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saaenvattinq 

De afdelinq Bedrijfsmechanisatie van Philips Liqhtinq Roosen

daal heeft als taakstelling v~~r het komend jaar het ontwikke
len, leveren, verbeteren en onderhouden van machines en hulp
middelen, alsmede het leveren van onderdelen en diensten. Om 

deze taakstellinq te realiseren moeten de werkplaatsen voldoen 
aan de eisen , die de afdelinq Bedrij fsmechanisatie aan hen 
stelt nl. hoge kwaliteit, grote leverbetrouwbaarheid, lage 
doorlooptijd en minimale integrale kosten. 
Er zijn vier werkplaatsen te onderscheiden nl. de mechanische 
onderdelenwerkplaats, de prototypewerkplaats, de electrische 
en mechanische montagewerkplaatsen. 

De onderdelenwerkplaats heeft te maken met een onreqelmatige 
toestroom van storing- en spoedorders, waardoor de gereser
veerde vrije capaciteit niet altijd voldoende blijkt te zijn. 
In deze weken wordt de leverbetrouwbaarheid verlaaqd en de 
doorlooptijd verhoogd. 
De planning van de montaqewerkplaatsen is onoverzichtelijk 
door annulerinqen, verschuivingen, etc. Verder bestaat er geen 
registratie van historische geqevens, waardoor geen evaluatie 
van de servicegraad van de montaqewerkplaatsen mogelijk is. 
Tevens is de montageduur moeilijk voorspelbaar. 

Enige veranderingen van het nieuwe tegenover het bestaande 
beheerssysteem zijn: 

• Orders worden gesplitst in deelopdrachten. 
• Het urenoverzicht wordt gebruikt als hulpmiddel bij de 

voortgangscontrole. 
* Na uitvoerinq voIgt reqistratie van ordergegevens, zodat in 

het vervolq de proqnosebetrouwbaarheid van offertes zal 
stijgen. 

* Met behulp van de registratie van historische gegevens kan 
de evaluatie van de servicegraad van de montaqewerkplaatsen 
plaatsvinden. Zodoende kan op lange termijn de normen voor 
doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid bijgesteld worden. 
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Gevolg van deze veranderingen is dat er regelkringen in het 

planningssysteem ontstaan. Met behulp van deze regelkringen 

kan de servicegraad van de werkplaatsen verhoogd worden via 

een betere voorspelbaarheid van kosten, montage-uren en door

looptijd en een hog ere leverbetrouwbaarheid. 
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SWllmary 

The purpose of the Mechanization Department of Philips 

Lighting Roosendaal is the development, supply, improvement 

and maintenance of machines and resources and also the supply 

of components and services. 

To achieve this purpose the workshops have to meet the demands 

of the Mechanization Department; high quality, high delivery 

reliability, short flow time and minimal overall costs. 

There are four workshops: the mechanical components workshop, 

the prototype workshop, the electronic assembly workshop and 

the mechanical assembly workshop_ 

The components workshop is concerned with sporadic arrival of 

failure orders and rush orders and the reserved free capacity 

is not always sufficient, particularly in those weeks when the 

delivery reliability has decreased and the flow time 

increased. 

The planning of the assembly workshops is disrupted by 

cancellations, shifts etc. Further there is no written record 

of earlier productivity, so evaluation of the present 

productivity of the assembly workshops is not possible. 

Some changes between the new and the current planning system 

are: * orders will be divided in job-lots. 

* hourly monitoring is used to help with the control of 

progress. 

* registration of order information follows completion. 

So the reliability of predictions will increase in the 

future. 

* by recording 

service of the 

evaluated. 

details of ongoing 

assembly workshops 

productivity the 

can be better 

* the norms for flow time and delivery reliability can be 

adjusted in the longer term. 
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The result of these changes will be the appearance of control 

circuits in the planning system. With help of these control 
circuits the service of the workshops will be enhanced due to 
a better prediction of costs, assembly hours and flow time, as 
well as a higher delivery reliability. 
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Voorwoord 

V~~r U ligt het eindrapport, welke geschreven is in het kader 

van de afstudeeropdracht van de Faculteit der Werktuigbouwkun

de, Vakgroep Productietechnologie en -Automatisering van de 

Technische Universiteit Eindhoven. De afstudeeropdracht is in 

opdracht van de afdeling Bedrijfsmechanisatie van Philips 

Lighting te Roosendaal uitgevoerd en betreft de verbetering 

van de planningsmethodiek van de onderdelenwerkplaats, de 

electrische en de mechanische montagewerkplaats. 

Bij het analyseren van de huidige situatie heb ik veel mede

werking gekregen van aIle medewerkers van de werkplaatsen. 

Langs deze weg w~l ik hen en aIle overige medewerkers van 

Philips Lighting Roosendaal hartelijk danken voor hun steun en 

medewerking tijdens mijn onderzoek. 

Ik wil de heer Reusens, de heer Rooze, de heer Schrauwen en de 

heer Van der Wolf danken voor de begeleiding en adviezen 

tijdens het onderzoek. 

In het bijzonder wil ik mijn ouders, mijn broer en mijn vriend 

bedanken voor de steun, die ik gedurende mijn studie van hen 

gekregen heb. 

Judith Lambregts, juli 1993. 
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Hoofdstuk 1: De Pbilips-organisatie. 

Om een inzicht in de plaats van de werkplaatsen binnen het 

Philips-concern te verkrijgen, gaat dit hoofdstuk verder in op 

de hierarchie van de Philips-organisatie. 

1.1 De plaats van de plant Roosendaal binnen het Philips 

concern. 

Lighting is een van de acht productdivisies, behorend tot het 
Philips-concern en is gericht op de consumentenmarkt. Andere 

productdivisies, die zich op de consumentenmarkt richten zijn 

Consumer Electronics en Domestic Appliances and Personal Care. 

De productdivisies in de industriele sector zijn: communicati

on Systems, InforInation Systems, Industrial and Electro-Acous

tic Systems, Medical Systems en Components. 
Philips Lighting is de grootste producent van verlichtingspro

ducten ter wereld en toonaangevend in nieuwe ontwikkelingen. 

Lighting is opgedeeld in vier business groups, zie fig.l, nl.: 

* Automotive : levert lampen voor de automobiel-industrie 

* Luminaires : levert armaturen 

* Lamps : levert lampen 

* Lighting Electronics : levert voorschakelapparatuur. 

Lamps is onderverdeeld naar lamptype in vijf Product Groups, 

nl.j * GLS 1 
: Gloeilampen 

* Halogeenlampen 

* CFL/TL: energiezuinige lampen 

* HID : straatverlichting 

* Batteries. 

1 Zie voor de verklaring van deze en aIle verdere afkortingen 

de symbolenlijst in bijlage 18. 
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PHILIPS 
LIGHTING 

WUINAJRES 
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ELECTRONICS LAMPS 

,--_G_L_s_ ...... 1 I HALOGEEN I I TIJCFL I I...I __ H_ID_--,I I BATTERIES 

TEANEUZEN I I ROOSENDML I 

Figuur 1: De structuur van Philips Lighting. 

1.2 De structuur van Philips Lighting Roosendaal 

Philips Lighting Roosendaal is onderverdeeld in een Lampenfa

briek, een Glasfabriek en het Euroveem. 

Philips Roosendaal is het i.c.c. (international competence 

center) voor aIle Philips-vestigingen, die TL- en CFL-lampen 

(PLjPLC) produceren. Zij is daardoor verantwoordelijk voor 

innovatie in beide productgroepen. 

Het organisatieschema van de Lampenfabriek is in figuur 2 

weergegeven. 
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Figuur 2: Het organisatieschema van de Lampenfabriek van 

Philips Lighting Roosendaal. 
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1.3 De afdeling Bedrijfsmechanisatie. 

