu toe werden de produktie orders uitgegeven aan de haRd van de verkoop
orders en we1 in die zin dat een proctuktie order overeen kwam met een aantal 
te leveren bundels van een type, te leveren op een bepaalde datum. Hiervoor 
moesten dan nog alle produktie stappen worden gezet, van draad produktie, huis
jes nummeren en voorsteken tot aan afbundelen toe. Deze werkwijze bergt grote 
nadelen in zich: 
- Er worden steeds kleine series (100 tot 250 stuks) geproduceerd. Dit bete

kent veel in- en omstelkosten. 
Gelijksoortige bewerkingen, voorkomend in verschillende bundel typen, worden 
niet of nauwelijks gecombineerd. 

- Vanwege het ontbreken van tussentijdse gereedmeldingen is een voortgangs 
controle vrijwel onmogelijk. 

- Alle onderdelen en halffabrikaten blijven gedurende het hele produktie pro-

ces op de werkvleer. Onbverzichtelijkheid en ongerief zijn het gevolg. 
- Veel tijd gaat verloren aan zoekwerk naar onderdelen. 
- Vertraging in de produktie van halffabrikaten of een onderdeel heeft direkt 

vertraging van de gehele order tot gevolg, zoals wordt geschetst in fig. 15. 



Op deze wijze ontstaan comple
terings wachttijden. 
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Fig. 15. De invloed van vertragingen. 
- Door de completerings wachttijden dreigt vaak leegloop bij het personeel 

met als gevolg extra overstappen op een ander werk, hetgeen weer betekent 
extra instruktie en materiaal verplaatsingen. 

Om aan deze problemen tegemoet te komen wordt voorgesteld de produktie te 
splitsen in twee delen: 

Ie : De produktie van halffabrikaten. ( draden, genummerde huisjes ) 
2e : De produktie van bundels. 

De produktie van halffabrikaten wordt een voorraad gestuurde produktie, ofwel 
;op basis van de aanwezige voorraad, het bestel niveau en de optimale serie
grootte worden produktie orders uitgegeven per halffabrikaat. 
De produktie van de bundels wordt order gestuurd, ofwel ; afhankelijk van de 
gewenste leverdatum en benodigde bewerkings tijd (voor voorsteken en afbunde
len) worden de produktie orders voor de eindbundels uitgegeven. 
Schematisch ziet dit plan er als volgt uit : 

Grondstof Halffabrikat~n Eindprodukten 

!\ 1\ 1\ 
----1/ '<---\ --1----1/ '<---\ ----jl.-----1Z '<---~ """"'---'1 

Produktie orders 
halffabrikaten, 
voorraad sturing. 

Produktie orders 
eindprodukten, 
order sturing. 

Arlevering 

Fig. -16. :Een ruwe schets van het nieuwe besturings plan. 

Welke voordelen levert dit nu op ? 
Allereerst de bundelmontage; Doordat er geen produktie orders voor bundels 
worden uitgegeven wanneer niet alle benodigde componenten uit de tussenvoor
raad leverbaar zijn kunnen eenmaal gestarte produktie orders vol1edig worden 
afgewerkt. Om een indruk te krijgen van de huidige situatie is een tijdstudie 
verricht van de werkzaamheden van de werkmeester. Het resultaat is weergegeven 
in bijlage 4.8 .. Hieruit blijkt hoe onregelmatig de produktie verloopt. De op
bouw van een tussenvoorraad zal naar verwachting verbetering brengen. 
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Een tweede voordeel is dat op het moment van orderplaatsing door de klant 
alleen nog het voorsteken en het afbundelen hoeft te gebeuren. De benodigde 
bewerkingstijd kan zo.afhankel ijk van het type bundel, terug gebracht worden 
tot 25 %, op voorwaarde dat de tussenvoorraad goed wordt beheerst, zie ter ver
duidelijking bijlage 4.9 • Kortere doorloop tijden en meer betrouwbare 1 ever
tijden zijn het gevolg. Men is ;n staat sneller te reageren op klant wensen. 
Tenslotte verkrijgt men een beter inzicht in de (deel-)bewerkingstijden waar
door beter plannen mogelijk wordt. 
Vervolgens de draad produktie; Met opzet wordt hier gesproken van draadproduk
tie i.p.v. halffabrikaten produktie daar men er inmiddels toe is overgegeaan 
het nummeren van de huisjes uit te besteden aan de afdeling dieptrek. ( Dit 
gebeurde nadat uit de capaciteits berekeni.ng was gebleken dat men de capaci
teit zelf niet in huis had. n.b.: Op de dieptrek afdeling gebeurt het nummeren 
d.m.v. tampondruk, hetgeen veel sneller en bovendien goedkoper is dan met de 
nummer pers.) Een tussenvoorraad genummerde huisjes bestaat dus reeds. 
V~~r de draad produktie zijn de te behalen voordelen het grootst. Doordat men 
op voorraad produceert is men niet direkt afhankelijk van de afleverplanning. 
Hierdoor kan men een optimale produktie volgorde kiezen voor de te produceren 
draden, waardoor met name de ASM 1000 veel beter ingezet kan worden, zoals in 
hoofdstuk 5 du;delijk zal worden. Verder zal doordat de draden die gereed zijn 
in het magazijn worden opgeborgen, het overzicht op de werkvloer beter worden. 
Daarnaast zullen de series van draden die nog een hand bewerking behoeven gro
ter worden waardoor minder frequent instruktie hoeft te worden gegeven en het 
werk gelijkmatiger verloopt. 

Naast de voordelen die hier genoemd zijn, welke direkt betrekking hebben op 
de uitvoering van de produktie, moet nog worden vermeld dat deze wijze van 
produceren geheel aansluit bij de gebruikmaking van het IMCS pakket. Naast het 
genereren van lijsten met openstaande verkoop orders t.b.v. de aflever planning 
is het systeem in staat automatisch halffabrikaten te reserveren, lijsten uit 
te printen van arfikelen die hun herbestel niveau hebben bereikt zowel voor 
inkoop artikelen als voar halffabrikaten. 
Besloten werd over te gaan tot de aanschaf van twee modules van het besturing
programma, te weten : de voorraad module en de stuklijst module~ 
Voor de implementatie van het systeem moesten nog een aantal stappen worden 
gezet. Deze worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
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Hocfdstuk 5. -----------

De systeem implementatie. 

Voordat kanworden overgaan op de besturing van de produktie vol gens het nieu
we plan moeten nog een aantal aanpassingen en werkzaamheden verricht worden 
om een succesvol verloop te kunnen verzekeren. Zaken die in dit hoofdstuk aan 
de orde komen zijn achtereenvolgens; de afdelings layout~ de bestands opbouw, 
de systeem beschrijving en de financiele concequenties. 

5.1. De afdelings layout. 

Een plattegrond van het W.A.A. Venlo is opgenomen in de bijlage 5.1 .De draad
bundel montage is erin aangegeven. Deze afdeling is eruit gelicht en de platte
grond van de afdeling is te zien in de onderstaande figuur. 

V 
H 
B 

ASM 
1000 

ISchaa 1 1 : 200 
I 

I 

Fig. 17. De afdelings layout van de bundel montage. 

De rechthoeken stellen steeds tafels voor waaraan bepaalde werkzaamheden wor
den uitgevoerd aangeduid met de volgende afkortingen 

B = afbundelen L = hu;sjes labellen' 
G = gereedschaps tafel 
H = hand bewerken 

N = huisjes nummeren 
V = voorsteken 

P = pers bewerken 
ASM 1000 
742 

De bedoeling is het de layout zodanig te wijzigen dat er een functionele schei
ding ontstaat tussen de draad- en de bundel produktie. V~~r een nieuw ontwerp 
is het nodig de materiaal stromen binnen de produktie nader te beschouwen. 
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Aan de hand van bijlage 5.2 kan de materiaal stroom binnen de draad produktie 
worden vastgesteld. De bijlage geeft van alle bundels in het 1000 pakket aan 
uit welke draden ze zijn samen gesteld en per draad welke bewerkingen eraan 
dienen te worden uitgevoerd. De draden die gereed zijn zullen in plastic norm
bakken naar het magazijn worden gebracht. Op een later tijdstip zullen de dra
den gecombineerd met genummerde huisjes worden uitgegeven op een zgn."voor
steek rek" voor de bundel montage. Alle bewegingen van de componenten tussen 
de verschillende bewerkings plaatsen kunnen nu in kaart worden gebracht met 
behulp van een "van-naar-matrix", zie figuur 18. De getallen in de matrix ge
ven het aantal maal aan dat de afstand 
tussen de bewerkings plaatsen en/of af
delingen moet worden afgelegd wanneer van 
ieder type bundel uit het 1000-pakket een 
serie wordt geproduceerd. Een andere wij
ze am de intensiteit van de materiaal
stroom aan te geven is te zien in bijla
ge 5.3 . Nu de materiaal stroom en de 
relaties tussen de verschillende afdelin
gen bekend zijn kunnen een aantal alter
natieve layouts worden ontworpen. De lay
outs betreffen alleen de werkvloer; de 
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De ontwerpen zijn opgenomen in btjlage 5.4 .Voor zowel de huidige situatie 
alsook voor de drie alternatieve layouts ;s _de afstand tussen de verschillen
de bewerkings plaatsen bepaald. Door de afstanden met de frequenties te ver
men;gvuldigen en het geheel te sommeren kr;jgt men de totaal af te leggen weg. 
Bijlage 5.5 toont de resuJtaten. 
Bij de selectie van een layout zijn een aantal criteria van belang: 
- Voor de ASM 1000 zal een draden-opvangbak worden aangeschaft die automatisch 

de geproduceerde draden opvangt (dit gebeurt nu handmatig). Deze bak heeft 
een lengte van ongeveer 4 meter. In de nieuwe layouts staat hij gestippeld 
getekend. Alternatief B komt hierdoor te vervallen, de opvangbak zou de he
le doorgang versperren. 

- Worden A en C met elkaar vergeleken dan heeft alternatief A een aantal voor-
delen; De af te leggen afstand is kleiner ( echter slechts een gering 

verschil ). 
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. De 5 afbundel borden rond tafel G behoeven niet te worden ver
plaatst. Dit betekent dat de perslucht leidingen die hier zijn 
aangelegd niet hoeven te worden verplaatst. 

In overleg met de betrokken personen is besloten te kiezen voor layout A, nog
maals weergegeven in figuur 19. 

B: 
I 

_ -.J 

r::-: ---. - ~. r;-,:: :;;--1 - -- - -, 
, Opslag 1 I ~ ; : I ~ ~ +I: I 

I 
draden , I 8. ....... I 8.. G ~ : I 
gereed., 10 g-8: 0'; ~ ='-J ~ ----- L.:_____ _ ~ I 

L ~~ 3.8_8 BJ H ~ 

i ~ ~ L __ _ 

V 
B 

V 
B 

V 
B 

- - ---, r--- --
I schaal 1: 200 I 

I 

Fig. 19. De nieuwe layout van de bundel montage. 

Samenvattend heeft de nieuwe layout de volgende voordelen : 
- Optimaler gebruik van de werkvloer.Gereed produkt of halffabrikaat wordt 

steeds van de vloer verwijderd. 
- Een fysieke scheiding tussen draad produktie en bundel montage. 
- Bewerkings groepen worden geconcentreerd rond de te bewerken onderdelen. 
- Goede scheiding tussen gereed produkt en- ll nog te bewerken delen". 

5.2 De bestands opbouw van IMCS. 

Voordat met de modules stuklijst- en vooraadbeheer gewerkt kan gaan worden 
moeten eerst een aantal bestanden aangemaakt worden. In deze bestanden liggen 
de basisgegevens opgeslagen welke ten grondslag liggen aan de uitvoer van de· 
programma's. De gegevens zijn in twee groepen te verdelen : 
- De artikelgegevens : Met deze gegevens wordt ieder artikel geidentificeerd. 

Naast een uniek codenummer en omschrijving -kunnen nog een aantal andere -
gegevens worden meegegeven. Zie hiervoor bijlage 5.6 . 

- De struktuurgegevens : Deze gegevens verschaffen informatie omtrent de sa
menstelling van de artikelen. Bijlage 5.7 geeft een overzicht van de in 
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te geven informatie. 

Bij de opbouw van de bestanden reist als eerste de vraag welke artikelen die
nen te worden opgenomen ? Deze vraag betreft zowel grondstoffen als halffabri
katen als eindartikelen. Besloten is in de aanloop fase al1een die artikelen 
op te nemen die betrekking hebben op het Oce-1000-pakket. De redenen hiervoor 
zijn : . Het pakket vormt een duidelijk afgebakende groep produkten 

• Vanwege de raamorders die hierop betrekking hebben komen veel repe
terende acties voor zodat het te realiseren effect hier het grootst is • 

. Het pakket vertegenwoordigt 80 % van de omzet en is dus voldoende 
groot voor de start. 

Tot nu toe is nooit gewerkt met officiele halffabrikaten, zodat er ook geen 
codenummers voor bestaan. Voordat deze kunnen worden opgesteld zullen eerst 
duidelijke regels moeten worden vastgelegd voor de opbouw van de stuklijsten. 
Aan de hand van een voorbeeld wordt de stuklijst samenstelling van een bundel 
verduidelijkt, waarna kan worden ingegaan op het gebruikte coderingssysteem. 

[·'r---·· .. _;·. 
';;r-'" e) 

I 
II 

J 
I 

826422"6 

8100076? 

I I 
80000072 V00301OOOO1 I . 

Fig. 20. De stuklijst samenstelling van een bundel. 

In het linker deel van figuur 20 staat aangegeven welke grondstoffen,onderde
len en samengestelde delen nodig zijn voor de produktie van een bundel. Het 
betreft hier bundel 8.1000.767 , verpakt in een plastic zak. Het rechter ge
deelte van de figuur geeft de relatie weer tussen de verschillende benodigde 
voorraad artikelen en hun samenstel1ingen. De totale stuklijst is samengesteld 
uit een aantal enkel-niveau stuklijsten. Zo bestaat de eindsamenstelling (art. 
81000767) uit een plastic zak (art 80000072), een voorsteek eenheid (art. 
V0030100001) en een kabelbandje (art. 82262033). De voorsteek eenheid bestaat 
op zijn beurt weer uit 3 draden en een genummerd huisje in n;veau 2. De 3 ni
veaus stukl ijst bestaat dus uit 611 enkel-ni veau stukl ijsten ll

• Op identieke wijze 
zijn voor alle bundels de stuklijsten samengesteld. 
Nu moesten aan alle onderdelen unieke artikelcodes worden toegeken"d. Achtereen
volgend worden de gehanteerde coderingen besproken. 
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8 ....• •. , 
I LgrOndstof code. 

Hiervoor is eenvoudig de Dee-code overgenomen met een 8 er
v~~r. Alle te gebruiken grondstoffen worden door Dee voorge
schreven. 

8, ••••••• , 

Lbundel code. 
Dok hier is de Dce code direkt overgenomen. 