De doelstelling van de afdeling Bedrijfsmechanisatie is als 

volgt geformuleerd: het bieden van een competitief voordeel 

aan onze klanten middels kennis en kunde op het gebied van de 

benodigde productiemiddelen voor de wereldwijde fabricage van 

TL/CFL-lampen. 

De taak van BM is het bij voortduring ontwikkelen, leveren, 

verbeteren en onderhouden van machines en hulpmiddelen, alsme

de het leveren van onderdelen en diensten. 

Het organogram van de afdeling BM Roosendaal is in figuur 3 

weergegeven. 

BM-chet 

'etarla .. lt 11---+----111 tsl::lM (Planooreau) 

Ontwikkellng 
mechanisch 
(tekenkamer) 

EBM 
Centrale Werkplaats 
Reparatle & Onderhoud 
(mechanisch ) 

Figuur 3: Het basisorganogram van BM Roosendaal. 

De afdeling Bedrijfsmechanisatie speelt een belangrijke rol in 

de innovatieve doelstelling van het Lc.c.. Zij draagt zorg 

voor het productiemachinepark van zowel het i.c.c. Roosendaal 

als van de fabrieken wereldwijd. 

Het productiepakket van BM bevat drie soorten lampenproductie

groepen:- Verticale TL-groepen. 

- Horizontale TL-groepen. 

- PL-groepen. 
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Binnen de afdeling BM wordt gewerkt aan de hand van een prio

riteitenlijst. Dit heeft tot doel voor grote opdrachten en 

projecten een hogere leverbetrouwbaarheid en een kortere 

doorlooptijd te bereiken. 

De prioriteiten worden vastgesteld door het Product Group 

Management, waarin vertegenwoordigers van aIle TL/CFL-vesti

gingen (Roosendaal, Terneuzen en Chalon) zitten (zie bijlage 

1). Hieruit wordt de prioriteitenlijst (zie bijlage 2) voor de 

afdeling BM Roosendaal door het hoofd van BM gedestilleerd. 

Deze lijst wordt afgestemd op het beleid en de strategie van 

de plant Roosendaal in haar functie als International Compe

tence Center. 

1.4 De werkplaatsen. 

Er zijn vier werkplaatsen te onderscheiden; 

* mechanische onderdelenwerkplaats, 

* mechanische montagewerkplaats, 

* electrische montagewerkplaats, 

* prototypewerkplaats. 

De electrische montagewerkplaats valt onder EBM, terwij I de 

andere drie werkplaatsen onder Centrale Werkplaats en R&O 

vallen. 

De structuur van de werkplaatsen is in figuur 4 weergegeven. 

werkvoorbereider 
werkuitgever/planner 

controleur 

werkplaatsmedewerkers werkplaatsmedewerkers 

Figuur 4: De hierarchie van de werkplaatsen. 
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Aangezien de onderdelenwerkplaats en de montagewerkplaatsen 

essentiele verschillen vertonen voor wat betreft de plannings

methodiek, worden de onderdelenwerkplaats enerzijds en de 

electrische en mechanische montagewerkplaatsen anderzijds 

apart behandeld. 

Enige kenmerken van de onderdelenwerkplaats zijn: een groot 

aantal orders, klein aantal arbeidsuren/order, planning in 

uren, planning loopt tot 8 weken, veel spoedorders, plaat- & 
stafmagazijn in eigen beheer en apart vergaderen (op dinsdag). 

De electrische en mechanische montagewerkplaats zijn van 

elkaar afhankelijk m.b.t. het uitvoeren van orders. 

Kenmerken van de be ide werkplaatsen zijn: een klein aantal 

orders, groot aantal montage-uren/order, planning in weken, 

planning bestrijkt een half jaar, weinig spoedorders, mate

riaalvoorziening wordt door BBM en BMCO verzorgd (aIleen nabe

stellingen worden door de werkplaatsen zelf gedaan) en samen 

vergaderen met BBM over planning. 

1.4.1 De mechanische onderdelenwerkplaats. 

De doelstelling van de Mechanische Onderdelenwerkplaats is het 

sneller kunnen leveren van maakonderdelen dan welke leveran

cier ook [12]. 

Dit betreft met name onderdelen voor: 

* storingen in de lampen productie (wereldwijd). 

* Problemen tijdens BKM en storingen bij het aanlopen van 

prototypes en repeat-machines. 

* Spoedleveranties inzake proeven, wijzigingen en verbeterin

gen. 

Het is de taak van de Mechanische Onderdelenwerkplaats de 

doelstelling te verwezenlijken door te zorgen voor: 

* Een juiste mix van de meest essentiele gereedschapswerktui

gen en vaklieden. 
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* Het opleiden van meervoudig inzetbare vaklieden. 

* Een goede orderacceptatie (beladingsmethodiek). 

Verder moet de werkplaats voldoen aan de eisen, die de afde

ling BM aan hen stelt, nl.: hoge kwaliteit, hoge leverbetrouw

baarheid, lage doorlooptijd en minimale kosten. 

1.4.2 De montagewerkplaatsen. 

De doelstelling van de montagewerkplaatsen (ElM) is het we

reldwijd bieden van vakkennis en -kunde inzake BM-machines 

voor de fabricage van TL- en PL-lampen. 

Het is een prima ire taak van de montagewerkplaatsen (ElM) 
wereldwijd ondersteuning te bieden bij het bedrijfsklaar maken 

en aanlopen van BM-machines en het monteren van ombouwen. 

Het is de secunda ire taak van de montagewerkplaatsen (ElM) te 

fungeren als buffercapaciteit voor piekbelastingen in het 

onderhoud in het I.C.C. Roosendaal [12]. 

Als gevolg van de snel wijzigende marktomstandigheden is het 

belangrijk om voor de BM een beleid uit te stippelen om zo

doende adequaat te kunnen blijven inspelen op de steeds strak

kere klantenwensen (13]. 

Voor wat betreft de montagewerkplaatsen wordt dit jaar ge

streefd naari 98% leveren binnen de toegezegde levertijd. 

Verwervingsprijs is de BM-offerteprijs. 

Levertijd dient concurrerend te zijn. 

Machinegroepen: 9 maanden. 

Machines: 5-7 maanden. 

Modifications: 3-5 maanden. 

De fabricage en assemblage van machines wordt uitbesteed aan 

de Philips Machinefabriek te Eindhoven. Innovaties zijn erg 

gevoelig als het gaat om het geheim houden van technische 

kennis. Uitbesteden aan niet-Philips-Machinefabrieken is 
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daardoor slechts beperkt mogelijk, hetgeen gevolgen heeft voor 

de doorlooptijd. De doorlooptijd wordt groter doordat het 

concurrentiewapen ontbreekt en de capaciteit van de machinefa

briek begrensd is. 

Een andere reden om de Machinefabriek Eindhoven de machines te 

laten produceren is de kennisopbouw door de jarenlange samen

werking. 

De monteurs van de montagewerkplaatsen zijn betrokken bij vier 

verschillende fasen: 

* Montage: assemblage van onderdelen en machine 

* BKM (BedrijfsKlaar Maken): afstellen van de machine(groep) 

Deze fase is vol tooid wanneer de helft van het aantal 

halffabricaten, die de machine (groep) ingaan er als goed 

eindproduct uitkomt. 

* IAF (IntegraleAanloopFase): het testen van alle lamptypen 

zonder dat er op volle sterkte geproduceerd wordt. 

Deze fase is beeindigd wanneer het rendement van de 

productie 60% van het maximale rendement bedraagt. 

* PAF (Productie AanloopFase): het produceren op volle sterkte 

In deze fase wordt het rendement verder opgeschroefd tot 

de in de afnamespecificatie vermelde waarde. De verant

woordelijkheid voor het functioneren van de machi

ne(groep) is dan overgedragen aan R&O. 
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HOOFDSTUK 2: Beschrijvinq van het probleem. 

In dit hoofdstuk worden de problemen omschreven, zoals die in 

de huidige situatie naar voren komen. Deze problemen zijn 

omschreven voordat er een nauwkeurige analyse van de huidige 

situatie plaatsgevonden heeft. Daarna wordt de opdracht gefor

muleerd. Verder worden de definities van de performance indi

catoren beschreven. 

2.1 Verwachte problemen. 

Na operatie centurion zijn de Philips Lighting (TL/CFL) vesti

gingen niet meer verplicht uitsluitend zaken te doen met 

i.c.c. Philips Lighting Roosendaal. Zij zullen in staat worden 

gesteld machines --onder bepaalde voorwaarden aan te kopen bij 

andere bedrijven. BM moet flexibel kunnen inspelen op de 

veranderde wensen van de klant. 

De huidige planningsmethodiek van zowel de onderdelenwerk

plaats als de montagewerkplaatsen voldoet niet aan de door de 

afdeling BM gestelde eisen. Deze eisen hebben betrekking op de 

gerealiseerde doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid. 

2.1.1 De onderdelenwerkplaats. 

Van de orders, die de werkplaats binnenkomen zijn de normen 

voor de doorlooptijd en de omvang van de order met haar deel

processen nauwkeurig bekend. 

Voor storing- en spoedorders wordt een deel van de capaciteit 

gereserveerd. Echter in bepaalde periodes blijkt deze capaci

teit onvoldoende te zijn, waardoor de levertijd van andere 

orders in gevaar gebracht wordt. De leverbetrouwbaarheid wordt 

daardoor verlaagd. 
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2.1.2 De montagewerkplaatsen. 

De planning van de montagewerkplaatsen verloopt moeizaam, 

omdat deze planning regelmatig bijgesteld moet worden door 

uitloop van Ontwikkeling en/of Verwerving. 

Een gevolg van deze verwarde planning en het ontbreken van een 

nauwkeurig overzicht van het onderhanden werk is dat op be

paalde momenten een capaciteitsgebrek optreedt. De werkplaat

sen kunnen dan niet aan de eis t.a.v. flexibiliteit voldoen. 

Door verschuivingen in de planning worden de levertijden van 

de orders regelmatig veranderd. De leverbetrouwbaarheid is 

daardoor nauwelijks te meten. 

De omvang van de orders is moeilijk in te schatten, omdat er 

nauwelijks sprake is van repeat-orders en de mogelijkheid 

bestaat dat er onvoorziene technische problemen optreden. 

2.2 omschrijvinq van de afstudeeropdracht. 

Onderzoek de problemen, die optreden bij de planning van de 

onderdelenwerkplaats, de mechanische en de electrische monta

gewerkplaats. Analyseer deze problemen, bepaal de voornaamste 

invloedsgrootheden en ontwikkel een model/methode. Na invoe

ring moeten de werkplaatsen kunnen voldoen aan de eisen, die 

de afdeling BM aan hen stelt, nl. hoge kwaliteit, grote lever

betrouwbaarheid, lage doorlooptijd en minimale integra Ie 

kO,sten. 

De officiele afstudeeropdracht staat in bijlage 17. 

2.3 Definitie van de performance indicatoren. 

Daar de orderverwerking van de onderdelenwerkplaats wezenlijk 

verschillend is ten opzichte van de montagewerkplaatsen, wordt 

de uitwerking van de definities voor de onderdelenwerkplaats 

enerzijds en de montagewerkplaatsen anderzijds apart behan

deld. 
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Na bestudering van de Iiteratuur [8,11,16,19] en vergeIijking 

met de huidige definities worden de performance indicatoren 

als voIgt omschreven: 

2.3.1 Definities m.b.t. de onderdelenwerkplaats. 

Onder orderdoorlooptijd wordt verstaan de tijd tussen het 

tijdstip, waarop de onderdelenwerkplaats de order van het 

planbureau ontvangt en het tijdstip, waarop de order compleet 

kan worden afgeleverd. 

Onder Ieverbetrouwbaarheid wordt verstaan de verhouding tussen 

het aantal afleveringen, die te vroeg of op tijd plaatsvinden 

en het totaal aantal afleveringen. 

Onder op tijd wordt verstaan, dat de order op de door de 

werkvoorbereiding._ en de werkui tgifte beloofde leverdatum 

afgeleverd wordt. 

Men kan ook een productiedoorlooptijd onderscheiden, dit is de 

tijd tussen het tijdstip, dat het materiaal voor de eerste 

bewerking uit het werkuitgifterek wordt gepakt en het tijd

stip, dat de order compleet kan worden afgeleverd. 

Om per performance indicator een onderscheid in grootte van 

orders te maken, definieren we de toegevoegde waarde. De 

definitie van de toegevoegde waarde m.b.t. de onderdelen

werkplaats is het totaal aantal bewerkingsuren. 

2.3.2 Definities m.b.t. de montagewerkplaatsen. 

Onder orderdoorlooptijd wordt verstaan de tijd tussen het 

begin- en eindtijdstip, waarop kosten op het bijbehorende 

commissienummer geschreven worden. 

Onder Ieverbetrouwbaarheid wordt verstaan de verhouding tussen 

het aantal opdrachten, die te vroeg of op tijd afgewerkt zijn 

en het totaal aantal orders. 
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Onder op tijd wordt verstaan dat de order op de in het 'Blauwe 
Soek I beschreveneinddatum (wanneer de order als nieuw staat 
aangemerkt) afgewerkt is. Dit is de toegezegde levertijd. 

Om een onderscheid in grootte van de orders te maken, defi
nieren we de toegevoegde waarde als het totaal aantal montage
uren. 
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Hoofdstuk 3: Analyse van de bestaande situatie. 

In dit hoofdstuk worden de processen onderzocht, die de goede

renstroom besturen: de organisatie en het informatiesysteem. 

Doel van dit onderzoek is te komen tot de opzet van een verbe

terd informatiesysteem. Hiertoe wordt de werkwijze gevolgd 

zoals die in figuur 5 is aangegeven [1]. 

Fase 1.: In deze fase wordt het bestaande informatiesysteem en 

de bestaande organisatie geanalyseerd. Dit houdt in: 

- Omschrijving van gebruikte procedures. 

- omschrijving van de bestaande functies en taken. 

Vastlegging van de bestaande informatiestroom (de 

formulierenstroom met behulp van het compositorisch 

schema, de aanwezige informatie in de informatiematrix, 

de verantwoQrdelijkheden in de verantwoordelijkhedenma

trix, de informatiestroom in de informatiestroomschema en 

modellen ter verduidelijking van het bovenstaande). 

Fase 2.: Onderkennen van de probleemvelden en toetsing aan de 

literatuur en denkbeelden zoals die in de organisatie leven. 

Fase 3.: Op een modelmatige wJ.) ze wordt de nieuwe organisa

tiestructuur en de informatiebehoefte opgezet. Hierbij dienen 

de bestaande situatie en de aangegeven probleemvelden als 

invoer voor het model. 

Fase 4.: Nieuw antwerp van procedures en aanpassing cg. af

stemming van de functies en taken. Hierbij kan een composito

risch schema van een nieuwe opzet gemaakt worden, waarbij de 

wensen en ui tgangspunten voor een productiebesturingssysteem 

kunnen worden aangegeven. 

Fase 5.: stappenplan om te komen tot de realisatie van het 

ontworpen informatiesysteem. 

In dit hoofdstuk worden fasen 1 en 2 van de bovenstaande 
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werkwijze beschreven. 

1 

2 

5 

....... 
AnalySt BtSTftft8DC ,rTUOlrE 

~ rUHICTIEI E}t TAICEII J-

ICOI1POSl- ll1ro.- UER""f-
TOIIISCH trftTl E 1400RO('-
SCHEM tMTRIX LWICIfEDEIi 

Q"0[8'£""I"' P80Il££nutlp£" 

+ 

.. 