Voor de halffabrikaten is gekozen voor een hierarchische codering, beginnend 
met een classificatie deel gevolgd door een identificatie deel ~ 

- Kous 

- Krimpkous 

- Huisje 

- Draad 

1
KD

Y-!..!_: .• :_:II
O ti ~ngte in mm. (4) 

Lgrondstof code (7) 
artikel aanduiding (2) 

KR •..•••. ~ 

11[gron~st~~a~~d~u~)r (5) 
artikel aanduiding (2) 

: 1HUrt~~~::~~~~~eh(;ije (6) 

artikel aanduiding (2) 

: l······rtd~~ad nummer (5) Ilr:ewerkings code (3) 
grondstof code (3) 

artikel aanduiding (2) 

De grondstof code geeft het type snoer aan waarvan een draad 
gemaakt is. De 3 cijferig~ code is middels een referentie 
tabel gekoppeld aan de Dee-code. 
De bewerkings code correspondeert,eveneens middels een re
ferentie tabel, met een combinatie van twee bewerkingen 
aan de draad uiteinden. Een voordeel van deze codering ;s 
dat draden met gelijke bewerkingen handig uitgesorteerd kun
nen worden. 

- Voorsteekeenhei d: V[D[t, •... " 
Leenheids nummer (5) 

aantal huisjes (2) 
aantal draden (2) 

artikel aanduiding (2) 
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Nadat alle voorraad artikelen m.b.v. dit coderingssysteem van een code nummer 
zijn voorzien kan worden gestart met het vullen van de bestanden. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat voorlopig niet van alle mogelijkheden van het 
systeem gebruik zal worden gemaakt omdat de in te voeren gegevens (nog) niet 
allemaal voorhanden z1Jn. Hierbij moet men denken aan zaken als manuurkosten 
per samenstel1ing (labour costs), uitval percentages (scrap facto~) en lever
tijden (lead time). 
Uit bijlage 2.1 was reeds duidelijk geworden dat het IMCS systeem de gebrui
ker voorziet van een grote hoeveelheid informatie via beeldschermen en /of 
rapporten. In bijlage 5.8 en 5.9 wordt nog een uitgebreider overzicht verstrekt 
van de informatie die resp. door de voorraad module en de stuklijst module 
wordt aangereikt. In figuur 21 wordt een voorbeeld gegeven van de stuklijst 
van de voorbeeld bundel uit figuur 20; bundel 40 (code 81000767). 
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Fig. 21. Stuklijst voorbeeld. 

Om een indruk te geven van nog wat andere mogelijkheden worden in bijlage 5.10 
nog een aantal voorbeelden gegeven zonder dat hier verder op in wordt gegaan. 
Rapporten uit de voorraad module komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

5.3. Beschrijving van het nieuwe besturing~systeem. 

Wanneer een raamorder wordt afgegeven door de klant dan kan aan de hand hier
van een behoefte bereke~ing worden gemaakt voor zowel halffabrikaten als in
koop materialen. Op grond hiervan kan een produktie plan worden opgezet het-

- geen zal resulteren in produktie orders voor zowel de eind-bundel montage als 
voor de draadproduktie. Voorts vloeien er inkoop orders uit voort en "interne" 
orders voor de afdeling dieptrek ( huisjes nummeren ).De situatie wordt ver
duidelijkt a.h.v. figuur 22. 
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We eknummer 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 Raam order 200 200 200 

Weeknummer 9 10 11 12 13 14 15 

Bundel prod. order 200 200 200 
Bepaling -
Q, ( =1500 ) 

B ( =1000 )- Weeknummer 9 10 11 12 13 14 15 

In voorraad 1200 1200 'vvv r ,000 800 2300 2300 

In planning 1500 

In produktie 1500 

Ontvangst 1500 

Uitgifte 200 200 200 

Fig. 22. Materiaal behoefte bepaling. 

Toelichting : Stel een raamorder wordt geplaatst met gewenste leveringen als 
aangegeven ;n de figuur ( Normaal loopt een raamorder over een veel langere 
periode. ): 
1 •. Het gevolg is een produktie plan voor de eindbundel montage. Deze is or

der gestuurd. Er treed een verschu;v;ng op (in fig.22 van 1 week) i.v.m. 
de benodigde produktie tijd. Aan de hand van dit plan worden in de des
betreffende weken de produktie orders uitgegeven. 

2 •• Aan de hand van de raamorder kan met behulp van de stuklijst worden be~ 
paald hoe het afname patroon van de componenten zal zijn. Uit dit afname 
patroon volgt een optimale serie grootte Q en een herbestel niveau ·B. In 
de figuur is slechts een component weergegeven. Uiteraard geldt dit voor 
al1e onderdelen. 

Er volgt nu een meer gedetailleerde beschrijving van de produktie besturing 
en de ervoor te verrichten handelingen voor draad en bundel produktie. 

5.3.1. Het besturings systeem voor de draadproduktie. 
Vermeld werd reeds dat de ASM 1000 de bottle-neck vormt binnen de draadproduk
tie groep. Dit terwijl bij het huidige raamorder pakket 77,2 % van alle dra
den geproduceerd wordt met behulp van deze machine. ( 19,5 % wordt met de 742 
geproduceerd, 3,3 % met de USG.) Het is daarom van groot belang deze automaat 
zo efficient mogelijk in tezetten. Voordat duidelijk kan worden gemaakt hoe 

dit te realiseren is, is een klein intermezzo noodzakelijk. 
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- Een draad wordt gekarakter;seerd door : 
• zijn snoer; kleur, kern diameter, isolatie- dikte en materiaal. 
• zijn lengte. 
• zijn nummer. 
· zijn tweellbewerkingenll: hiermee wordt bedoeld de afwerking van de twee 

uiteinden. ledere bewerking heeft een nummer; bijvoorbeeld: Ilbewerking 
109 11 = het met een pers monteren van een stekkertje met code 82642301 
aan een snoer met een kern van 0,75 mm2. 

- Het omstellen van de ASM 1000 voor een nieuwe draad houdt in : 
· Het omstellen van de bewerking(en), d.i. het ombouwen van de stempels 

aan de persen nodig voor de nieuwe bewerking, het instellen van de hoog
te en de afstand van het stempel blok. De benodigde omsteltijd ! 30 min. 

• Het instellen van de draad lengte en het opdruk nummer. Benodigde in
steltijd ! 3 min. 

De draad volgorde in produktie. 
Het omstel1en van de bewerkingen vraagt het 10-voudige aan".tijd t.o.v. het 
wijzigen van draad lengte en nummer. Het is daarom van belang draden met ge
lijke bewerkings combinatie zo veel mogelijk achter elkaar te produceren. De 
overstap op een volgende combinatie van bewerkingen moet zo klein moge,lijk 
zijn. Met behulp van bijlage 5.2 kan een nieuwe matrix worden opgesteld waar
in al1een die bewerkingen zijn opgenomen die met de ASM 1000 worden.uitge
voerd. Bijlage 5.11 geeft het resultaat. De bewerkings-kolommen zijn zodanig 
gerangschikt dat omstel1en minimaal ;s wanneer in de produktie planning de 
matrix cyclisch doorlopen wordt. Bij het bereiken van het herbestel niveau 
van een draad dan wordt deze in de cyclus opgenomen. 
De serle grootte Q. 
Vanwege de raamorderszal het afname patroon van de halffabrikaten een conti
nu en gelijkmat;g beeld geven. Dit maakt dat de formule van Camp geschikt is 
voor de berekening van de meest economische serie grootte. 

Formule van Camp: Q =\1 2.~.F I 

• D = het jaarlijkse verbruik van de component, te bepalen a.h.v. de raamorder 
in combinatie met de stuklijst. 

· F = bestelkosten ; Deze varieren van f 3,80 tot f 30,50 afhankelijk van het 
aantal verschil1ende draden dat met eenzelfde bewerkings combinatie 
wordt geproduceerd. Zie voor de berekening bijlage 5.12 . 

· C = voorraadkosten ; bedragen f 0,03 per draad per jaar. Zie bijlage 5.13 . 



Aan de hand van deze formule kan nu 
Het gemiddelde verbruik per week is 
draden dat eenzelfde bewerking
combinatie heeft kan worden be
paald a.h.~ bijlage 5.11 . In 
de matrix hiernaast getekend, 
kan nu worden opgezocht hoe 
groot de te produceren serie 
moet zijn. 
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per draad de seriegrootte worden berekend. 
afhankelijk van de raamorder. Het aantal 

s::: 

'" 'I:f 
III ,.. 

'I:f 

.... 
<II ... = <II ...: 

Q Aantal • gemiddeld te leveren per week. 

10 50 I 100 150 200 , 

1000 3190 3900 4510 

e.G 
1-5 550- 1720 2440 

450 s::: 5.10 
:Q 

10-20 400 "-
II> 
II; 

20-50 370 '" ..Q 

"- 50-75 360 1610 

'" 360 ... 75-100 1590 

Fig. 23. Matrix ter bepaling van de 
optimale serie grootte. 

250 
5040 

2730 

1800 

1780 

Om de gevoeligheid van de jaarlijkse kosten per draad t.o.v. de serie grootte 
zichtbaar te maken worden deze grootheden'tegen elkaar uitgezet in de grafiek 
"in figuur 24. Hierbij is uitgegaan 
van een draad met bestelkosten van 
f 4,- per draad en een gemiddelde 
afname van 150 stuks per week. De 
kromme geeft een minimale kosten 
per jaar bij een seriegrootte van 
1420 draden. Het verloop van de 
curve ~ond dit minimum is erg vlak. 
m.a.w. niet al te grootte afwij
kingen van de ideale serie grootte 

100 

f 80 

lil 
60 
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-

/ total.e kosten. 

.................. .......- ~ vQorraa.d kosten 

->---
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vormen geen bezwaar. Fig. 24. De bestelkosten. 
Bij 'het .vaststellen van de te produceren serie dient men steeds rekening te 
houden met de resterende looptijd van de raamorder. Dit teneinde het risico 
van het aanmaken van incourante voorraden zo klein mogelijk te houden. 
Het bestelniveau B. 
In het raamorder pakket worden 279 verschil1ende draden middels de ASM 1000 
geproduceerd. Uitgaande van een serie grootte van 1500 draden betekent dit, 
bij een produktie snelheid van 1000 draden per uur, een cyclus tijd van onge
veer 10 weken. Het bestelniveau zal daarom, wi' men de cyclus niet verstoren, 
moeten liggen op~een hoogte die overeen komt met het verbruik van 10 weekleve
ringen. 
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De produktie sturing. 
Bij ontvangst van een raamorder worden voor ieder halffabrikaat de grootheden 
Q en B ingegeven in de computer. Nu wordt eens per week het zgn. "inventory 
reorder/review report l1 uitgedraaid. Dit rapport geeft precies aan welke voor
raad artikelen hun bestelniveau hebben bereikt en hoe groat de serie is die 
besteld (of geproduceerd) moet worden. Een voorbeeld van zoln rapport is op
genomen in bijlage 5.14 . Het betreft hier twee draden uit bundel 40 (zie fig. 
19 of 20). Aan de hand van de overige gegevens in het rapport (fysieke voor
raad~hoeveelheid in produktie c.q. bestelling, hoeveelheid toegewezen aan pro
duktie orders) wordt besloten of een produktie order wordt uitgeschreven, 
hierbij dus rekening houdend met het risico voor incourante voorraad. Wordt 
besloten tot produktie over te gaan dan wordt de IIdraad geleide kaartll klaar
gemaakt, zie bijlage 5.15 • Hierop wordt genoteerd: 
· ,datum 
• .produktie order nummer 
• aanta 1 te produceren 
• leverweek 
De draad geleide kaarten worden gesorteerd vol gens de plan-cyclus uitgegeven. 
Overigens komen vanwege de gekozen draad codering, de bestel adviezen a1 ge
sorteerd per bewerkings combinatie uit de computer. 
Voor de machine produktie behoeft geen materiaa1 bon te worden uitgegeven door 
het bedrijfskantoor. Dit materiaal wordt n1. uitgegeven "per rolli. Uiteraard 
krijgt het kantoor wel dagelijks een overzicht van a11e magazijn uitgiften zo
dat de bestanden kunnen worden bijgewerkt. 
Voor de hand bewerkingen worden wel materiaal bonnen uitgegeven, direkt 
aan het magazijn, zodat de benodigde onderdelen alvast kunnen worden gereed 
gezet. 
Wanneer een produktie order gereed is wordt de benodigde bewerkingstijd inge
vu1d op de draad geleide kaart en deze wordt samen met de draden afgeleverd 
in het magazijn. Dage1ijks ontvangt het kantoor een produktie onvangst over
zicht samen met de ingevulde draad geieide kaarten. 

5.3.2. Het besturings systeem voor de bundelproduktie. 
Bij ontvangst van een raamorder wordt deze ingevoerd in het verkoop order be
stand. Eens per week wordt een lijst uitgedraaid met openstaande verkoop or
ders, gesorteerd op 1 everda tum (het"" sa 1 es order status report II ). Aan de hand 
van deze lijst kan de produktie planning worden opgesteld en worden de produk-
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tie orders ingegeven voor de bundels. Bijlage 5.16 toont een "production order 
status report", in dit geval gesorteerd naar oplopend order nummer. 
Bij het ingeven van een produktie order worden via de stuklijst automatisch 
de benodigde onderdelen gereserveerd (= allocation) in de voorraad. Bijlage 
5.17 geeft hiervan een overzicht. Het betreft wederom de voorbeeld bundel 40, 
een produktie order is ingegeven vall 250 stuks. (n.b. Deze reserveringen heb
ben uiteraard ook invloed op het in 5.3.1. besproken inventory-reorder/review 
report) 
Bij het wekelijks plannen van de volgorde van de bundelproduktie zal voorlo
pig de resterende beschikbare vrije tijd als maat voor de toe te wijzen prio
riteit worden gehanteerd. Wanneer men in de toekomst beter op de hoogte is van 
de bewerkingstijden, kan daarnaast nog de KBE-regel (= kortste bewerkingstijd 
eerst) hanteren. Vooralsnog zijn daar echter te weinig gegevens voor bekend. 
De produktie sturing. 
Nadat de planning voor de komende week is vastgesteld worden de produktie ge
leide formulieren gereed gemaakt. Per produktie order worden uitgegeven aan 
het magazijn: 
- het II material requisition II rapport; d.L de computerlijst met uit te ge

yen materialen per order, zie bijlage 5.18 . 
- de "voorsteek kaarten" ; Het aantal kaarten komt overeen met het aantal 

voorsteek eenheden in een bundel. Het magaztjn geeft de materialen 
gesorteerd per eenheid uit aan de werkvloer samen met de kaart. Zie 
bijlage 5.19 . 

- de lIafbundel kaart ll 
; Deze verstrekt de gegevens t.b.v. het afbundelen.Zie 

bijlage 5.20 • 
Dagelijks wordt de ingevulde material-requisition lijst aan het bedrijfskan
toor geretourneerd t.b.v. de computer invoer. 
Vanuit de produktie afdeling worden de uitgegeven kaarten, voorzien van gege
yens ( werkelijke bewerkingstijd, geproduceerd aantal ) als gereedmelding af
gegeven op het kantoor. De bestanden worden aan de hand hiervan bijgewerkt. 

5.3.3. Kompositorsch schema van de afdelingsformulieren. 
Nu alle formulieren, nodig voor het besturen van de produktie, bekend zijn, 
kan aan de hand van een kompositorisch schema een samenvattend overz;cht wor
den gegeven van de nieuwe afdelingsformulieren stroom. In dit schema, figuur 
25, is de computer als een zelfstandige eenheid opgenomen vanwege het feit 
dat de machine zowel informatie toegediend moet kr;jgen alsook zelf informa-
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Fig. 25. De afdelingsformulieren stroom van de montage. 

tie verwerkt en verstrekt. Om aan te geven welke informatie items in de com
puter worden opgeslagen dan wel door de computer worden verstrekt is nogmaals 
de informatie matrix uit bijlage 3.4 opgenomen in bijlage 5.21. Hierbij zijn 
alle bedoelde items onderstreept. 

5.4. De financiele consequenties van het nieuwe besturingssysteem. 

Voordat kon worden overgegaan tot de opbouw van een tussenvoorraad van half
fabrikaten was het noodzakelijk het afdelingsmagazijn hieraan aan te passen. 
Een investering in magazijnstel1ingen en voorraadbakken was noodzakelijk. In 
deze paragraaf worden de uitkomsten gepresenteerd van de berekeningen die bij 
de investeringsbeslissing van belang waren. 
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De jaarlijks kosten : 
- Het te investeren bedrag (stelling + bakken) bedraagt 

f 19000,-. Wanneer de stelling wordt afgeschreven over 
10 jaar met een restwaarde nul dan is de jaarlijkse 
afschrijving : 

- Met een rente percentage van 8 % bedragen de rente
kosten gemiddeld per jaar (0.0.8.0,5.19000) : 

- De huisvestings kosten worden berekend per m2 vloer
oppervlak. De stelling beslaat, incl. loopruimte, een 
opp. van 28 m2 a f 149,11 per jaar 

- Door de opbouw van een tussenvoorraad van halffabrika
ten zullen de voorraadkosten stijgen. De berekening 
in bijlage 5.22 geeft een jaarl;jkse kostenverhoging 
aan van : 

f 1.900,-

f 760,-

f 4.175,-

f 4.542,-
Totale kosten (-) f 11.377,-

De jaarlijkse besparingen : 
- De besparingen die verwacht worden hebben voorname

lijk betrekking op de bestelkosten (= omstelkosten, 
aanloopkosten, administratieve kosten) voor de draad
produktie. Uit bijlage 5.23 blijkt een verwachte be
sparing van : 

- Afschrijvings vergoeding 

Bij overgang op de voorraad produktie van h~lffabrikaten 
is dus jaarlijks een positieve netto geldstroom te ver
wachten van 

(+) f 19.980.
( + ) f 1. 900 ,-

f 10.503,-

Op eenvoudige wijze kan nu de terugverdientijd, d.i. de tijd nodig om uit de 
netta geldstroom het investerings bedrag terug te verdienen, berekend worden; 

De terugverdientijd = f 19000,- = 1,8 jaar 
f 10500,-

De korte terugverdientijd maakt de ;nvestering verantwoord uit het oogpunt van 
liquiditeit. Nadeel van dit criterium is dat het geen inzicht biedt in de winst
gevendheid van de gewijzigde aanpak. Opbrengsten na de terugverdientijd worden 
niet in de beschouwing opgenomen. 
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Om hieraan tegemoet te komen wordt m.b.v. de contante waarde methode een ver
gelijking gemaakt tussen het totale inkomen en de totale uitgaven over de af
schrijvings peri ode, waarbij rekening gehouden wordt met het verloop van de 
geldwaarde. De aktuele waarde van het project is : 

K --S? :t °t-~t ~ - I 
t=1 (1+1) t 

waarbij I = het investerings bedrag 
0t= jaarlijks besparingen 
Ct = jaarlijkse complementaire kosten 
i = rentevoet 

Het resultaat van de berekening wordt grafisch weergegeven in figuur 26. 
De besparingen in de berekening hebben 
tot hiertoe alleen betrekking gehad 

50 

op de bestelkosten binnen de draadpro- ~10340 
duktie en bovendien alleen op de pro-
duktie van het "1000-pakket". Het doel 
hiervan is een ondergrens aan te kun
nen geven van de te verwachten resul
taten. 

30 

20 

10 

o-+-~--~~--~~~--~~~--~ 
4 6 8 10 

tijd [jaa1j_ 

Fig. 26. Cumulatieve contante 
geldstroom. 

Er worden nu nog enige reeel te verwachten besparingen genoemd die een meer 
optimistische uitkomst veroorzaken. 
- De produktie besparing van f 19.980,- heeft slechts betrekking op het 1000-

pakket dat 80% van de omzet bepaal d. Een bes.paring van f 22.000,- voor de to
tale omzet moet mogelijk zijn. 
- Er is wel rekening gehouden met de kosten van het oppervlak van de magazijn

stelling, echter er is geen besparing in rekening gebracht voor de ruimte die 
vrijkomt op de werkvloer, naar schatting 21 m2. Dit betekent een besparing van 
21. f149,11 = f 3131,- per jaar. 
- Verwacht mag worden dat de werkmeester,die belast is met de werkverdeling, 

de materiaal- en gereedschapvoorziening, voor een deel ontlast zal worden.Bij
lage 4.8 geeft aan dat hier een besparing van f 12.000,- mogelijk moet zijn. 

Wanneer deze extra besparingen in de berekeningen worden meegenomen dan volgt 
daaruit, zie bijlage 5.24; - de terugverdientijd = 0,7 jaar. 

- het cumulatief surplus bedraagt over de periode 
van 10 jaar : f 181.400,- . 
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5.5. Voorlopige conclusies t.a.v. de montage afdeling. 

De inzet van de computer maakt het voor de bundelmontage aantrekkelijk de 
produktie op te delen in twee delen, de voorraadgestuurde draadproduktie en 
de order gestuurde bundel produktie. In principe zou deze deling ook mogelijk 
moe ten zijn zonder de inzet van de computer, echter de te behalen voordelen 
zouden dan te niet worden gedaan door de extra mankracht,nodig voor de admi
nistratieve verwerking op het bedrijfskantoor van de grotere inforillatie stroom 
die dit alternatieve plan teweeg brengt. 
Het nieuwe besturings plan betekent een direkte produktiviteits verbetering 
voor de afdeling. Om dit plan op een verantwoorde wijze ten uitvoer te kunnen 
brengen is het noodzakelijk dat men een goed inzicht heeft in de voorraad
situatie. Toekomstige tekorten dienen tijdig gesignaleerd te worden zodat de . 
planning tijdig kan worden aangepast, hetgeen van belang is voor een gelijk
matig verloop van het produktie proces. De computer vormt hiervoor, zoals is 
aangetoond in paragraaf 5.3, een doelmatig stuk gereedschap. De overzichten 
met produktie- en inkoop adviezen voor onderdelen en halffabrikaten, gesor
teerd naar leverdatum, artikelnummer of anderszins, zijn van essentieel belang. 
Handmatige verwerking van a11e gegevens is vrijwel ondoenlijk. 
Naast de voordelen die het gebruik van het IMCS pakket met zich mee brengt 
t.a.v. de produktie besturing bestaan er oak voordelen met het oog op de 
municatie op bedrijfs 
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formulieren komen te vervallen. Voorts kunnen materiaaluitgiften door het ma
gazijn middels een interface (zie fig. 4.) automatisch worden doorgesleuteld 
in de boekhouding. De kosten verlaging die wordt veroorzaakt door het gebruik 
van dit nieuwe communicatie systeem ;s een niet direkt meetbare grootheid. 
Verwacht wordt echter dat alleen de besparingen op administratief gebied, zo
wer op bedrijfs niveau als op afdelings niveau, al voldoende zullen blijken 
am de aanschaf van het systeem te rechtvaardigen. 
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Toepasbaarheids onderzoek in de overige afdelingen. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van een, voor deze eindstu
die, afrondend onderzoek naar de mogelijke toepasbaarheid van de aangeschafte 
modules in de overige afdelingen van het industriele werkverband van het W.A.A. 
Vanwege het feit dat de montage afdeling vrijwel al1een assembleer werkzaam
heden verricht, wordt iets dieper ingegaan op een afdeling die een heel eigen 
produkt fabriceert, uitgaande van onbewerkte grondstof. In overleg met de di
rektie is gekozen voor de afdeling "dieptrek". Voor de resterende afdelingen 
is a.h.v. een vragenlijst een uitspraak gedaan over de mogelijke toepassing. 

6.1. De dieptrek afdeling. 

De dieptrek afdeling houdt zich in hoofdzaak bezig met het produceren van va
kuUm gevormde plastic produkten. Men moet hierbij denken aan bloempotjes, fri
kadellen bakjes, verpakkings blisters e.d. maar ook aan grotere produkten als 
{gereedschaps-)koffers. Werkzaamheden die direkt hieruit voortvloeien zoals 
verpakkings werkzaamheden worden ook op de dieptrek afdeling uitgevoerd. 
De produktie gebeurt steeds vol gens klantenspecificaties, op order, waarbij 
door de afdeling zelf het ontwerp wordt geleverd, en het gereedschap wordt ver
vaardigd. De series varieren van klein (50 st.) tot groot (100000 st.). De be
haalde omzet in 182 was f 2,8.106 en voor 184 begroot op f 3.106 • 
De 3 belangrijkste produktie processen zullen nu besproken worden aan de hand 
van enkele eenvoudige schema's: 
1/ ~,\ __ .~I~au~tom~aa~t ____ j-~7~ 

!1rondstof 
op rol 

gereed 
produkt 

Fig. 28. Produktie vakuUm automaten. 
Het produceren m.b.v. de vakuUmvorm automaten. 
Men heeft de beschikking over 10 automaten die te verdelen zijn in 4 verschil
lende typen. De kunststof die als grondstof dient wordt vanaf rol automatisch 
aan de machine toegevoerd. De machine verzorgt achtereenvolgens voor de volgen
de bewerkingen ; verwarmen, vakuUm vormen, evt. bedrukken, uitstansen van 
het produkt en stapel en. Het gereed produkt behoeft slechts uit de stapelaar 
genomen te worden en te worden verpakt. 
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Fig. 29.Produktie handvorm machines. 
Het produceren m.b.v. de handvorm machines. 
Wanneer de produkt specificaties het niet toelaten dat de produktie geschiedt 
met een automaat (vanwege bijv.:te grote plastic dikte,te grote produkt afmetin
gen) wordt een handvorm machine ingezet, waarvan men er 6 in gebruik heeft. 
Hiervoor is het nodig de plastic eerst in platen te snijden met de ju;ste af
metingen. De op maat gesneden platen worden met de hand in de vorm machine 
gelegd. Het na het vormen verkregen halffabrikaat moet vrijwel altijd worden 
nabewerkt. Dit kan inhouden : zagen, frezen, boren, lijmen e.d •. 

3/ 

tt ve!"pakken onde:rde:len 

Fig. 30.Verpakkings orders. 
Wanneer men orders ontvangt voor het verpakken van artikelen ( van klanten 
als Skil en Tiger Plastics) worden eerst m.b.v. een (half-)automaat de ver
pakkingsblisters geproduceerd. De kartonnen onderkaartjes die het 2e deel van 
de verpakking vormen,worden (met opdruk) toegeleverd. Wanneer de te verpakken 
artikelen door de klant zijn geleverd kan het geheel worden samengevoegd, het 
zgn. blisteren. Dit houdt in : Inleggen van het artikel in de blister, karton 
erover, aanhechten d.m.v. verwarmen en stansen. 

Om te zien in hoeverre de huidige besturing van de produktie naar tevredenheid 
functioneerd is het verloop nagegaan van alle nieuw geaccepteerde orders ge
durende-de periode 1-7 tim 30-9 1983. ,Vergeleken is steeds: de week van order
acceptatie, de bevestigde leverweek en de werkelijke leverweek. De resultaten: 
- In het totaal werden 108 orders geaccepteerd; 

. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 7,9 weken (standaard dev. 4,3 weken). 
Te laat geleverd werden 61 orders ofwel 56 % . 

. De te laat geleverde orders waren gemiddeld 4 weken te laat (st.dev.3,7 w) 
Oat de besturing voor verbetering vatbaar is moet duidelijk zijn. 

De wijze van plannen wordt nu nader toegelicht,gesplitst in materiaal- en 
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capaciteisplanning. 
- De materiaal behoefte planning. 
Bij het accepteren van een order wordt aan de hand van de voorcalculatorische 
gegevens een bruto materiaal behoefte berekeninggemaakt. Deze gegevens zijn 
redelijk nauwkeurig. Aan de hand van de magazijnvoorraad kan de netto behoefte 
worden vastgesteld en de grondstof worden besteld. Deze bestellingen worden 
verricht per order. Echter van de rneest gangbare grondstoffen houdt men een 
veiligheids voorraad aan.Over het algemeen mag gesteld wo'rden dat het ontbre
ken van grondstof niet als reden kan worden aangevoerd voor het te laat lever
en van een order zeker niet nu de laatste tijd nieuwe afspraken zijn gemaakt 
met de belangrijkste grondstofleverancier, waardoor de levertijd wordt terug
gebracht tot 2 weken. 
Vanwege het feit dat men voornarnelijk enkelvoudige produkten produceert is het 
bepalen van de materiaal behoefte weinig bewerkelijk. Daar komt bij dat men 
gebruik maakt van slechts zoln 230 verschil1ende soorten grondstof zodat de 
voorraad situatie overzichtelijk blijft. 
-De capaciteits behoefte planning. 
De produktie planning beperkt zich bij de dieptrek afdeling tot het opzetten 
van een afleverplanning over een peri ode van enkele maanden die wekelijks 
wordt vertaald in een machine plan. Deze planning beperkt zich tot de vakuUm
vorm machines, m.a.w. de benodigde nabewerkingen worden niet ingepland. Overi
gens is het ZQ dat de automaten al1een al rond f 2,1 miljoen van de ornzet voor 
hun rekening nernen zodat deze ook het grootste gewicht in de schaal leggen. 
De bewerkingstijd-normendie voor de planning gehanteerd worden zijn die wel
ke gehanteerd worden in de voorcalculatie. Deze normen zijn niet of slechts 
ten dele conform de waarheid. Afwijkingen,tussen voorgecalculeerde norm en de 
werkelijk benodigde tijd, van 200 % komen v~~r. Oat het machine plan dat wordt 
opgesteld veelvuldig moet worden bijgesteld gedurende de week is hier o.a. een 
gevolg van. 
Het grootste knelpunt in de produktie wordt gevormd door de groep automaten. 
Deze bewerkings machines zijn, afhankelijk van het type machine, volgepland 
over een peri ode van 2 tot 14 weken. Hierbij valt op dat de bezetting niet 
evenredig verdeeld is over de verschillende typen. Deels wordt dit veroorzaakt 
doordat de geometrie van een produkt produktie op een bepaalde machine nood
zakelijk maakt. Men moet zich echter afvragen in hoeveel gevallen dit argument 
werkelijk bindend is. Daarnaast is het verstandig reeds op het moment van or
der acquisitie en produkt ontwerp rekening te houden met de bezettingsgraden 
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van de verschillende bewerkings machines. 
Doordat men slecht op de hoogte is van de verschillende bewerkings tijden is 
het vrijwel onmogelijk te komen tot functionele volgorde- en voorrangsregels 
bij het opstellen van de planning. Grofweg mag men stellen : IIDe klant die het 
hardst roept wordt het eerst geholpen". Om aan de wensen van een klant tege
moet te komen worden vaker lopende series afgebroken hetgeen later extra om
bouwen en instellen van de machines tot gevolg heeft.{n.b. Het ombouwen van 
een automaat duurt ongeveer een dag.} 

Het was de bedoeling na te gaan in hoeverre de dieptrek afdeling voordeel kan 
hebben bij de gebruikmaking van het IMCS pakket. Ten aanz;en van de twee aan
gekochte modules de volgende opmerkingen : 
-De module stuklijst beheer zal voor de afdeling weinig betekenis hebben van
wege het feit dat de afdeling vrijwel alleen enkelvoudige produkten voort
brengt. Berekeningen betrekking hebbend op het materiaal verbruik zijn weinig 
arbeids intensief, gecompliceerde stuklijsten bestaan niet en tenslotte be
staat 'slechts eeflgering -deel van het orderpakket uit herhaal orders. (In 183 

werden slechts 65 produkten 3 maal of vaker geproduceerd) 
-De voorraad module kan wel zijn betekenis hebben voor de afdeling, met het 
oog op de materiaal reserveringen en het bijhouden van de inkoop-, verkoop
en produktie orders. De vraag is echter in hoeverre automatisering op dit 
gebied tal bijdragen tot een doelmatiger gebruik van de aanwezige produktie
middelen. 