PRIIKT ISCHt 

III'U>\lOOR-

nE[' .lIIREH PLAt. 
R£ORGftHISATlE 

AU TOtrft TI SE'U IIG 

c::=====~> 3 I HODEL 

OROIIII I S"TIE 

AOIEOIITI£KIUE"U'S 

.L~CK80X8£""D£.IIIO ... 
PRocrSOROEPE" 

pster'SE" 

DftfI\I(LftSS£" 

DAf" 

PROCEDURES 

Figuur 5: Onderzoeksmethode met als opzet een verbeterd infor
matiesysteem [1]. 
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3.1 Beschrijvinq van de procedures. 

De eerste stap in fase 1 is het beschrijven van de procedures 

aangaande het uitvoeren van orders. De formulieren, die men in 

de onderdelenwerkplaats en de montagewerkplaatsen gebruikt 

zijn in resp. bijlage 3 en 4 weergegeven. 

3.1.1 De onderdelenwerkplaats. 

Bedrijfsbureau BM 

De mechanische besteller bepaalt of orders in de mechanische 

werkplaats terechtkomen of dat deze uitbesteed worden. Dit 

gebeurt aan de hand van gewenste levertijd, 

benodigde technologie, gevraagde kwaliteit 

urgentiegraad, 

en prijs. Hij 

verkrijgt een overzicht van het onderhanden werk per capaci

teitssoort (bijlage 3A) via de planningsvergadering (een maal 

per veertien dagen). De werkplaatsorders kan men onderverdelen 

in storing- en spoedorders, orders die qua levertijd in de 

werkplaats gemaakt kunnen worden en vulorders. 

Werkvoorbereiding 

De werkvoorbereider heeft de beschikking over aIle in het 

verleden gemaakte werkvoorbereidingen uit het archief. Wanneer 

hij een opdrachtbon (bijlage 3B) en een tekening van de mecha

nische besteller van BBM ontvangt, dan kijkt hij eerst of er 

al een werkvoorbereidingskaart (bijlage 3C) van deze order 

gemaakt is. Is di t niet het geval dan maakt hij deze kaart. 

Hierop staan stuktijd, insteltijd, bewerkingssoort en toelich

ting per bewerking vermeld. De ordermix bestaat uit 70% 

repeatorders en 30% neworders. 

Aan de hand van de werkvoorbereidingskaart worden materiaal

bonnen (bijlage 3D) en planningslijst (bijlage 3E) uitgeschre

ven. Op de opdrachtbon worden doorlooptijd en calculatiegege

vens ingevuld. De routingkaart (bijlage 3F) wordt samengesteld 

en m.b.v. deze gegevens wordt op de tekening de route geschre

ven. De werkvoorbereidingskaart gaat terug in het archief. Van 

de normaalorders maakt hij een grove planning, waarbij hij 60% 
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van de capaciteit mag plannen (zie tabel 1). Dit is een voor

waartse planning. 

NUM NMM BES 'H KHAAR 

NErIO ER1IO 
01 I-tIWillN 100 160 
02 GRX1I'-tIWillN 70 100 
03 CNC-tIWillN 30 40 
04 FREZEN-I 110 160 
05 ~-FREZEN 30 40 
06 FREZEN-II 50 80 
07 FREZEN-III + S'I.'.EKEN 30 40 
08 FREZni-IV 30 40 
09 IroFIEIr / VIAKSI..IJ'.I?EN 50 80 
10 RONOOLIJPEN + fDNEN 25 40 
11 a:xJRDINMT-OOREN 55 80 
12 IASSEN 60 80 
13 BANI<WERK / M'JNr1IGE 100 220 

Tabel 1: Capaciteitsoverzicht per machinesoort (uren/week) 

[16]. 

Werkuitgifte/planning 

De werkplaatsplanner ontvangt van de werkvoorbereiding op

drachtbon, tekening met werkopdrachtgegevens, routekaart, 

materiaalbonnen en planningslijst. De planner maakt de gede

tailleerde planning. Dit gebeurt voorwaarts en aan de hand van 

routekaart en planningslijst. De routekaart gaat samen met de 

tekening en het materiaal, dat via materiaalbonnen uit het 

magazijn 1142 is verkregen in het werkuitgifterek in een bake 

De planningslijst wordt in een mappenrek bewaard, zodat de 

planner overzicht heeft aan welke order gewerkt wordt. Na 

bewerking wordt de bak met tekening, werkstuk, routekaart naar 

de controleur gebracht, die het werkstuk controleert. Na 

controle komt de bak weer bij de werkuitgifte, die het werk

stuk naar de volgende bewerking brengt of in de verzamelbak 

van de klant zet. Tevens noteert de werkui tgever de bewer

kingsuren van de werkplaatsmedewerkers op de urenkaartjes 
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(bijlage 3G). 

De planner plant van dag tot dag en plant 80% van de capaci

teit vol. Hij plant de storing- en spoedorders in. Nadat aIle 

bewerkingen voltooid zijn stuurt hij de opdrachtbon met de 

definitieve afleverdatum, tekening en routekaart naar BBM. De 

materiaalbonnen worden na materiaalontvangst gecontroleerd op 

de werkuitgiftekaart. 

3.1.2 De montagewerkplaatsen. 

BBM 

BBM zorgt voor de verwerving van orders voor de electrische en 

de mechanische montagewerkplaats. Er zijn drie soorten orders 

te onderscheiden, nl.i 

* orders.afkomstig van Gem. Belangen 

* orders afkomstig uit eigen fabriek (budgetorders) 

* project/innovatie-orders. 

Wanneer er tekeningen nodig zijn, worden deze van de tekenka

mer verkregen. 

BBM maakt een grove planning wanneer de Tekenkamer, de Verwer

ving en de Montage met een opdracht aan zullen vangen en 

wanneer ze deze order zullen beeindigen. Dit staat beschreven 

in het 'Blauwe Boek, Planning BM-opdrachten'(bijlage 4A). 

Hierin staat ook het geplande aantal uren arbeid vermeld. 

Onder BBM hoort ook de Verwerving van materiaal, wat inhoudt 

dat zij verantwoordelijk is voor het op tijd aanwezig zijn van 

de door de montagewerkplaats benodigde onderdelen/materiaal. 

Dit zijn wat de electrische montagewerkplaats betreft vooral 

kooponderdelen. De mechanische montagewerkplaats gebruikt 

zowel kooponderdelen als onderdelen, die in de onderdelenwerk

plaats gemaakt worden. Kleine nabestellingen kunnen door de 

monteurs en opzichter zelf gedaan worden. Dit gebeurt met 

behulp van opdrachtbon (bijlage 4B) voor de onderdelenwerk

plaats, storingsbon (bijlage 4C) voor magazijn 1142 en materi

aalbon (bijlage 4D) voor het gereedschapsmagazijn. 
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Opzichter van de montagewerkplaatsen 

Deze ontvangt van BBM de orders en evt. bijbehorende tekenin

gen, bestellijst (bijlage 4E), begeleidingsformulier (bijlage 

4F), offerte (bijlage 4G), montage- en afstelvoorschriften. 

Hij plant deze orders in op een chantt-chard, of we I het plan

bordo De Chantt-chard bestrijkt een periode van een half jaar 

met als kleinste eenheid een week. Met behulp van deze Chantt

chard bepaalt hij wanneer er extra mens en ingeleend moeten 

worden en wanneer welk materiaal aanwezig moet zijn. De lever

datum kan hij in het 'Blauwe Boek' vinden. 

Bij het plannen hebben storing- en spoedorders de hoogste 

prioriteit, gevolgd door orders ten behoeve van de prototype

werkplaats. Deze orders leggen beslag op slechts een klein 

aantal uren. Vervolgens worden de orders volgens de regel "af

spraak=afspraak" afgewerkt, waarna aan de vulorders gewerkt 

wordt. Deze orders vergen de meeste uren. V~~r onvoorziene 

zaken wordt een capaciteitsreserve van 10-15% vrijgehouden. 