Uit dit globale onderzoek kan worden afgeleid dat, wil men op de dieptrek af
deling komen tot een meer optimale planning, men zich met name zal moeten toe
leggen op het verbeteren van de volgende informatie stromen : 

il De bewerkings normen; ten behoeve van de besturing van de produkti.e. 
iii Instructies; Het nauwkeurig vastleggen van bewerkings programmals,be-

werkings instructies,bewerkings tijden,etc. 
iii/ Voortgangs rapportering; m.b.t. de voortgang van de produktie orders. 
Deze informatie zal bijdragen tot optimaliser'ing van planning- en regelbeslis
singen ofwel: wat, hoeveel, wanneer en waarmee te produceren ? Wanneer eenmaal 
de bedoelde informatie vastligt kan men overwegen over te gaan tot de aanschaf 
van de modules routing en onderhanden werk (zie pag.7). Deze modules zijn met 
name bedoeld voor de problematiek waar men mee te kampen heeft. Vooralsnog is 
deze aanschaf niet zinvol gezien het gebrek aan in te geven informatie. 
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6.2. De resterende afdelingen van het industriele werkverband. 

Voordat wordt ingegaan op de mogelijke toepassing van het IMCS pakket voor de 
overige bedrijfskantoren, wordt eerst een korte toelichting gegeven op de hui
dige situatie m.b.t. het gebruik van de computer. 
Het W.A.A. beschikt over een NCR computer waarop naast IMCS nog 2 software 
pakketten draaien, te weten; 

- LESAS, voor de loon en salaris administratie. 
- ISWAS, voor de (sociale werkplaatsen-) administratie. Dit pakket is te 

verdelen in: - accounting, voor de financiele administratie 
- PROMAS , voor de bedrijfs administratie 

Binnen het ISWAS pakket worden in bepaalde bestanden de voorraden bijgehouden. 
Deze voorraad bestanden zijn niet dezelfde als die waarvan IMCS gebruik maakt. 
Oit behoort echter wel tot de mogelijkheden. 
Nu overweegt men het centrale bedrijfsmagazijn uit te rusten met een beeld
scherm teneinde de communicatie te bevorderen en administratieve werkzaamhe
den te verminderen. Het is goed te overwegen welk voorraad registratie systeem 
men hierbij gaat gebruiken, dat van PROMAS of dat van IMCS. Het IMCS systeem 
geniet de voorkeur . Niet alleen is deze module instaat veel meer overzichten 
te verstrekken, ook analyses t.b.v. het management kunnen worden uitgevoerd. 
(zie bijlage 5.8) 
Een' ander voordeel is dat, wanneer ook v~~r de overige afdelingen de nieuwe 
bedrijfsformulieren stroom wordt toegepast, bestel1ingen op de administratie 
kunnen worden ingegeven. Deze zijn dan automatisch ook op het magezijn bekend, 
m.a.w. binnenkomende bestellingen kunnen di~ekt worden gecontroleerd en inge
geven. Verder zijn zo voor iedere afdeling afzonderlijk overzichten mogelijk 
van bijv. openstaande inkoop orders, ontvangen goederen of reserveringen. 
Uit het bovenstaande blijkt dat in principe al1e afdelingen nu reeds gedeel
telijk gebruik zouden kunnen maken van IMCS. Hierbij dient te worden opgemerkt 
dat bij deze werkwijze goede afspraken moeten bestaan omtrent te gebruiken or
dernummers, artikelcoderingen en andere toe te kennen parameters. Een centrale 

" gecoordineerdeaanpak is~ierbij onontbeerlijk. 
we voorraad module leent zich dus in principe voor gebruik binnen iedere afde
ling. Rest de vraag welke afdelingen gebaat zijn bij het decentraal gebruik, 
op afdelingsniveau, van de stuklijst module. Om op deze vraag een antwoord te 
kunnen geven zijn op de verschillende bedrijfskantoren interviews uitgevoerd 
aan de hand van de vragenlijst welke verkleind is opgenomen in de bijlage 6.1. 
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n.b. Het bedrijfskantoor in Bergen is niet in de beschouwing opgenomen; men 
beschikt hier over 4 produktie afdelingen die ieder am een eigen aanpak vragen, 
daarnaast vraagt de afstand Venlo-Bergen bij computeraansluiting am hoge kos
ten. 
De conclusies worden nu weergegeven per bedrijfskantoor.Puntsgewijs wordt aan
gegeven welke argumenten bij detoepasbaarheids overweging een rol spelen. 
Overigens wordt, misschien ten overvloede, nag opgemerkt dat het gebruik van 
de stuklijst module het gebruik van de voorraad module impliceert. 

Het bedrijfskantoor "pl asti C" (afde 1 i ng 01) 
6 - Karakterisering: Jaaromzet;f 3,5 .10 . Aantal werknemers; 70. Aantal 

klanten; 110. Jaarlijks aantal orders; 1500. Produktie 
van o.a. ringbanden, plastic hoezen, plastic mappen. 

- Toepasbaarheid stuk-lijst module: goed. 
- Argumentatie :. Van de rand 1500 verkoop orders betreft 70 % de fa-

bricage van ~en standaard produkt (herhaal order). De 
aanmaak van stuklijsten wordt hierdoor zinvol • 

• In de produktie worden voor verschillende orders af
zonderlijke halffabrikaten geproduceerd die gecombi
neerd kunnen worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van standaard onderdelen zo
dat verschillende bestellingen goed gecombineerd kun
nen worden 
Gemiddeld staan er zoln 125 orders open zodat geauto
matiseerde materiaal reserveringen en besteladviezen 
administratief gezien van betekenis kunnen zijn. 

Het bedrijfskantoor "metaal ll (afdelingen 03 = hout/lakkerij, 06 = metaal en 
54 = bouwbedrijf.) 

- Karakterisering: Jaaromzet;f 1,2 .106. Aantal werknemers; 67. Aantal 
klanten; 120. Jaarlijks aantal orders; 600. Produktie 
per afd.: 03; deuren,stoelen, kerststalletjes e.a. 

06; doorgaans nabewerkingen voor andere be
drijven, als boren, frezen, tappen e.a. 

54; diverse bouwprojecten als In gymnastiek
zaal, een verbouwing e.a. 

- Toepasbaarheid stuklijst module: slecht. 
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- Argumentatie :. Orders worden slechts weinig met herhaling geprodu
ceerd, dus de hiervoor aangemaakte stuklijsten ver
liezen direkt hun waarde. 

· De herhaal-orders die voorkomen zijn vooral voor 
II 06 II bestemd, hier betreft het doorgaans enkelvou
dige produkten, toegeleverd door de klant. 

• Men ondervindt geen problemen bij de materiaal bestel
lingen. 

• Men heeft vrijwel geen voorraden, zowel wat betreft 
grondstoffen als halffabrikaten. 

Het bedrijfskantoor "kartonnage" (afdelingen 04 = kartonnage en 05 = stalen) 
- Karakterisering: Jaaromzet;f 1,4 .106• Aantal werknemers; 58. Aantal 

klanten; 55. Jaarlijks aantal orders; 300. Produktie 
per afd.: 04; diverse dozen en archief mappen 

05; stalen boeken en drukwerk. 
- Toepasbaarheid stuklijst mOdule: matig. 
- Argumentatie :. Men beschikt over stuklijsten van een aantal eind-

produkten, met name van de stalen boeken. De produk
tie hiervan bepaald rond 70 % van de orders. Deze 
orders hebben echter een looptijd van 3 tot 6 maanden 
zodat er weinig administratief werk ontstaat t.a.v. 
de materiaal planning. 

• De produktie wordt wel gepland in deelbewerkingen, 
met tussentijdse gereedmeldingen. 

· Men kan.ste11en dat dewijze. van produktieplanning 
zich wel leent v~~r automatisering echter men onder
vindt op het ogenblik weinig problemen bij de hand
matige besturing. De verwachting is dat het te reali
seren effect gering zal zijn. 
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Hoofdstuk 7. -----------

Slotconclusies. 

Het onderzoek naar de informatie- en formulierenstroom binnen het W.A.A. heeft 
geleid tot het ontwerpen van een nieuwe formulierenstroom. Hierbij werd een 
fundamentele scheiding aangebracht tussen enerzijds die formulieren welke de 
communicatie verzorgen noodzakelijk voor de administratieve afhandeling van 
de in- en verkoop orders, de bedrijfsformulieren, en anderzijds de formulieren 
nodig voor de beleiding van een produktie proces, de afdelingsformulieren. 
Deze deling maakt op bedrijfsniveau een uniforme formulierenstroom tussen de 
verschil1ende bedrijfsonderdelen mogelijk, terwijl voor iedere afdeling afzon
derlijk formulieren kunnen worden ontworpen die direkt aansluiten bij de in~ 

formatie behoefte binnen de desbetreffende produktie afdeling. 
Nu, bij de implementatie van delen van het IMCS pakket binnen de montage af
deling, beginnen de voordelen van deze aanpak zich af te tekenen. Op bedrijfs
niveau betekent de invoering van het besturingssysteem dat in de toekomst een 
aantal formulieren kunnen komen te vervallen, met name die welke verband hou
den met materiaal uitgiften en ontvangsten. Op afdelingsniveau kan door de 
computer informatie worden verstrekt, specifiek bedoeld voor een afdeling. 
Naast de voordelen die IMCS met zich mee brengt op het gebied van de communi
catie, is voor de montage afdel"ing tevens de ll10gelijkheid ontstaan de produk
tie op een andere wijze te besturen. De produktie van draadbundels is gedeeld 
in een voorraad gestuurde draadproduktie en een order gestuurde bundelproduk
tie. Naar verwachting zal dit leiden tot; 
- Een verbetering van de servicegraad ten opzichte van de klant in de vorm 

van kortere doorloop tijden, minder te late leveringen, meer realistische 
bevestigings leverdata en verbeterde kwaliteit. 

- Een hogere produktiviteit van de produktie groep wegens beter inzetten van 
de produktie middelen. 

- Een meer op de realiteit gebaseerde planning dankzij tussentijdse gereed-
meldingen en een betere voortgangscontrole. 

- Een nauwkeuriger vaststelling van de werkelijke produktiekosten. 
- Een besparing in het materiaalverbruik. 
- Betere beslissingen vanwege snel1ere informatie verwerking en dus meer ac-

tuele informatie. 
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Een nauwkeurige kwantificatie van de besparingen die met de invoering van het 
systeem bereikt zullen worden is nauwelijks te geven. Een berekening ;s ge
maakt van de d;rekte besparingen in het produktie proces, maar wat te zeggen 
van de invloed van betrouwbare levertijden, betere bezettingsplanning of de 
besparing op overwerk? Dankzij het feit dat het W.A.A. reeds beschikte over 
de nodige hardware behoefde voor de aanschaf van het IMCS pakket relatief 
geringe initiele kosten gemaakt te worden waardoor met zekerheid gesteld mag 
worden dat de investering' op korte termijn terugverdiend zal zijn. 
Nadat de implementatie op de montage afdeling is voltooid kan een volgende 
stap gezet worden in de richting van verdere automatisering. Naar het zich nu 
laat bezien zal dit inhouden dat de afdeling verpakking in het systeem wordt 
gebracht, een afdeling die wordt bestuurd vanuit hetzelfde bedrijfskantoor. 

Na een evaluatie van de bevindingen op de montage afdeling kan worden verder 
gegaan met het automatiseren van de produktie besturing op de overige afde
lingen. Hieraan zal steeds een nauwkeurige beschouwing van het besturings
systeem van de bewuste afdeling vooraf dienen te gaan. Dat niet iedere afde
ling gebaat is met eenzelfde informatie systeem is reeds gebleken. Daarnaast 
zal gegarandeerd moeten kunnen worden dat een hoeveelheid betrouwbare infor
matie naar het systeem teruggekoppeld kan worden,wil invoering enige kans van 
slagen hebben. 
Een nader onderzoek is wenselijk om de inzetbaarheid van andere IMCS modules 
als routing en onderhanden werk, te kunnen bepalen. De ervaring tot dao toe 
opgedaan binnen de montage afdeling zal hierbij een belangrijke rol spelen. 
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Bijlage 2.1 

De I MCS modules zijn achtereenvolgens: 
• Stuklijstbeheer • Voorraadbeheer • Materiaalbehoefteplanning 
• Routingbeheer· Onderhandenwerkbeheer • Capaciteitsplanning 
• Verkooporderbeheer· Inkooporderbeheer 
ledere module kent een groot aantal rapportsn en opvraagschermen 
waarvan de belangrijkste hieronder beknopt zijn weergegeven. 

Stuklijstbeheer 
• Artikel overzieh t 
• Stuklijst 
• Samengestelde stuklijst 
• Samengestelde stuklijst met 

kostenealeulatie 
• Overzieht "waar gebruikt" 
• "Waar gebruikt" implosie 
• "Wear gebruikt" in eindertikel 
• Artikel voor/naealeulatie ollerzieht 
• Overlieht ealeulatiewijligingen 
• Bestandsveranderingen 
• Uur· en overhead tarieven OIIerzieht 
• Overzieht toekomstige 

stuklijstwijzigingen 

Voorraadbeh_ 
• Samenvatting artikeilioorraad-

mutaties 
• Overzieh! voorraadsituatie 
• Besteladlliezen 
• Openstaande verkooporders 
• Openstaande produktieorders 
• Openstaande inkooporders 
• A fgewerkte orders 
• Uitstaande produktiereserveringen 
• Raaplij't 
• Analyse materiaalverbruik per 

produktieorder 
• ABC analyse 
• Analyse bestelpunt/bestelhoelleelheid 
• Telformulier fysieke 

lIoorraadeontroie 
• Analyse fysieke voorraadcontrole 
• Algemeen mutatieollerzieht 
• Samenvaning financiiile 

d oorbel asti ng 
• Overzieh! bestandsonderhoud 
• Artikelgegellens 
• Controle op materiaalbeschikbaar· 

heid 

Materiaalbehoefte planning 
• Aetierapponering 
• Voorraadbehoefte· en orderoverzieht 
• Overzieht onafhankelijk van behoefte 
• Werkdagkalender 

Routing 
• Analyse doorlooptijd 
• Kostenanalyse 
• Routingol/erzieht 
• Werkplaatsenover~icht 
• Werkplaats "waar gebruikt" ol/erzicht 
• Bewerkingsbiaden 

Onderhandenwerkbehee, 
• Ollerzieht lIoortgang produktieorder 
• Overzieht achterstand op planning 
• Prioriteitenover~ieht 
• Overzieht gereedgekomen 

bewerkingen 
• Analyse gereedgekomen 

produ k ti eorders 
• Analyse van de bewerkingen 

.• Historiseh over~ieht transaeties 
• Overzieht lIoorraad/doorbeiasting 
• Sestandswijzigingen 
• Werkdoeumenten 
• Persoonlijke uurtarieven 
• Uitval rapportering 

Capaciteiuplanning 
• Bezettingsgrafiek, lowel absoluut als 

cumulatief 
• Gedetailleerd bezettingsoverzicht per 

werkplaets 

Verkooporderbeheer 
• Overzieht afroeporders 
• Openstaande orders 
• Uit te leveren orders 
• Orderoverzicht per klant 
• Ordaroverzieht per artikel 
• Oagelijkse verkoopsamenvatting 
• U i tgestelde orders 
• A fgezegde orders 
• N aleveri ngen 
• Facturenoverzicht 
• Transactieregister 
• Fiscaal overzie"t 
• Facturen 
• Pakfijsten 

Inkooponferbehillt 
• I nkooporder status rapport 
• Actierapportering (ovartijd. afkeur. 

onbevestigd) 
• Overzicht I_ranciers 
• A fdrukken inkooporders 
• Te verwachten ontvangsten versus 

tijd 
• Overzicht dagelijkse ontvangsten 
• Materiaalgeleidebonnen 
• Matariaal bij kwaliteitscontrole 
• A fkeurrapportan 
• Retourzendingen 
• Finaneiete verplichtingen versus tijd 
• Factuur..yalidatie rapport 
• Evaluatie leveranciers (Ievertijd. prijs, 

kwaliteit) 
• Evaluatle per artikel (levertijd. prijs. 

kwaliteit) 



n het kompositorisch schema worden de volgende symbolen gebruikt: 

u 
- -)0-

~ 

Xm 

o 
r---, 

Xm I 
I 

0: 
L ___ .J 

afdeJing, bureaa, dienst, etc. 

informatiestroom met richtingaandulding 

mondel inge informatie-overdracht 

o (5 t room) knooppan t 

sehri ftel ijke informatiedrager = formul ier 

CD= forrnul ier invollen 

X 500rt formulier (hoofdletter) 

n aanta I formul ieren van deze I fde 500rt 

m = zoveehte formul ier van eenzel fde 500rt 

Xl ~ orgineel formal ier 

IZ,3,4,.. koplln 

reeds eerder afgebeeld(e) formal iede,.,) in 

dezcl fde afdellng 

~ ::::::::,""}stroom 

~amenvoegen 
afhankel ijk van de richtlng van 

de pijlen als apart knooppunt tekenen. 

e kon t ro I e ren 

D tljdel ijke opslag 

A langdurige ops lag (arch ien 

><-- voorgaand verloop niet afgebeeld 

--j( verder verloop niet afgebeeJd 

Bij het op.tellen van een kompositoriseh schema dienen de volgende 

regels in acht genomen te worden. 

I. Formalieren tekenen op de plaats waar ze ontstaan. Hierbij 

kannen 3 mogel ijkheden onderscheiden worden, te weter): 

a. een formulicr ontstaat aan de hand van een of meerdere ander(e) 

formul leden); 

~ In~-I.y- --~ 
b. een formulier wordt opgesteld aan de nandvanmondelinge inforrnatie

overdracht; 

~ r:l" 
l~ ---.~ 

c. een formulier wordt opgesteld aan de hand van ~en of meerdere 

ander(e) formulier{en) en mondelinge informatle-overdracht. 

~ ----fll- --tQJ 
2. Het formal ier Xl is altijd het ~rg/nee\. 

00 ...... 
c.... • ...... 
~ 

{Cl 
(J) 

W 

...... 
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Kompositorisch schema, huidige situatie. Detaillering per afdeling. 
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Formul ieren. 

b bestel formulier 
bb bestellings bevestiging 
be bestel1ing direkt 
bo bank overschrijving 
bok: bank overschrijving klant 
bs bestel1ings schrijven 
ds dagstaat 
f factuur 
fl factuur leverancier 
ib interne bon 
kc kerncijfers 
mb magazijnbon 
mo maand overzicht 
o order formulier 
oa :-offerte aanvraag 
ob order bevestiging 
of offerte 
ofb: offerte begeleide brief 
00 : ori gine le order 
pb : pakbon 
pbl: pakbon leverancier 
po produktie overzicht 
rb retourbon magazijn 
so suborder 
u .' uren verantwoordi ng 
vb vrachtbrief 
vbl: vrachtbrief leverancier 

Bijlage 3.3 

Aansluitingen. 

AD : Administratie 
AFO: Bedrijfskantoor en 

produktie afdeling 
BK : Bedrijfskantoor 
CZ : Commerciele zaken 
OrR: Directie 
EX Expeditie 
KL Klant 
LE Leverancier 
MA Magazijn 



De Informatie 
Matrix 

Afleve~i:::g:sadt'es 

Ol"de'f'r:r. kra:'!t 

Aantal 

ter,he~d 

?rijs 

Gelolenste leverdatum 

'lerpakkingsvoo!"'$chr i ft 

TeKening 

:-tateriaal-code klant 

Materiaal-omschrijving 1<1. 

Datum orderplaatsing 

Inter:! ordernummer 

M$teriaal ... code intern 

Materiaal-behoet"te (bruto) 

Matlltrlaaleenheid 

AfdelingsnutrlflJer 

Prijseenhetd 

ProdUktie-geleide documenten 

Le'lerancier'gegevens 

Materiaal-o!nschrijvin!, 1. 

Kateriaal-code leverancier 

Levert1jd 

~8teleenheid 

Verpakkingseenheid 

?rijs 

Be.,teldatum 

Beste Ihoevee lheid 

vewenste leverdatum 

Bestelordemum.m-er 

Sevestiging leverdatum 

13evestiging prijs 

Bevestiging hoeveelheid 

Orderor. leverar.cier 

'iierke hjke le .... erda tum 

Weh<elijke noe:veelneid 

Pal<oo:1fiummer 

!""aktuurnumme:r 

Faktuurprijs 

Dagstaat ingekollten materiaaL 

Werkelijke pl"od_ ievEt"datum 

Sewerkingsvolgorde 

?roduktiestart 

Gereedmeldi!'!g order 

Vet"pakkingswijze 

Geproduceerd aantal 

'Jerar.t«loorde uret: 

Verbruikt rna teriaal 

Aantal gele'lerd 

iotaal geleverd: 

No~ te :"evel"en 

Aantal pallets 

Ptf leva r i ngsbonnLlmmer 

Kredi te'.1rnummer 

Betaaldatum 

e'eoiteurnummel" 

Ve"kol'F- fakt.'.Jurnr. 

faktuurda tum 

Fakt'JJrbedrag 

BT~ 

'i ocrl"aacove rzicnt 

Ka:lq; lat: egegever.s 

oi X I 

~I ~ I 
OXI 
o X I 
o x 
o X 

o X 

o X 

o X 

o X 

o X 

o 

! 
I 

x 
x 

I X 

I X 

o l 

Q X 

o 

o 

x 

~ 0 

o X 

o X 

X 

I X , 
IX 

I ~ 
I X 

o 

Bijlage 3.4 
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artikel: ordernummer (intern) prijs per sluk(s) 

type: 
ordergrootte 

almetingen: 
behandelingskosten I 

materiaal: afleweringsdatum ordemr. I<lant 

vulling: 

mechaniek: 
tel. schritt. 

klinken: 
afleveringsadres 

besteldatum 

insteek: 

rugvenster: 
Eigen produkt Loonopdracht 

opdruk: 
Firma: 

in Ie bestel 
materiaal kwaliteit lang breed dik nodig voo". bestel/. datum leverancier 

all.d.d·1 bonnummer I aanlal algel.1 totaal algel.' 
nog Ie I( II krediet· gl .1 tota/e I tntroleJ leveren opbrengsl beperking B.T.W. opbrengst lakt.!!!:.. fJ8.r aal 

Het orderformulier (schaal 1 1,4) 

OJ 

c...... 

Po.> 
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(I) 

W 

tn 
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EX 
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Bijlage 3.7 

Een overzicht van de gegevens die moeten worden vermeld op het nieuwe 
ORDERFORMULIER : 

- Naam van de klant 
- Adres van de klant 
- Diverse gegevens als .bankrelatie 

.telefoon nummer 

.telex nummer 

- Ordernummer van de klant 
- De besteldatum 
- De gewenste leverdatum 

Produkt codenummer 
- Produkt omschrijving 
- Order grootte 
- Verkoop eenheid 
- Prijs per eenheid 

Intern verkoop ordernummer 
Bevestigings prijs 

- Bevestigings leverdatum 



B
ijlage 3.8 

Een 
voorbeeld van 

het n;euw
e 

BESTELFORM
UlIER. 

(schaal 
1 

1,4) 
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Bijlage 4.1 

[en overzicht van al1e geproduceerde orders uit het "Oce-l000-pakket" gedurende de eerste 8 maanden van 1983. 

Bundel code Week van Week van levering Order nummer Bewerkings periode 
acceptatie Gewenst Werkel ijk Week Ie bew. Week laatste 

1001.581 22 38 41 4723 36 38 

13 28 39 4598 - -
1001.584 2 21 27 4491 21 26 
1001.587 1 11 20 4451 8 20 

5 21 26 4492 10 25 
13 34 35 4599 24 34 

17 37 42 4658 - -
1001.588 6 34 34 4529 22 35 

13 39 44 4600 - -
1001.592 22 43 43 4728 37 42 

5 23 31 4494 23 31 
14 31 38 4601 - -

1001.593 17 31 35 4665 21 35 
5 18 24 4489 - -
14 27 34 4602 23 33 

1001.595 4 17 26 4476 3 27 
15 31 30 4624 22 27 . 

1001.597 17 39 40 4660 32 40 
5 25 33 4490 21 33 

1001. 654 17 35 34 4666 - -
6 29 27 4524 23 26 

1001.655 6 29 33 4530 32 33 
1001.658 6 24 30 4535 27 27 
1006.767 17 32 37 4652 32 36 

14 29 34 4608 26 34 
22 40 43 4726 40 42 
1 10 10 4452 9 13 
5 15 15 4495 9 17 

1008.534 22 42 39 4722 37 38 
17 40 38 4653 - -

1008.610 6 35 37 4531 33 37 
6 33 33 4532 33 35 
17 42 44 4651 - -

1008.719 12 39 38 4541 - -
1008.721 12 38 38 4540 - -
1008.722 12 38 35 4539 31 34 
1009.014 19 21 25 4706 25 31 

22 40 41 4725 - -
24 27 27 4772 26 27 
14 30 33 4607 26 32 
13 23 23 4619 15 22 

1011.755 6 36 40 4522 - -
6 29 38 4523 - I -

1011.848 4 21 22 4477 - -
6 29 34 4536 13 35 

1011.853 19 23 33 4713 25 34 
19 35 40 4714 - -



Bijlage 4.2 

Een overzicht van de geproduceerde bundels in histogrammen. 
Tijdstip 

1e bewerking. 
-20 -:15 -10 -5 10 15 20 

. ..::.!. 
..::.!. ." 
r- 'r-

-I rd ..... 
< ..::.!. <Ll 
I- Z::!.. z:: oX. 
z:: I.J.JO I.J.J!.. 

001 .581 
< !XO !X<Ll 
< :::::» :::::>3: 

001.584 1600 131 99 

001.587 
200 133 237 

1250 243 379 

600 117 111 

001.588 . ~ 
• .J 

001.592 

850 165 386 I 

1750 172 488 I 
1500 70 132 

001.593 1500 70 127 

1500 85 154 

1000 57 90 
001.595 

800 47 256 

001.597 
800 47 53 

1200 202 104 

1200 202 180 
001.6c;u 

001.~5 , 
1001:-6<826 :::::J , 

800 45 141 

1800 39 34 

006. i67 21 200 29 8 

1200 88 119 
1200 88 69 . 1500 1 1 0 99 

W::':'-:J 600 44 166 

008.534 
_ "J 1200 88 77 

008.610 120 10 34 

-27 900 147 85 

008.72227 ~.:':::: 600 98 114 

09.074 19 
c::=J 

::::l :: ~ _- = :::. ::J 
10 

105 21 24 

250 35 24 

.-J \150 21 19 

1000 140 120 

10 11 .848 1000 140 174 
.~ 

11.853 
...... 

I I ::J 
10 100 174 251 

400 616 499 



Bijlage 4.3 

Enige resultaten van een onderzoek, verricht door organisatie en adviesbureau 
Boer & Croon, naar het beeld dat bij het vrije bedrijf bestaat van de Sociale 
Werkvoorziening. 

De onderstaande tabel geeft het belang aan van de motieven die een rol spelen 
bij de beslissing of men al dan niet werk zal uitbesteden aan een sociale 
werkplaats. De levertijden blijken van groot belang bij de overweging. 

IlfAu.:!IItti..'lq van !\at:; !le_
i a.aj,j~n !ie'l: iU''7at':..-.q 1 a.d".~jVfU't ~c \'COr 

'lanq ! onbe.\( lnd ~.t $. W .. 
j 

• l?rij3 
• ::.evertijden 
• Pi~.ro~ m::'e!! 