In de mechanische en electrische montagewerkplaats zijn resp. 

16 en 7 mensen werkzaam. Het is mogelijk om mens en in te lenen 

van MF, NOLTE, GTI e.a .. Dit gebeurt wanneer er piekbelastin

gen optreden. 

De monteurs vuIIen elke week zelf de urenkaartjes (zie bijlage 

4H) in. Op de urenkaartjes zijn per commissienummer de monta

ge-uren gespecificeerd. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden naar de behandelwijze 

van orders: 

Bij kleine en middelgrote orders neemt de opzichter contact op 

met de klant over de periode, waarin de order uitgevoerd kan 

worden. 

Verschil tussen kleine en middelgrote orders zit in de w~Jze 

van handelen nadat er problemen zijn opgetreden. Bij kleine 

orders onderneemt de opzichter actie als gevolg van de ontsta

ne problemen. Bij middelgrote orders wordt een verbeterteam 

bijeengeroepen. Hierin zijn vertegenwoordigd: de projectinge

nieur, de hoofdconstructeur, de afgevaardigden van TB, klant 

en ontwikkeling. 
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Wanneer naar 

order plaats 

gesteld. 

aanleiding van het probleem wijzigingen in de 

vinden, wordt de klant hiervan op de hoogte 

Indien er geen problemen optreden (en geen wijzigingen optre-

den), wordt pas na voltooiing van de order contact met de 

klant opgenomen. Dan voIgt de controle door de klant. 

Bij grote orders wordt er via een projectstrategie gewerkt: 

In de eerste vergadering wordt de projectopdracht verder 

uitgediept en de tijdfases vastgesteld. Hierbij zijn aanwezig 

de PI, de afgevaardigden van TB, BBM, productie, mechanische 

en electrische montagewerkplaats. De PI verdeelt de order en 

brengt hiervan verslag uit. 

Er is een wekelijkse vergadering met de PI, de hoofdconstruc

teur, afgevaardigden van productie, electrische en mechanische 

montagewerkplaats over de voortgang van het project. Wanneer 

de BKM-fase is aangebroken wordt er dagelijks over leg gepleegd 

met de PI, de opzichter van de mechanische montagewerkplaats, 

de constructeurs van de mechanische en electrische tekenkamer. 

Tevens wordt de voortgang van de orders met de planning verge

leken. 

Vergadering 

Eenmaal per twee weken wordt er een vergadering belegd met 

chef hal C, hoofd planbureau, opzichter van de mechanische en 

electrische montagewerkplaats. Hierin wordt over leg gepleegd 

met behulp van de planningslijst (bijlage 4I) over de lever

tijden en over afstemming van verscheidene projecten. Pro

jectingenieurs bepalen samen met de productie de levertijdver

schuivingen op lange termijn. Dit geven zij daarna aan het 

planbureau door. 

3.2 Beschrijving van de functies en taken. 

De volgende stap in fase 1 is het bepalen van de functies en 

taken in de huidige situatie. Er wordt onderscheid gemaakt 

tussen hoofd- en neventaken. De bevoegdheden zijn niet of 

onvolledig beschreven via de interne formulieren. 
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3.2.1 Chef hal C. 

Hoofdtaak: 

- beheren van de centrale werkplaats, zodat deze aan de eisen 

t.a.v. continuYteit, flexibiliteit, capaciteit en kwaliteit 

kan voldoeni budget van de centrale werkplaats beheren, bewa

ken van kosten, nemen van investeringsbeslissingen (m.n. 

t.a.v. het machinepark) en het aansturen van de bazen van de 

werkplaatsen. 

Neventaken: 

- verzorgen van de informatiestromen m.n. uitvalregistratie, 

doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid meten: rapport age aan 

leiding en terugkoppeling naar de werkplaatsen. 

- maken van een grove planning, d. m. v. het afstemmen van de 

capaciteit met de~bazen van de werkplaatsen. 

- toezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften. 

- t.a.v. het personeelsbeleid: verzorgen van opleidingsplaat-

sen voor medewerkers om zo de multi-flexibiliteit van de mede

werkers te vergroten. 

3.2.2 De onderdelenwerkplaats. 

opzichter van de onderdelenwerkplaats. 

Hoofdtaak: 

- technisch inhoudelijk leiding geven aan vaklieden. 

Neventaken: 

- voldoende en goed gereedschap, hulpmiddelen en documentatie 

verzorgen, toezien op het doelmatig gebruik van de hulpmidde

len en de veiligheidsvoorschriften en toezien dat de meest 

efficiente werkmethode gevolgd wordt. 

t.a.v. het personeelsbeleid: verlof/verletdagen van de 

vaklieden bijhouden, bepalen of verlof mogelijk is, beoordelen 

en motiveren van de vaklieden en bepalen welke vaklieden 
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verder opgeleid worden. 

- persoonlijk begeleiden van spoedorders. 

- inlenen van vaklieden regelen, overwerk regelen. 

- voortgang controleren, evt. ingrijpen. 

- actie ondernemen bij wijzigingen en evt. overleg plegen met 

tekenkamer. 

- onderhoud aan machines en evt. uitvoeren van kleine repara

ties. 

- adviseren werkvoorbereiding. 

Werkvoorbereider. 

Hoofdtaken: 

- werkvoorbereiding verzorgen: op de tekening de werkvoorbe

reidingsgegevens .vermelden, planningslijst en routekaart 

makeni capaciteLtsreserverings- en levertijdafspraken maken 

d.m.v. het maken van een grove planning, voorcalculatie maken 

v.w.b. materiaal en bewerkingsuren. 

- beheer magazijn staf- en plaatmateriaal, voorraden controle

ren en evt. materiaal bestellen in mag. 4500 of bij derden. 

Neventaken: 

- terugkoppeling met vaklieden over de gemaakte bewerkingsuren 

en de gevolgde methode. 

- actie ondernemen bij wijzigingen en evt. overleg plegen met 

tekenkamer. 

- voor juiste informatie zorgen (intern). 

over leg met baas onderdelenwerkplaats over de te volgen 

werkwijze, de levertijd, etc .. 

Werkuitgever/werkplanner. 

Hoofdtaken: 

definitieve planning maken; capaciteitsreserverings- en 

levertijdafspraken maken, voortgang van de orders controleren 

en evt. ingrijpen. 

- werkuitgifte verzorgen: zorgen dat het juiste materiaal met 
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de juiste tekening en de daarbij behorende routekaart bij de 

eerst volgende bewerking belandt. 

Neventaken: 

- administratie: urenkaartjes in het PPA-systeem invoeren. 

- regelmatig een urenoverzicht aan de betrokken mensen sturen. 
- zorgen voor de aflevering van gerede producten en de verzen-

ding van werkstukken, die nabehandeling behoeven. 
- voor juiste informatie zorgen (intern). 
- samenstellen van een tekeningpakket voor montage. 

controleur. 

Hoofdtaken: 

- bewaking van de kwaliteit d.m.v. controle van de werkstukken 

(maatvoering, har.dheid, ruwheid, etc.). 

Neventaken: 

- kalibreren en controleren van het meetgereedschap. 
- versturen van het werkstuk, er zijn hiervoor twee mogelijk-
hedeni indien een werkstuk een volgende bewerking be

hoeft,dit werkstuk bij de volgende bewerking in het 
werkuitgifterek plaatsen. 

- wanneer de laatste bewerking vol trokken is dan 
wordt het werkstuk bij de werkuitgever geplaatst. 

- vervangen van de werkuitgever bij absentie. 

- aftekenen van de bewerking op de routekaart. 

Magazijnbediende. 

Hoofdtaak: 

- ordelijk bewaren van de magazijnvoorraad, bewaken van de 
voorraad. 

Neventaken: 

- ontvangst van bestelde goederen en controle daarvan. 