Wilr~ 

, .. !Aft ~i ;den 
, Otrt,:rllken van :nan.an i • Soc-.iale veran-twccr" 

\tQOr ;MllVcudiqe deli.;kheid 
wukzaatlhed.n. .. ?!'i-:'S 

.. oet.b:cuen van a;pa .. 
rat:UUX' 

• Socia.l.e '''.ra.nt:WQ¢I'- .. 2i~ in l'HIIII:. 
;ieHjkheJ.d : wck · ::::en van lAt'pa- .. j • :n~:n.==~ 

.. Ontiu=-*km van vak- ; \oflJ:rk.z:aamheden 

• a1s:i.cospreidirtl; 41.3 

b«lal.d 

I. Risicospreidl.nq als 
I ""leJ.d 

Vervolgens wordt grafisch weergegeven hoe er binnen het vrije bedrijf geoor
deeld wordt over de sociale werkvoorziening.Een onderverdeling werd gemaakt 
tussen bedrijven die wel/niet ervaring hebben gehad met de S.W. en wel/niet 
bekend zijn met de S.W. 

Waarderinq 

_q r-~---r--~--~~~~ 

.. bekend :net 5.W 

:.aag 

Deze plaatjes combinerend mag men stellen dat meer betrouwbare levertijden 
naar alle waarschijnlijkheid in een grater orderaanbod zullen resulteren. 



Een overzicht van alle noodzakelijke produktie handelingen per bundel. 
DRADEN. HUISJES. 

Bundelcode ASH PSAM USG Pers Hand Enkel Kous label. numm. 
1000 742 802 bew. bew. huisje 

1001.581 1 4 2 2 3 

1001. 584 4 4 1 

1001.587 8 12 2 16 2 

1001. 588 1 3 1 4 1 
------ --

1001. 592 3 1 1 1 

1001.593 4 5 3 8 1 

1001. 595 2 1 1 4 1 
1001.597 1 2 

1001.654 1 1 1 4 1 

1001. 655 2 4 

1001. 658 1 1 

1006.767 2 ~ 1 4 2 

1008.534 1 8 
- -- ------

1008.610 10 3 

1008.719 10 4 
--+---- ------

1008.721 1 2 

1008.722 1 2 

1009.014 8 2 6 1 

1009.127 1 24 2 

1011.176 1 2 

1011. 754 17 1 1 18 3 

1001. 755 3 9 13 6 6 4 
------ -

1011. 848 119 2 1 8 2 2 4 5 26 

1011.853 98 2 4 2 10 4 2 30 
L.. 

AFBUNDElEN. 
Voor- Uit- Kabel-
steken leggen bandjes 

4 5 

4 1 4 

8 10 12 

5 3 4 

4 2 

3 3 6 

3 5 5 

3 2 2 

2 1 

6 1 4 

10 

20 2 8 

10 13 

- ---------

8 6 16 

24 

12 18 28 

12 8 14 

202 120 ~------10~ ---

173 100 136 

Afbundelen 
(snelheid:st/u.) 

20 

50 

15 

30 

35 

30 

25 --
60 

50 

-------
60 

25 

50 

5 

60 

60 

5 
---------

60 

35 
-------

20 
---------

fL?5 
1,25 

OJ ...... 
c...... 
--' 
QI 

to 
([) 

+'> . 
+'> 



Bijlage 4.5 

Een tabel met de produktienormen voor de verschil1ende werkzaamheden in de 
draadbundel produktie. 
De normtijden staan vermeld in aantal bewerkingen per uur. De twee kolommen 
stellen achtereenvolgens voor: 

11 Norm op basis van het voorkalkulatorisch tarief. 
21 Norm geschat door de hoofdwerkmeester. 

BEWERKING NORM 1 NORM 2 

AI ASM 1000 1000 1000 
PSAM 742 1700 500 
USG 802 1800 500 
pe rs bewe rk; ng 600 600 
handtang bewerking 225 200 
kousje nummeren en krimpen 225 60 
enkel huisje opsteken 600 400 

BI huisje labellen 225 250 
huisje nummeren 225 150 

CI voorsteken 600 200 

01 uitleggen 240 T 
aanbrengen kabe 1 bandjes 600 totaal schatting 
testen 180 1 verpakken 180 

N.B. : De hoofdwerkmeester was niet in staat voor iedere onder 01 genoemde 
bewerking een schatting te maken. Wel kon een schatting worden gemaakt voor 
de benodigde tijd voor het totale afbundelen, verschillend voor ieder type 
bundel. Deze schatting is opgenomen in de laatste kolom van bijlage 4.4 
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Ingekomen 
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I ? c .• 1' ';i 
Akk. prijs 

Akk. hoev;;::(:;\! h. 

Akk. telling 
~. 

Akk. betaii;-;g 

Mag. :lr. 1 

I afd. <, • ! : r!. 

.. - .. _-
I trw,'..:, ;1 " ! W.A.A. _._-"'" 
! Postbus 185 ""v. ".:,~, :!~ 

... "'--.-<-~- .... -.- -5900 AD VENLO 

your reference and date our reference extension 

IG. 
8 

Cred.nr. 
96861 2 

poort 

Afroepplan No. 
3 

Raamorder 
09429 

Dce-Nederland B.V. 

St. Urbanusweg 43 
p.O. box 101,5900 MA Venlo 
The Netherlands 
telephone (077) 92222 

Venio, A , 

~. i 

12 mrt. 1984 

Kodenr: 1011. 755B 

Onder bovengenoemde raamopdracht delen wij u de volgende afroepen en maandplannen mee: 

1984 

januari febnlari 

1 2 3 4 5 6 7 8 

april mei 

14 I 15 16 17 18 19 I 20 21 

400 • 300 300 I 300 I 

* I I * I * I * . 

juli augustus 

27 28 29 30 31 32 33 .1 34 

200 I 250 250 300 

* * 

oktober november 
40 41 42 43 44 45 46 I 47 

400 400 350 200 I 
I 

I 
De met een .. aangeduide aantallen zijn onze va5te afroep. 
De met een X voorziene aantallen zijn als ontvangsten in 
onze administratie verwerkt. 

Hoogachtend, 
Iv.Franssen . 

telex 58037 cables Gri 

maart 

9 10 11 12 13 

100 300 

[X * 

juni 

22 23 24 25 26 

200 300 I 300 

* * I * 

sePtember 

35 36 37 38 39 

250 350 
I 

december 

48 49 50 51 52 

250 350 350 

trade register Venlo 2662 



Bijlage 4.7 

Een overzicht van alle raamorders, gespecificeerd per type bundel. 
De gegeven aantallen zijn de hoeveelheid te leveren bundels, gemiddeld per 
week : 

BUN DEL CODE AANTAL 

1001.581 250 
1001.584 250 
1001.587 250 
1001. 588 250 
1001.592 250 
1001.593 250 
1001. 595 100 
1001. 597 250 
1001.654 150 
1001.655 150 
1001.658 50 
1006.767 200 
1008.534 25 
1008.610 150 
1008.719 5 

1008.721 5 

1008.722 5 

1009.014 100 
1009.127 100 
1011.176 100 

1011. 754 150 
1011. 755 150 
1011. 848 150 
1011.853 150 



Bijlage 4.8 

Resultaten van een tijdstudie, gemaakt van de werkzaamheden van de werkmeester. 
Deze heeft als taak de uit te voeren werkzaamheden zo goed mogelijk te verde
len over mensen en machines, waarbij rekening gehouden dient te worden met de 
aard ven het werk en de capaciteit van de werknemer. 
De studie is uitgevoerd gedurende 2 dagen waarbij iedere 10 minuten de bezig
heid werd genoteerd. 

AKTIVITEIT. 

Materiaal voorziening t.g.v. een serie gereed. 
00 - Materiaal voorz;ening voor ander werk i.v.m. 

onderdelen tekorten. 
00 - Zoe ken naar onderdelen. 

TIJDS DEEL. 

15 % 

18 % 
10 % 

- Vergaren van gereed produkt. 8 % 
00 - Zelf produceren of herstel1en van draden i .v.m. 

tekorten. 12 % 
- Omstellen van persen. 14 % 

Instrueren van mensen. 9 % 
- Administratie en personeelswekzaamheden. 14 % 

Het werk aangeduid met II 00 II is een direkt gevolg van het n;et voorhanden 
zijn van de benodigde onderdelen. Samen neemt dit dus ongeveer 40 % van de 
tijd in beslag. Stel qit kan met de helft terugebracht worden dan is de be
sparing hierbij ongeveer 20 % van f 50000 ;5- f 12500,- per jaar. 



Bijlage 4.9 

Aan de hand van 2 voorbeelden wordt aangegeven hoe de totale benodigde tijd 
voor de produktie van een bundel verdeeld kan zijn over de produktie van de 
halffabrikaten en het voorsteken en afbundelen. 

Bunde 1 1011. 853 norm (st/u.) Tijd.(u.) 
produktie van 150 stuks. ASM 1000 (98x) 1000 14~7 

PSAM 742 ( 2x) 500 0,6 
M = machine tijd Pers bew. ( 4x) 600 1 o = overige draadprod.tijd 
V = voorsteek tijd Hand bew. ( 2x) 200 1,5 
B = afbundel tijd e.huisje (lOx) 400 3~7 

0- kous ( 4x) 60 10 

~ 
label1en ( 2x) 250 1,2 

V 1 nummeren (30x) 150 30 
: I B 

11%: 89'% 
..... ' I voorsteken (173x) 200 129 

280 uur afbundelen 1,25 120 

Bunde 1 1001.587 
produktie van 150 stuks. PSAM 742 ( 8x) 500 2,4 

pers bew. (12x) 600 3 
hand bew. ( 2x) 200 1,5 

kous (16x) 60 40 
nummeren ( 2x) 150 2 

voorsteken ( 8x) 200 6 
afbundelen 15 10 

Het blijkt dat in het Ie geval het voorsteken en afbundelen 89 % van de tota-
1e tijd in bes1ag neemt, terwijl dit in het 2egeval slechts 25 % is. 



Plattegrond van het W.A.A. Venlo. 
( schaal 1 : 770 
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Bijlage 5.1 
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MAGAZIJN r 
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Matrix ter verduidelijking van de"opbouw van een bundel. 

Toelichting :.In iedere rij staan de draden aangegeven die in de bundel, welke wordt genoemd op de vertikale 

tlltlUtI 

1001')81 

1001'>9" 

1001.&"" 

1006.'/61 

1006. ~}4 

1006.610 

1006.719 

1008.11.2 

1009, Ol~ 

I009.ln 

1011.116 

1011 75~ 

~~_I~!~: 
1011.648 

1011.65) 

as, verwerkt worden . 
. In de kop van de kolommen wordt duidelijk gemaakt hoe de draden in de kolom worden geproduceerd: 

- draad ; geeft het type snoer waarvan de draad gemaakt wordt. 
- kleur ; kleur van het snoer.{ zw. =zwart, GIG =groen/geel ) 
- UL-style normeringscode. 

bew. 1,2 een nummer dat staat voor de uit te voeren bewerking aan de twee draaduiteinden. 
(zie ook blz. 34 bovenaan, van het verslag) 

.In de matrix staat aangegeven op welke machine de draad wordt geproduceerd: 

Cd 
c=J 
~ 

geproduceerd m.b.v. ASM 1000. 
geproduceerd m.b.v. PSAM 742. 

geproduceerd m.b.v. USG 802 . 

16 16 18 19 16 22 18 3.,6 16 16 18 18 18 18 18 18 lxl8 8 ]1118 )1116 2Z 18 18 ~8 ill Z 18 18 18 18 16 16 18 U U U 12 n l? U!2' n 16 116 16 19 t~ 
,1I0'<J AIOG ~W(l AWIO JoWO AWG 0,311 Awa Awe .loW<; AIf(; AWG .Iowa .Iowa 1WO AVO 1I0I0 Alia '''0 .iowa AW AIK! AWG W AWO Alia .loW AIUi .Iowa ,UIG .tIKi AiIG AIfG AWIl AWll AWG AWl,; Awe AWl, Awe AWG AWG AWG Awe 

Zw. GIG Zw. tw, GIG Z.. GIG Ro,,,1 Zw. III. Wit f'I-tII t1-l11 Wlt. 111. tv, Gle 101 ... .., Iv. w. ZII. Zw. tv. ZW •• <KId 'cod 1101. Zw. Zw. Zw. lw. 2.>0. 111..&11+ z.. Zw Lw Zit Wit Wll Wll iIIlt 

to15 tol'> 100/ 10m 1007 1001 1001 ~~T lOa" HOWl( 1001 1O(}7/1it.. 100-' 1007 SJT 8HC Hit.. 1001 1001 tOOl HI01 Btl: 1001 1001 .uti ~08 !tooa Il00. 1007 1001 100'1 1001 1001 1001 fill. nat 1001 1001 10"( 100 Hit Hit. lilt Hit 

,~o ~~ 138 62 62 1)8 2,5H 106 19 1)2 ,liO l~O 1_. 1]1 n i!1 109 106 106 0-. 119 1)8 119 I)l l}l l}l Ul 106 131 Ul 131 13<' 11< ~o 116 116 

19 1181132 6,.", 130 Ill) 130 1}0 40 1386",-. 10719 1321'«) 1 ...... 138 101101 1}8 13896 •. 1}8 119 Il6 1311 1)6 138 15 129 1}1 106 106 106 ""'''' h .. 6,. .. 119 IItS 111 --./--f-.. _. . _.-- .. -f..-- -

'~ "- .. . .... - \- \-. l--l- _.\-- -- I-- - - I--f- --/--f- J--- \-- -
.-+- I-- .--- 1-1-\---1-- - -

1x j~--'r;-,~~:~-- _. Ix IX •• f-- _ _ 1--._ -- t-- - - Ix h Ix J 

- .- ~~ rl!- .1~ ... ~ ~ ~ 2,. I- -- -- t- --- -_ .. - f·-- -.-

-"-r-:=~---: t-- " h ,. --t--\- - -+- j--' f::::"l-

l
-

-I-- ---/--I-- 1--1--1·-1-· - f..- -- -~ - ~-----
.... --l-- .... /--_. ~f- f"-. - f--- j- .. ---/-- - - -