- op maat maken van het materiaal en afgifte materiaal aan de 

30 



werkuitgever. 

- melden van de ontvangst van bestelde goederen in het SAP

systeem. 

3.2.3 De montagewerkplaatsen. 

Qpzichter van de mechanische montagewerkplaats. 

Hoofdtaken: 

- op basis van gemaakte planningen (levertijd en doorlooptijd) 

sturen/werk verdelen. Dit houdt in: technisch inhoudelijk 

leiding geven aan monteurs, capaciteitsreserverings- en lever

tijdafspraken maken l detailplanning maken, voortgang controle

ren, evt. ingrijpen. 

- bewaking van de._kwaliteit van het afgeleverde werk. 

Neventaken: 

kosten bewaken,naar minimale integrale kosten streven, 

gemaakte en begrote uren vergelijken. 

- werkvoorbereiding verzorgeni actie ondernemen bij wijzigin

gen en evt. overleg plegen met tekenkamer/projectingenieur, 

overleg plegen met de klant. 

- voldoende en goed gereedschap, hulpmiddelen en documentatie 

verzorgen; toezien op het doelmatig gebruik van de hulpmidde

len en de veiligheidsvoorschriften en toezien dat de meest 

efficiente werkmethode gevolgd wordt. 

t.a.v. het personeelsbeleid: verlof/verletdagen van de 

monteurs bijhouden, beoordelen en motiveren van de monteurs, 

maken van een opleidingsplan. 

- voorcalculator BBM adviseren (in offertestadium) I schatten 

van het benodigde aantal montage-uren. 

- inlenen van monteurs regelen via BBM, begeleiden van inleen

krachten. 

- voor interne informatiestromen zorgen. 
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Opzichter van de electrische montagewerkplaats. 

Hoofdtaken: 

- op basis van gemaakte planningen (levertijd en doorlooptijd) 

sturen/werk verdelen. Dit houdt in: technisch inhoudelijk 

leiding geven aan monteurs, capaciteitsreserverings- en lever

tijdafspraken maken, detailplanning maken, voortgang controle

ren, evt. ingrijpen. 

- bewaking van de kwaliteit van het afgeleverde werk. 

Neventaken: 

kosten bewaken,naar minimale integrale kosten streven, 

gemaakte en begrote uren vergelijken. 

- voldoende en goed gereedschap, hulpmiddelen en documentatie 

verzorgen; toezien op het doelmatig gebruik van de hulpmid

delen en de veiligheidsvoorschriften en toezien dat de meest 

efficiente werkmethode gevolgd wordt. 

t.a.v. het personeelsbeleid: verlof/verletdagen van de 

monteurs bijhouden, beoordelen en motiveren van de monteurs. 

- voorcalculator BBM adviseren (in offertestadium) I d. i. het 

schatten van het aantal benodigde montage-uren. 

- inlenen van monteurs regelen, begeleiden van inleenkrachten. 

- actie ondernemen bij wijzigingen en evt. overleg plegen met 

tekenkamer/projectingenieur. 

- voor juiste interne informatiestromen zorgen. 

Werkvoorbereider van de electrische montagewerkplaats. 

Hoofdtaken: 

- bestellen van materialen bij magazijn voor werkplaats en 

R&O. 

bestellen van materialen voor R&O via inkoop. 

- bestellen van gereedschap voor werkplaats en R&O bij het 

gereedschapsmagazijn. 

- controleren van de bij BMCO binnengekomen electrische mate

rialen en uitsorteren van de materialen over de verschillende 

orders; bijhouden van de bestellijsten en gereedmelden van de 
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bestelling. 

Neventaken: 

bijhouden van de afdelingsvoorraden en verzorgen van de 

bestellingen hiervoor, beheren van de voorraadlijsten. 

- assisteren bij het verzendgereed maken bij BMCO van materia

len voor bestellingen of opdrachten buiten Roosendaal. 

- verzorgen van reparaties van printplaten en units; bijhouden 

van logboek. 

- chasseren van de bestellingen en de reparaties. 

- vergaren van materiaal voor oude printplaten. 

3.3 Beschrijving van de informatiestroom. 

Er zijn verschillende analyse-instrumenten om de informatie

stroom te beschrijven nl.i het compositorisch schema, de 

informatiematrix, de verantwoordelijkhedenmatrix en het infor

matiestroomschema. 

Het compositorisch schema heeft als doel het vastleggen van de 

formulierenstroom. Het schema geeft een overzicht van het voor 

de productie benodigde administratieve begeleidingsproces. 

Daarin zijn de administratieve werkzaamheden opgenomen, die 

voor de uitvoering van de order noodzakelijk zijn. Aan elke 

betrokken medewerker moe ten de relevante gegevens verstrekt 

worden. In het compositorische schema is geen verschil in tijd 

waarneembaar. 

De informatiematrix wordt gebruikt om aIle informatie-items te 

rangschikken naar volgorde van ontstaan en bestemming. In de 

informatiematrix staan vermeld: 

* de plaats, waar de informatie nodig is, 

* de plaats, waar de informatie vandaan komt, 

* uit welke informatie-items de informatie bestaat. 

In de matrix worden op de verticale as de informatie-items 

geplaatst. Op de horizontale as staan de formulieren. 

In de verantwoordelijkhedenmatrix worden de bij de functies 

behorende verantwoordelijkheden vastgelegd. De matrix vermeldt 
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per formulier: 

* wie voor de informatie verantwoordelijk is. 

* wie de informatie nodig heeft. 

* wie de informatie aanlevert. 

Op de verticale as staan de formulieren, op de horizontale as 

de verantwoordelijke personen. 

Het informatiestroomschema geeft de logische volgorde weer van 

aIle handelingen, die verricht moeten worden om van een aan

vraag te komen tot een eindproduct. Verder zijn in dit schema 

beslispunten opgenomen. Op deze beslispunten staat de voort

gang ter discussie. 

Daar de informatiestroom in het informatiestroomschema over

zichtelijk en duidelijk weergegeven is zullen we deze methode 

uitgebreid behandelen. De andere analyse-instrumenten staan 

van zowel de onderdelenwerkplaats als de montagewerkplaatsen 

beschreven in bijlage 5 (compositorisch schema), 6 (informa

tiematrix) en 7 (verantwoordelijkhedenmatrix). Ter verduide

lijking van bovenstaande analyse-instrumenten is nog een 

andere weergave van de informatiestroom in bij lage 8 opgeno

men. 

Eerst wordt de informatiestroom in het huidige beheerssysteem 

van de onderdelenwerkplaats bekeken. Daarna worden de informa

tiestromen van de montagewerkplaatsen bekeken. 

3.3.1 De onderdelenwerkplaats. 

Het informatiestroomschema voor de onderdelenwerkplaats staat 

in bijlage 9 en is ontleend aan Ch. Peeters en J. Rooze "Pro

ject Doorlooptijdverkorting (van werkplaatsorders)". 

3.3.2 De montagewerkplaatsen. 

In de informatiestroom van een beheerssysteem zijn 6 fasen te 

onderscheiden (zie figuur 6). Elke fase wordt afgesloten met 

een beslispunt. Kenmerk van deze opsplitsing is dat elke fase 
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in de tijd gezien achter elkaar wordt uitgevoerd [20]. 

In de informatiestroom rond BM-orders kan men de volgende 

fasen onderscheiden: 

1. Offerte opstellen. 

2. Order inplannen. 

3. Construeren. 

4. Materiaal verwerven. 

5. Montage. 

6. Evaluatie. 

De montagewerkplaatsen leveren een bijdrage aan de fasen order 

inplannen, montage en evaluatie (resp. 2,5 en 6). De verkla

ring van de in het informatiestroomschema gebruikte symbolen 

staat in bijlage 10. 

Fase 1: offerte 
opstellen 

AANVRAAG 
TOT OFFERTE 

BENODIGDE AANTAL 
MONTAGE-UREN 

SCHATTEN 

OPSTELLEN VAN 
DE OFFERTE 

OFFERTE 

overleg met tekenkamer en 
montagewerkplaatsen over 
het benodigde aantal 
montage-uren 

order plaatsen? 



Fase 2: order 
inplannen 

Fase 3: construeren 

in opdrachtenregistratie 
BBM Roosendaal 

BLAUWE BOEK W---~~----------------------~ 

EISENPAKKET 
OPSTELLEN 

EISENPAKKET 

ONTWERPEN 
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Fase 4: materiaal 
verwerven 

TEKENING 
STUKLIJST 

MATERlAAL 
BESTELLEN 

BESTELLIJST + 
ONTAGETEKENIN 
AAR WERKPLAAT 

NTVANGSTLIJST 
AAR BMCO ZENDEN 

MATERlAAL 
ONTVANGEN 
CONTROLE & 
ACCEPTATIE 

AFTEKENEN 
NTVANGSTLIJS 

AFGETEKENDE 
NTVANGSTLIJS 
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Fase 5: montage 

door 
monteurs 

door 
monteurs 

NTVANGSTLIJS 
TERUGZENDEN 

NAAR BBM 

TECHN. DOCU
MENTATIE + 
ONDERDELEN 
VERZAMELEN 

TECHNISCHE 
DOCUMENTATIE 

UITVOEREN 

URENKAARTJES 
INVULLEN 

URENKAARTJES 

URENKAARTJES 
NAAR ADMINIS
TRATIE ZENDEN 
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inclusief gegevens 
over de conditie van 
het materiaal 

= bestellijst, montage
tekening en -voorschrift 

door opzichter 

VOORTGANG 
CONTROLEREN 

ORDER 
GEREEDMELDEN 

+ CONTROLE 

OVERDRACHT 
PRODUCTIE 

door opzichter 

werkuitgifte 
bijstellen 

door monteurs 

door opzichter 



Fase 6: evaluatie ORDER 
AFMELDEN 

ORDER VAN 
PLANNING 
AFVOEREN 

MINISTRATIE 
AFWERKEN 

tevreden? 

in planninqs
verqaderinq 

in het 
historisch 
best and 
opnemen 

door SSM en 
administratie 

Figuur 6: Het informatiestroomschema van het totale model. 

3.4 Uitgevoerde metingen. 

Om de performance indicatoren in de huidige situatie te bepa

len zijn er verscheidene metingen uitgevoerd. 

3.4.1 De onderdelenwerkplaats. 

We nemen aIle orders uit week 29 tot en met 53 1992 (1050 

orders, 5000 bewerkingsuren) en zetten de doorlooptijd tegen 

en het aantal bewerkingsuren en het aantal orders in een 

grafiek uit. De orders met een doorlooptijd van 1 week en ~ 10 

weken worden daarna beter bekeken. Bij de orders met een 

doorlooptijd van 1 week wordt de doorlooptijd verder gespeci

ficeerd naar de doorlooptijd in aantal dagen (250 orders). Bij 

de orders met een doorlooptijd van ~ 10 weken (105 orders) 
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wordt de relatie tussen ordergrootte en aantal orders gevisua

liseerd. De resultaten van deze metingen zijn in bijlage 11 

weergegeven. Ui t deze metingen kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden: 

* 40% van het totale orderpakket heeft een doorlooptijd S 2 

weken. 

* 30% van het totale orderpakket heeft een doorlooptijd S 1 

week, waarvan 65% een doorlooptijd van 1 dag bezit. 

* De eendagsorders vergen weinig bewerkingsuren. 

* Orders, waarvan de doorlooptijd ~ 10 weken bedraagt zijn of 

vulorders met weinig bewerkingsuren of grote orders met veel 

bewerkingsuren. 

3.4.2 De montagewerkplaatsen. 

Bij elke order hoort een verhaal, waarom deze op een bepaalde 

manier is gecalculeerd, waarom deze is uitgeschoven, etc .• 

Zonder het verhaal achter de orders te kennen heb ik getracht 

een aantal metingen uit te voeren. 

Meting 1. 

We kiezen willekeurig een 26 orders uit het 'Blauwe Boek' [6] 

en zoeken de bijbehorende offerte en nacalculatie op. Op 

jaarbasis staan 1000 orders in het 'Blauwe Boek' vermeld. In 

de offerte staat het verwachte aantal uren werk per montage

werkplaats. In de nacalculatie staan de kosten van een bepaald 

commissienummer per kostenplaats uitgesplitst. 

Wanneer we de kosten van de montagewerkplaatsen delen door het 

uurtarief I kunnen we hieruit het aantal werkelijk gewerkte 

uren bepalen. We vergelijken zo het verwachte en het werkelij

ke aantal montage-uren. 

Na de bekeken orders (26 stuks) doorgenomen te hebben, is het 

volgende geconstateerdj 

- 7 orders hebben geen montage nOdig. 

- 2 orders zijn vervallen. 
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- Op 3 orders zijn geen kosten geboekt (dit kan 

betekenen dat ze vervallen zijn of dat de kosten op een 

ander commissienummer zijn geboekt). 

- op 4 orders zijn alleen mechanische montagekosten 

geboekt. 

- op 2 orders zijn alleen electrische montagekosten 

geboekt. 

- op 8 orders zijn zowel mechanische als electrische 

montagekosten geboekt. 

uit het voorgaande is gebleken dat er te weinig gegevens 

bekend zijn om betrouwbaar te kunnen meten. Wanneer met de 

montagewerkplaatsen een levertijdstip wordt afgesproken, wordt 

deze leverdatum altijd gehaald. Dit geldt vooral voor grote 

orders. V~~r projecten wordt geen offerte gemaakt. 

Een controle achteraf vindt niet plaats. Echter wanneer de 

nacalculatie veel van de voorcalculatie afwijkt, wordt de 

order en de oorzaak van deze afwijking nader bekeken. 

Meting 2. 

We nemen dezelfde orders als bij meting 1 (26 stuks). 

Daarna bekijken we wat de geplande leverdatum is t.o.v. de 

datum, dat de order in het historisch bestand is weggeschre

ven. De nauwkeurigheid van de vervaldatum laat duidelijk te 

wensen over. De vervaldatum is ongeveer 6-12 weken na de 

afwerking van de order, cq. overdracht van de machine (groep) 

aan de klant. Aan deze gegevens kan men geen verdere conclu

sies verbinden. 

Meting 3. 

We nemen uit de Fabrieksorders die orders, waarop ook montage

kosten zijn geboekt (10 stuks). Op jaarbasis zijn er 400 Fa

brieksorders. 

Bij de administratie is het mogelijk om de week te achterhalen 

wanneer voor het eerst en voor het laatst uren/kosten aan een 
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bepaalde order werden besteed. Om dit te achterhalen moet men 

veel tijd beschikbaar hebben. 

De nauwkeurigheid van deze meting is ongeveer een week, omdat 

de administratie pas na 3 dagen de uren ter verwerking aange

bod en krijgt. 

Uit deze meting komt naar voren dati 

* grote orders te vroeg afgeleverd worden. Dit zijn 

vaak orders voor de fabriek. Bijv. een snelheids

verhoging van een machinegroep, ingebruikname van een 

nieuwe machinegroep, etc .. 

* kleinere orders lopen vaak uit. De montageduur is 

dan 1 a 2 weken langer. Kleine orders hebben over 

het algemeen een lagere prioriteit. 

3.5 onderkenninq -van de probleemvelden. 