_~~.. e-. ------ "--_·r: .. __ ._~ __ _ 
+- -_. .-/-- - - .-

. I-..... -. I--I-- . -_ ... -1--1---- -
- -l-- - --I-- ,,1- 1"1 

.- ._-/-- -" - .-!--j-- -- \-1-- •• •• - --

~~~~~ -~~I~~=-r==:.=~_ 'I--_I--\- '-r--'~ I-- ~- -1--1- --.. ~:::=:~ --u~---l t '''t·:r-lJ . 
-"~ft.:.I- •.• =~ .• ~ ·I=~- ~ -::- =- -:::.+-~ ....... '= ~:- -- : +--1- - I-- - "-" ,. h .... !s,--I;;-7,- -::: -=... == .~:.:.- - -- .:::::1::: ~ :~ ~ i -'. -
l-=-t_~-:_-:_::=-,=~::="':':~--':';:'''-I--I--I-~~~~~'':'·~=-=~_. __ ....~'. ~,;~" :: __ ~.~ ,;'~,- ; __ ~C~_._._ 

OJ 

c..... 

III 
to 
(i) 

U1 

N 



Een grafische weergave van de materiaal stroom binnen de draadbundelmontage. 
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AL TERNATIEF A, 

I~ ____ - ___ "] 
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ALTERNATlEF B. 
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H H 
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,Opsl.g 
lwerkvoor-
lraad I 

lYoors~.~~ _ -j 
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l_d: ~e~ '-1 

J 

Bijlage 5.4 

v V V V 
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~---

r 

I 
I 

~ 
~ 

I tIC g ! I -r ,,, 
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I I 
i 
I 
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B 
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I B 
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V 
B 

I CD 1I1....-tl2l.6L....J 

i-- - - T - -
10051ag I 

lOpslag Iwerkvoor- I 
bunde 1 S I raad I 

: gereed. I voorsteken j , CD II 
'--'!. -'- - -'-- '£-

roi 
~-

Een drietal alternatieve layouts voor de draadbundel montage. 
( schaal 1 : 200 ) 



HUIOI.GE SIJ.U~'!.I! 

De afstdnden tussen tie verschilleflde bewerkings plaatsen (m.) 

De tolaal af te 1.9900 .fstand ; Lrreq. x afstand = 6908 1ft. 

LAYOIJ~I\L_1IR.NATI[f'.p., 

De afstdnden tussen de verschilhmde bewerking5 plaatsen (ro.) 

nElar 

.an 

ASH 

usa 

Nwo. ..... pel'S 

Werktahl It 

Werktatel VB 

Afbundel bQr-den 

Hagazijn 

lolJ 
o "'I"" or-.o 
r, "" 

2 18 I ~J 15 

De totoal af t. 1099'. afstand ;:L Freq. x .fstand = 5432 1ft. 

lAYOUT AlTERNATIEF 6. 

De afstanden tussen de .ersoh1l1 •• de b.""rkings plaatsen (m.) 

~, 
van "" 

ASH 1000 
-~--.. --
PSAH 742 

usa 802 

P.rs bew. 

Hua_ar peTS

Werktatel H 

INcrktafel VB 

Afbun4el borden 

MJlgazijn --_ ... 
De totaal af te leggen afstand ; 'L:freq. x afstand 8034 m. 

LAYOUT ALTERNATJEfC. 

De afstanden tussen de verschl11ende bewerldng5 plaatsen (81. 

I III i ~ Ii I 
,~o, u; .... . 

tI d ~ . .-1 

8 it g; Z ~ ';s .... W .,.... +I 

'fan ".. ~ 0') IQ • :t: !! ~ .~ :Q 

ill ~ '" .. ! " ~ ~ t & 
...... 11$ H' -< f ~ .t • !I i'= 00( Xi t4 

!Sit 1000 ~ -I!. c-Il. r- .... ~ i-
PSAH 742 

.. ~.-

i~ 3 10 

usa 802 '" 11 
"1-' -~.~ 

Peril bew. ~ 
",-i-- c~ ._. r-

Ihuu*r pera 16 

Werktaf.l B 5 '" 131·._c 
Werktatt:l YB 

I-i- _.---I'" 6 38 
Albundel bOrGeD K 33 
M .. ,azijn 6 9 9 20 16 12 2 '" 

De tot.al af to 1099.0 .fstano ; L: rnlq. x .fstand • 5962 m. 

Een vergelijking van de afstanden tussen de bewerkings plaatsen voor 
de verschil1ende layouts. 
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PREPARED8y _______ DAH ____ _ 

ENTERED BY ________________ DATE _______ __ 

ITEM MASTER MAINTENANCE WORKSHEET 

FIELD 
NUMBER 

FIELD 
DESCRIPTION 

ITEM NUMBER 

1. DESCRIPTION 

2.- UNIT OF MEASURE 

3. ITEM TYPE 

4. PRODUCT CLASS 

5. SALES CLASS 

6. COMMISSION CODE 

7. VALUE CLASS 

8. BUYER/PLANNER 

9. DRAWING 

10. REVISION 

11. LEAD TIME 

12. PHANTOM (Y.N) 

13. COST POLICY (A.S.P.W) 

14. TOTAL UNIT COST 

15. BACK ORDER PERMITTED (Y.N) 

16. TAX INDICATOR (Y.N) 

or 

16. TAX CODe 

., 

DATA 

Bijlage 5.6 

I. ! 

fUNCTION: ADO 0 
UPD 0 
DEi.. 0 

t......l..-J o EA 

L........I 

t......l..-J 

t......l..-J 

L........IL.... 

L........I 

t......l..-J 

! ! I 

t......l..-J 

I I 0 a 
L...J o N 

L...J o P 

I ! 0.0000 

1.......1. o Y 

L...J OY 

Formulier met artikelgegevens, bedoeld voor de identificatie van een nieuw 
voorraad-artikel in het voorraadbestand van IMCS. 



PREPARED 8y __________ DATE ______ _ 

ENTERED BY ___________ DATE ________ _ 

PRODUCT STRUCTURE MAINTENANCE WORKSHEET 

FIELD 
DESCRIPTION 

PARENT ITEM 

COMPONENT ITEM 

START EFFECTIVITY 

END EFFECTIVITY 

REVISION 

USAGE au ANTITY 

SCRAP FACTOR 

COMPONENT IDENTIF ICA TlON 

DATA 

I. 

Bijlage 5.7 

FUNCTION: ACD 0 
UPD 0 
DEL 0 
CPY 0 

o (system datel 

00.000 

0.0000 

Formulier met de struktuurgegevens, bedoeld voor de opbouw van de stuklijsten 
in het IMCS stuklijst bestand. 



[~ 
MA .. nMK~\ 

, ____ __ .J. ___ -., 

_-L_-

J I ITEM MASTER 
MAtNfEkJtNC~ 

! , 

Bijlage 5.8 

De informatie overzichten, aangeboden door de module voorraadbeheer van IMCS. 



Bijlage 5.9 

all..1. OF 
MATERIAl. 

I 
I 

MAINTENANCE 
COST INQUIRYI 

REPORTS CONTROL DISPLAY 

ITEM MASTER MASS COMPONENT COST DATA ITEM MASTER ITEM MASTER WHERE·USEO 
MAINTENANCE DELETe ACCUMULA TION DISPI..AY DESCRIPTION LIST 

COST DATA I.ABORIBURDEN COST DATA alLL OF Bill. OF INOENTEO 

MAINTENANCE - RATE MAINT. ROLL MATERIAl.. MATERIAL r-rr IMPLOSION 
DISPLAY REPORT REPORT 

PROOUCT COMPONENT CaSTED 811.L INOENTED END ITEM 
STRUCTURE EFFECTIVITY OF MATERIAL BILl. OF IMPLOSION 

UPDATE PURGE DISPLAY MATERIAL RPT. REPOR; . 

PRODuCT 
BATCH 

INDENTEO BILL COSTEO Bll.l I.ABOR/BUROEN STRUCTURE ,.."- INPUT 
OF MATERIAl. OF MATERIAL RATE 1.15T DELETE DISPLAY REPORT 

MASS COMPONENT 
SUMMARIZED . 

LEVEL CODE WHERE useD alI.I. OF COST DATA 
REPLACE AEaUllD I.IST DISPLAY MATERIAl. RPT. LIST 

MASS COMPONENT PENDING COST CHANGE 
EFFECTIVITY AEGISTER CHANGE REPORT REPORT 

BATCH EDIT 

INPUT REGISTER 

RepORTS REPORT 

De informatie overz;chten, aangeboden door de module stuklijstbeheer van IMCS. 
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WAAR GEBRUIKT OVERZICHT VAN SNOER 0,75 MM2ZWART. (Geeft het verbruik aan in het volgende stuklijst niveau.) 
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Matrix met al1e bewerkingen die worden uitgevoerd op de ASM 1000. 

Voor een toelichting zie bijlage 5.2 . 
N.B. ; Wanneer er bij de bewerking een II - II staat wil dit zeggen dat deze bewerking niet 

DRAAD 

KLEUR 

UL-STYLE 

BEWERK.l 

BEWERK.2 

1001. 581 

1001. 584 
--
1001. 592 
---
1001.595 

1001.654 

1001.655 

1008.610 

1008.119 

1009.014 

1011.754 

1011.755 

1011.848 

1011.853 

1001. 588 

met de ASM 1000 geschiedt. De uit te voeren bewerking staat dan tussen II () II in de 
matrix vermeld, ofwel met het bewerkingsnummer, ofwel als bijv. (6rnrn.) (= 6rnrn strippen). 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 
AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG AWG 

Zw. Zw. ZW. GIG GIG GIG GIG Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. Zw. GIG 

1007 1007 1007 1001 1007 1007 1007 1001 1007 1007 1007 1001 1001 1007 1007 1007 100,! 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 

140 140 140 140 140 130 - 130 138 138 - 138 138 - 1- 131 132 - 132 - 132 132 132 -
138 140 130 130 1- - 138 138 138 1- 109 109 108 108 101 107 106 106 131 131 75 - 132 109 

1x 
------- -- ~~-

4x(2) 
~~~~ I-- ------ -------

lx Ix Ix 

Ix(6mm. ) Ix 
--

; Ix +--
2x 

lOx 
-----

4x 4x(7)>1m. ) 2x(7mm. ) 
~-l~ ~~- ----

2x(l7) 6x 

Ix(6mm. ) 3x IIx 7x 1 x( 98) Ix $Smllt 
~I~- --------

~ 
2x lx(119) 

f----- ~ ~ ~~~~ 

17x 4x(IOt»6x 4x 2x(129 26x 

37x 12x 1>l6l1llWljx .rlx6mm)39~ 
:--~~I 

(fiiun ) j 1 -ll2xmlj 2x6IDml l.- I...-
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Bijlage 5.12 

Een berekening van de beste1kosten voor de draadproduktie. 

De totale kosten van een bestelling worden gevormd door de volgende zaken 

- Administratie kosten: • Personeelskosten 
• Copieerkosten 

f 0,90 

f 0,12 

Totaal f 1,02 

- Instelkosten instellen nummer + lengte 
3 min. ( tarief man + machine = f 50 s -) f 2,50 

• omstellen van bewerkingen 
30 min. : f 25,-
aanloopkosten per nieuwe bewer
king: f 2,-
Deze kosten kunnen worden omgeslagen 
over het aantal verschillende draden 
met een gelijke bewerkingscombinatie, 
ofwel het aantal draden in de bewerkings
kolom in bijlage 5.11. 

Zo ontstaat de onderstaande tabe': 

AANTAL DRADEN ADMINISTRATIE INSTEL OMSTELKOSTEN 
PER BEWERKINGSCOMB. KOSTEN KOSTEN PER DRAADSERIE 

BESTELKOSTEN 
PER DRAADSERIE. 

1 f 1,02 + f 2,50 + f 27,- = f 30,52 . 
1 -- 5 f 1,02 + f 2,50 + f 5,40 = f 8,92 

5 - 10 f 1,02 + f 2,50 + f 2.70 = f 6,22 
10 - 20 f 1,02 + f 2,50 + f 1,35 = f 4,87 
20 - 50 f 1,02 + f 2,50 + f 0,54 :: f 4,06 
50 - 75 f 1,02 + f 2,50 + f 0,36 :: f 3,88 
75 - 100 f 1,02 + f 2,50 + f 0,27 = f 3,79 



Bijlage 5.13 

Een berekening van de gemiddelde voorraad kosten per draad per jaar. 

De voorraad kosten zijn opgebouwd uit: Ruimte kosten. 
- Rente kosten. 

Voor de opslag van de tussenvoorraad moet een magazijnstelling worden aange* 
schaft die ruimte biedt aan zo'n 700 voorraad artikelen. De jaarlijkse kosten 
die hiermee gemoeid zijn worden gespecificeerd in het verslag op blz.39 . 
Deze bedragen : f 1900,- + f 760,- + f 4175,- = f 6835,-

Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddeld voorraad niveau per draad van 1000 
stuks bedragen de gemiddelde ruimte kosten per draad : 

Ruimte kosten : f 6835,-
700.000 = f 0,0097 

De gemiddelde kostprijs van een draad bedraagt f 0,25 . Wordt gerekend met 
een rentepercentage van 8 % dan zijn de gemiddelde rentekosten per draad per 
jaar : 

Rente kosten: 0,08 x f 0,25 = i 0,02 

De voorraadkosten gemiddeld per draad bedragen dusf 0,03 
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Bij het bekend maken van de 3 draden uit bundel 40 is ingegeven; 

(IN --(,f(OU( 

.1)011 

,,000 

ALl0LMi~0 
kl&lRVtU 

1', rJOf~ 
,,(JUt! 

- V~~r snoer 4001 B ( reorder-point) = 200 , Q ( Economic Order Quantity) = 1500 . 
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Aangezien het voorraad niveau 0 (nul) is geeft het rapport een besteladvies van 1500 stuks. 
- Voor snoer 4002 B = 200 , Q = 0 . 

Het voorraad niveau is wederom O,dus een besteladvies echter zonder serie grootte. 
- Voor snoer 4003 B = 0 , Q = 0 • 

Geen besteladvies, de draad komt dan ook et in het rapport voor. 
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KODENUMMER 
----~-,~ 

NORtIBLAD (IF 
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~- 1---
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1- - -
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1 - - ---------
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Ins te 11 i ng 
I------~--

Huisje 
1---

OPMERKINGEN, 

DRAAD GELEIDEKAART 
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---------
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VOORBEELD PRODUKTION ORDER STATUS REPORT. 
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Een overz;cht wordt gegeven van al1e produktie orders. 
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Hier is de lijst gesorteerd op order nummer. Andere sorteringen.als naar leverdatum (due date) of naar "buyer/ 
planner" ztjn mogelijk. 
Onder de kop order status wordt vermeld welke status de order bezit afgesloten, kompleet, of zoals boven "niets" 
hetgeen wil zeggen dat de order in produktie is. 
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Weergegeven wordt welke voorraad artikelen worden gereserveerd voor een bepaalde produktie
order; hier een order voor bun del 40, met ordernummer PB40, met een ordergrootte van 250 stuks. 
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VOORBEELD MATERIAL REQUISITION FORMULIER. 

Bijlage 5.18 

OUf".lN"j I'j"y' 
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De lijst geeft een overzicht van de materialen die door het magazlJn moe
ten worden ~itgegeven t.b.v. een produktieorder, in dit geval PB 40. 
Van ieder onderdeel wordt aangegeven hoeveel voorraad op een bepaalde 10-
katie in het magazijn aanwezig is. 
Bij de magazijnuitgifte wordt op het formulier genoteerd hoevee1 onderde1en 
er uit een lokatie zijn uitgegeven onder de kop "quantity issued". 
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Bijlage 5.21 

'-
~ i ~ 

~ 
0 · " E 

~ 
.;; 'il " I 

~ 
1i " c I , ;,~ 

" ~ "" ~ '- c " " 
.~ '- ~ " ~ '- c '-

" " < · .E 0 c 

I 
;:, 

c ; :i .!! 

~ '- > c 2' " 
., " ~ 

0 .. ~ .- E ii ; " 
~ '" Q. 

~ ] N " .g N ~ ~ ~ 
'-

" " " ~ 
~ i.; " · ., '" " " ~ " . '-

i '" ~ t ~ 5 ,;: M Q 
~ c. " "' c. '"' '" 

; 

;.!:;a3.ffi .da.n!: C:,Y 
" 

x I I 
Kiar.t; i1;"1:gever.s 01 I I 8 

, 
,:Of:" e";erir:gsa j :'es I X 

I Drc.et'!';r"4 klant 0 X i X 
?!"'C C.UIt t-0!J15 ch r i J v :Lng 0 X 

I~ Prcdul<t--:ode 0 X 

;,~~,,~: 0 X 

0 X 

?rijs X 

I X 

X 

Ge~enste leverdatmr. Q X 

VerpaKklngsvoorschrift 0 X 

7ekening 0 X X 

Materia,al-t;;oc:!e klant 0 X 

Materlaal-omscnl"ijvLr..g KI. 0 X X 

n;;t~';' C X 

Intern X X 

r-'.ahriaal ... codt: intern 0 X X 

Ma tar iaa I-behoefte (brut.e) 

Materiaaleenhe.!.d 

AfdelingsnUltllHr 

Prijseenndd 0 

Produktie-geleide doctltl:tenten , 
*d-~!II liil'/erancier 0 X X 

Leveranciergegevel1$ 0 X 

~ateriaal-OlMchrijVi:;jg L 0 X X X 

ri'ltel"'iaal ... code lever-aneier 0 X X 

Levertijd 0 X 

BesteleenheH1 a X 

Verpakkingseenheid 0 X 

~ 0 X 

8e$te~datum 0 X 

Bestelhotlveelheid 0 X 

Gewenste leverdatulII 0 X 

Bestelordernu=mer 0 X 

BAvestiging leverdAtum 

8evestiging prijs 

8eve.stiging hceveelheid 

Ordernr. leverancier 

Werkelijke leverdat\ltll 0 X 

Werkelijk:e hoeveelheid 0 X 

Pakbonnum!'i1el'" .0 X 

faktuurnummer 0 X 

f'aktuurprijs X 

Dagstaat ingekomen mater-iaa;' 

Wer~lijke prcd ieverdatum • 0 x 
~ 0 X 

Produktiest.art 0 X 

Gel"'eedmelding order X 

'.lerpakkingswijze 

Geproduceerd: aantal 

'ler-antwoorde aren 

Veroruikt rr:ateriaal 0 X X 

Aantal geleverd 

Totaal ,s:elever-d X 

NoJ;t te leveren 0 X 

Aantal pallets 

Afle'lerings,oonnummer 

Kredi. t.1:urm.:mm:er 0 

3etaalr.:1atu;l!l 

Debl tec.:r:1Ul'Ilmer 

'lerk:::oofaktuurrl" . 

faKti.n.:r'jatum 

fal<t:..t.ul"'oe-drag 

8T;{ code 

1 
':o.::r:-aa::QVerZii;!1t 

I 

0 

:<a :«:..,; :at. ~e§:egE'/~ns 

; 
0 

De informatie matrix, met op de verti ka 1 e as d'ie informatie items 

onderstreept die ook bij IMCS bekend zijn. 



Bijlage 5.22 

Berekening van de toename van de voorraad kosten. 

Voor deze berekening wordt er een onderscheid gemaakt tussen zgn. "grote bun
dels ll 

( dit zijn de bundels met code 1011.848 en 1011.853, zie ook bijlage 5.2) 
en tlkleine bundels ll (de overigen). Reden hiervoor is dat men de laatste tijd 
al was begonnen met het produceren van grotere series van de laatst genoemden, 
series van 1000 tot 1500 stuks. Dit wordt in de berekening meegenomen. 

Grote bundels : - Raamorders ; 150 stuks per week. 
- Samen bevatten de 2 bundels 216 verschillende draden. 
- Huidige gemiddelde vaorraad draden goed voar 1 weeklevering. 
- Toekomstige gemiddelde voorraad goed voar 5 weekleveringen. 
- Gemiddelde kostprijs per draad f 0,25 • 

+++ Toename voorraad : 4 x 150 x 216 x f 0,25 = f 32.400,- . 

Kleine bundels: - Raamorders ; 250 stuks per week. 
- Samen bevatten de bundels 60 verschil1ende draden. 
- Huidige gemiddelde voorraad draden goed voor 3~ weeklevering. 
- Toekomstige gemiddelde voorraad goed voor 10 weekleveringen. 
- Gemiddelde kostprijs per draad f 0,25 • 

+++ Toename voorraad : 6~ x 250 x 60 x f 0,25 = f 24.375,- . 

De kosten verbonden aan het verhogen van de voorraden bedragen jaarlijks, bij 
een rentepercentage van 8 % : 

0,08 x ( 32.400 + 24.375 =f 4.542,- . 



Bijlage 5.23 

Berekening van de besparingen die bereikt worden met de efficientere draad
produktie. 

Evenals in bijlage 5.22 wordt voor deze berekening onderscheid gemaakt tussen 
grote- en kleine bundels. 

Grote bundels : - Samen bevatten de 2 bundels 216 verschillende draden. 
- Huidige seriegrootte goed voor 2 weekleveringen. 
- Toekomstige seriegrootte goed voor 10 weekleveringen. 
- Gemiddelde bestelkosten f 4,- . (zie bijlage 5.12) 

+++ Jaarlijkse besparing : 5 x 216 x 4 x f 4,- = f 17.280,- . 

Kleine bundels: - Samen bevatten de bundels 60 verschillende draden. 
- Huidige seriegrootte goed voor 7 weekleveringen. 
- Toekomstige seriegrootte goed voor 20 weekleveringen. 
- Gemiddelde bestelkosten f 9,- . 

+++ Jaarlijkse besparing : 2i x 60 x 2 x f 9,- = f 2.700,- . 

De totale besparing per jaar is f 19.980,- • 



Bijlage 5.24 

Een lI optimistische ll berekening van de cash-flow bij overgang op het nieuwe 
produktie besturings plan. 

Jaarlijkse kosten - Afschrijving f 1900,-
- Rente kosten f 760,-
- Huisvesting magazijn f 4175,-
- Voorraad kosten f 4542,-

Totale kosten f 11377 ,-

Jaarlijkse besparingen - Produktie besparingen f 22000,-
- Huisvesting werkvloer f 3131,-
- Werkzaamheden werkmeester f 12000,-
- Afschrijvings vergoeding f 1900,-

Totale besparingen f 39031,-

De jaarlijkse netto-ontvangsten: f 27654,- . 

Hieruit volgt een terugverdientijd: f 19.000,- 0 7 jaar f 27.654,- =, . 
10 

De netto-contant waarde : L 
t=1 

- I met 0t = f 37.131,

Ct = f 9.477,
i = 8 % 

I = f 19.000,
Cumulatief surplus f 181.399,- (grafisch weergegeven in de onderstaande fig.) 
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Bijlage 6.1 a 

vorig jaar: dit jaar g:e
schat~ 

I U jn of worden de.e waarden beInvloed 
gen van de produkt~ekapaciteit: 

door belan",rijke "i):19'17:4 

i 

Met welk percentage :tal de omzet de ko.tnetl.d.e S jaar st1jgen: 

Totaal aantal medewerkers in alle vestiqingen: 

I Atgelopen jaar: i iJit jaar: Scllat"1nq vcrl 
Ind1r""te : aend "iaa.r: 

! I I 
01re"te : I I 

",antal a£n...,..ra: ! 
Af",,, lopen j aar: Oit jaar: :~:t~;~~: \,Oli Grote: 

I 
Kleine, I 

Met welke :requen~~e ~e~:!e~ ~ ~e~ p=oduk~lsp~a~( qebasee=~ :? ~et 
orderpakket. ? 

;:ijr. verloren t.g.v. O'1aCCeptabe.le lever-:.ijden? 
lr.f,,..,,.,tie. 

~lt u uw 'V\Xl.r:r~veau van '.IN vet'kcop 
prOdukten als' 

cngaregeld 

verkooporderbeheer 

Het: doe: ·.ran ':'1- t 
orders. cie de QnQe~,.~.,nq 

a£gehandeld 
'Joree!". verdee Id:" 

A 

B 

c 

o 

Op crder aanr.ta.:':e::. '-.4it.gaande van stanQaard ?rodu.'<t 
:net ev~. op't~es. 

op order a~~~aken van speciale produkten, gesn 
herhalL":(j 

Termijn orders 

soort order nuidi.'lI' gemid- i 
&!l&! I 1()rschr1jvi.~9 van i """t;al. % cmzee 

v.,,:!to::>ppal<l<ee i p~, , zie !:>oven aangeb<lden 

ooder verdeeld 'I p!r soot":.! FL .. I aanta.:. 
le ..... rtijd benodi..,~ gem. gem. 

locp- tijd 

~aar scott I 'I 

, i 
! 

i 
I 
! 
I I 

I.UoI aateriaal? 

of rret een do::lrla:Jpt.ijd vc::or elk stuklijstni-,.--eau: 
haltfai:>rikaten? 

Qa pro-
duktie tijd tent'.1j" 
tijd 

I 

• 

I 

I 
! 

an &! Vt!!:rl<oopa!&!llng te !!elden, <!at eir.<!attiAlen 
"",'geJ<"""" en gereed zijn vmr ~endi.nq ? 



Bijlage 6. 1 b 

Vru; 5 

~ u hal=fab:rikat:an enjei rN d'ateriaal veordat: 1,1 dee:ze 
ja I nee 

l"i,;,tgeef";.? !.'1di.en ja, voor 'Helke :reeks ar-~le."? i 
I 

I 

11 

i 
Vraa<; 6 

weet "Ce ~ van een artiJ<el cp een ~Ce 
1 ja 1 nee 

I I 
Vraa<; 7 

Zi)n al "" ~ il' a.fgesl.ote:t rulmtes qe.l.e.gen:? 

I 
ja I nee 

I 
.ra W:)mt a.Ueen cb;;)r m.ag-azi jnparscneel ui t9l!9l=!vell ? I 

I 

I 
Need:. u maer dan 1 x per jaar? vraaq a 

ja 

I 
""'" 

~rdoelt U UoI vcorraden Itaar """'at in g:roepE!.'l Ilo.v. l>JlC of 
pareto attalysel 

Zou;\1: u dat willen? I 
vrsag 9 

v:roag 4. 
!Ioo ~t en ~ u het volgmde? 

lIeStelpmt? 

~W!elheid1 

~lUgM.il!"niveau? 

Vraas; 10 

!!ent ~ van JTal'ling dat u ....... tal j1ll.llt vol.d<:en<le in ~ hMft? I 
ja 

I 

nee 

v'raaq 14 

ice vlug .""""" een m:>:jI!!lijk takort gesignaJ.ee...-d. of blijkt dit pas bij uitgifte? 

~aaq 15 

... ll<e !letheden ""eden tcegepast an een act~l of korrand taItctt cp te h<offe.'l? 

Irsag 16 

::l;> we).ke wijze z=;;t u <!at pmduktie- of inkocpJ.avert1jdan zo 'JO'Id m:>:jI!!lijk 
.orden bijgoehQUdanf 

Jraaq 17 

-elk g!ilCeelte I<Ol'd:t te laat: ! %van alle 

1nk~? 

vruq 13 
~ 

lraaq 18 

</at is Ce huidige waarde van Ce ~? (zender o.h.w.) FL 

~ mate:rtaal en inkocpCelen? I 
Hal.ffabr1l<aten? 

Eindar--ikelen? ; 

J .. 

I 
Nee 

(w.nen date getallen <;emakkelijk ve:d<..""""", worden? 



ja 

K1zu: u, wanneer ncdig, snel een ekQ'iQ!l.i.sc:he voor.r:aad of een bepaalde t~anstiqe 
_un ~ of kmt u <illeen do hU1W.ga aCm:i1U.strati ...... """""* 9'11""'" 

\f:rUIq 21 

t1jn al.la art.l.kalsn \.1IUek qekodeerd? 

Qoef een ~ld s.v.p. 

r beJ:ei<ent u do st.aJ:t- en einddata: 

achterwaarts = al.la 
"-' 

vo::>rWOarts \IOCr al.la 

I 
""-, 

Ile eerst:e stap <illeen? 

lJ< gedeelte van do p~tieordoIs 
z1jn te J.aat: geRIed? 

t is do gam1<ldelde vertraqi:nq? 

Ja 

iOilOOr we:lke a.r-...ikelen of p~iest"li!"!l\ kr1tiek zijn. 

Ja 

Ja 

Ja 

Bij 6; 1 c 
~tieb .. !'. .. er 

~tJ.epl.anning? 

~tgi.._? 

..,:Ike _vens """""" bierJcor cp hat be<:lrtjf_au bijgahOCl<lon? 
(Verst.ml< voozbeelden s. v. p. ) 

!ollie "",:Ike f:requentie ""rck ..... nie ... pzoduktJ.eplan Ui~? 
Op ",,:Ike ...... ...1l<2len heeft dit plan l:>ot.zeI<kinq? 

(verst.ml< s.v.p. voozbeelden) 

!~ ~ve.lke reCenen k' ..... "'\t t; !".j.sc !!el.an<;!rijic Gertnq 
effici""ter pt<dxere:,? ?l:obJ..m ?l:obl.eElm 

~rscrrwel.$tei<ort 

~teriaAltei<ort 

~m vertleIoldo kapaciteit 

f?ereeds<hap te kort 

pniuiste plennl.nq 

p:...ffidant:e vtx:lrtgangsbewald.ng 

~ (s.v.p. specifioeer) 

I Geen 
! P<Obl.eenl 

i ! 

I I 

I : , 

I . 
I i 

1 



Stij<;/l: de2e? 

I Guteld dat _. _ u niet bel<.end J.s, _ 

i u dat e nuttiq te 9!bl:UiJ<en is 

'\Itaa;J 14 

_£1: u "";'l.l.jl<hed11n b1j het ""lgon van, 

de V<lClrtqan; van pro
~? 

Ja 

Ja Nee 

Ja I Nee 
I 

I I 

I J 

Bijlage 6. 1 d 
VroNJ l5 

~:igt U :1m l!Dl!J.te ~<e slgr.alerinq dat te 
_1 ui.tval r.aef"; qcresUJ.t:.eer::i Ul.: Ja I nee 

i te we1nig p:t:edrlktie:? I I 
! 

Ve.rt.raagde order? I I i 

Vr ..... 1. 
l..ct u een be.tan<! mtt de bewell<J..nqen voor elk artiMl 

I 
I i Igoespoc:lf1ceerd ? Ja 

I 
Nee 

! \='" I,l goebrWJ< van bewe~ten en 
! 

I 
I i an"""" bljbehorende foIJ!Ul.1.e......",? (gee! •• v.p. V<X>1"beel-

I lden) 

l1r ..... 17 

I 
I I 

I I 

I 
Ja 

I 
Nee 

I I"'.'" u llOXlIIt.ijden tee? 
I 

,nag 18 

IWet is de gemiddelde tota.le d::lorl.ooptljd van .., cnderoeel of halffabriXaat 
I 

i 
in 1M ~tieafdeJ.ingen? I 

I 
I 

I 
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