Afgeleid ui t het Steady-State model van prof. ir. J. in 't 

Veld [18] kan in het algemeen gesteld worden dat in de be

drijfsprocessen de volgende functies te onderkennen zijn, 

waardoor ieder proces op ieder niveau geanalyseerd kan worden 

te weten: 

* Invoerfunctie 

* Uitvoerfunctie 

* Verwerkende functie 

* Regelfunctie 

* Normstellende functie 

* Ondersteunende functie 

Deze functies hoeven niet strikt gescheiden voor te komen, 

maar kunnen in bepaalde gevallen gecombineerd worden. Bij 

combinaties van functies dient er echter wel voor gewaakt te 

worden dat de verschillende functies niet met elkaar in con

flict komen. Zo zal de normstellende functie practisch nooit 

verantwoord gecombineerd kunnen worden met de bewerkende func

tie. Indien deze analyse uitgevoerd wordt komen overlappingen 

of braakliggende stukken in het orqanisatorische terre in 
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duidelijk naar voren. Als meerdere mensen in de uitvoering van 

hun taak verantwoordelijk zijn op eenzelfde gebied, leidt dit 

onherroepelijk tot verwarrende situaties en het afschuiven van 

verantwoordelijkheden [1]. 

uit de analyse van de processen in de montagewerkplaatsen en 

de onderdelenwerkplaats zijn de volgende probleemvelden naar 

voren gekomen. Di t is fase 2 ui t de in figuur 5 beschreven 

methode. 

3.5.1 De onderdelenwerkplaats. 

Er wordt door en de werkvoorbereider en de werkuitgever een 

planning gemaakt. De planning f die door de werkvoorbereider 

gemaakt wordt beslaat 60% van de maximale capaciteit. ZO kan 

de werkvoorbereider een levertijdafspraak maken. De werkuit

gever plant ook de spoedorders en maakt een planning van 80% 

van de maximale capaciteit en verbetert zonodig de levertijd

afspraak. Dit verklaart tevens de dubbele levertijdafspraak. 

Dit wordt niet als een probleem ervaren, zelfs als een nodige 

verbetering. 

3.5.2 De montagewerkplaatsen. 

* BBM is niet op de hoogte van de beschikbare capaciteit in de 

werkplaats cq. de middellange-termijnplanning. Wanneer BBM bij 

offerte een doorlooptijd vaststelt, worden de montagewerk

plaatsen hierover niet geraadpleegd. Tevens zijn de leverdata 

in het 'Blauwe Boek' niet up to date bijgewerkt. 

* De voorcalculator van BBM krijgt geen gegevens over de 

nacalculatie. Er vindt geen terugkoppeling plaats tussen voor

en nacalculatie. 

* Er zijn geen regelkringen en geen normen voor leverbetrouw

baarheid en doorlooptijd. Door gebrek aan informatie over oude 

orders is gerichte evaluatie niet mogelijk. Gerichte evaluatie 
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is noodzakelijk voor de beheersing van de deelopdrachten. 

Historische gegevens maken betrouwbare prognoses mogelijk met 

betrekking tot de benodigde uren. Gevolg is dat er geen per

formance indicatoren gemeten worden. Er bestaan hiervoor geen 

formulieren en/of methodes. 

* De planning is zeer onoverzichtelijk. 

M.n. annuleringen, verschuivingen i.v.m. uitlopen van activi

teiten van tekenkamer en verwerving en veranderde opdrachtspe

cificatie (eisen van de klant) vertroebelen de gemaakte plan

ning en zorgen ervoor dat de grove planning elke 2 weken ter 

discussie komt te staan. 

* De controle op de volledigheid van de bestellijst. 

Voordat aan een order begonnen wordt, wordt er geen controle 

op de volledigheid van de bestellijst uitgevoerd. 

Tijdens de montage worden aIIerIei tekortkomingen geconsta

teerd. Di t resul teert in spoedorders voor de onderdelenwerk

plaats. De volgende problemen komen daardoor voor. Er wordt 

ten onrechte verondersteld dat onderdelen in de grijpvoorraad 

aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van de montage van een 

machinegroep worden de tekeningen per machine aangeleverd. 

Hierdoor is het mogelijk dat de tussenstukken (toe- en afvoer) 

niet besteld worden. 

* De montageduur is moeilijk voorspelbaar. 

Ze wordt door vele factoren beYnvloed, zodat aIleen een zeer 

ervaren opzichter genoeg inzicht heeft om een schatting van 

het benodigde aantal montage-uren te maken. 

* De planningsvergadering verloopt momenteel ongestructureerd. 

nit gebeurt tot groot ongenoegen van de deelnemende mensen. 
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De belangrijkste invloedsgrootheden, die van invloed op de 

planning van de werkplaatsen zijn: 

- De totale montageduur van een opdracht. 
- De beschikbare capaciteit van de werkplaats. 
- De gewenste levertijd. 
- Het maximale aantal monteurs per deelopdracht. 
- Het aantal deelopdrachten per order. 
- De onvoorspelbaarheid van de montage-uren. 
- De onzekerheidsgraad van de techniek. 
- De onnauwkeurigheid van de normen. 
- De volgorde van de deelopdrachten. 
- De vakkennis en motivatie van de monteurs. 
- De beschikbaarheid van materiaaljonderdelen. 
- De kwaliteit en juistheid van de benodigde informatie. 
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Hoofdstuk 4: ontwerpen van een nieuw beheerssysteem. 

In dit hoofdstuk worden de fasen 3, 4 en 5 van de in figuur 5 

getoonde onderzoeksmethode uitgewerkt. Dit gebeurt alleen voor 

de montagewerkplaatsen, omdat de geconstateerde probleemvelden 

van de onderdelenwerkplaats niet als zodanig ervaren worden. 

4.1 Eisen en wens en aan het beheerssysteem. 

Eerst definieren we de eisen en wensen, die aan het nieuwe 

beheerssysteem gesteld worden. 

Randvoorwaarden. 

Het beheerssysteem moet passen in de huidige organisatie. BBM 

verwerft de orders en verzorgt de formulieren, die de montage

werkplaatsen bij de uitvoering nodig hebben. Verder neemt de 

klant het eindproduct af. Het nieuwe beheerssysteem moet 

functioneren met behulp van de huidige capaciteit van de werk

plaatsen. Elke capaci tei tsbron is verantwoordelijk voor het 

beheer van de eigen afdeling. 

Functionele eisen. 

Met behulp van het beheerssysteem moe ten de werkplaatsen 

voldoen aan de eisen, die de afdeling Bedrijfsmechanisatie aan 

hen stelt, namelijk: hoge kwaliteit, grote leverbetrouwbaar

heid, lage doorlooptijd en minimale integrale kosten. De 

effectiviteit van de werkplaatsen zal regelmatig met behulp 

van performance indicatoren gemeten en met de normen vergele

ken moeten worden. De resul taten van deze metingen moeten 

bekend gemaakt worden, zodat en het management en de werk

plaatsmedewerkers inzicht in de effectiviteit van de werk

plaatsen kunnen verkrijgen. 
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Operationele eisen. 

Het nieuwe beheerssysteem moet gebruiksvriendelijk zijn. 

Wanneer er sprake is van automatisering moet het nieuwe be

heerssysteem dusdanig flexibel zijn dat het kan meegroeien of 

aan de veranderde eisen kan voldoen. 

Tevens moeten de werkplaatsen met zo min mogelijk formulieren 

aan de bestaande informatiebehoefte voldoen. 

Ontwerpbeperking. 

Het nieuwe beheerssysteem moet toepasbaar zijn op zowel de 

electrische als de mechanische montagewerkplaats. 

Wensen. 

Het verdient de voorkeur het beheerssysteem te laten functio

neren met de huidige medewerkers. De eisen die het beheerssys

teem aan deze medewerkers stelt moeten dan (evt. na bijscho

ling) binnen het vermogen (kennis, kunde en ervaring) van deze 

medewerkers liggen. 

4.2 Definieren van het gewenste resultaat. 

De verwachtingen waaraan het nieuwe beheerssysteem moet vol

doen zijn: 

- De werkplaatsen moeten zich aan de toegezegde levertijd en 

aantal montage-uren houden. 

- Zij moet zorgen voor een goede logistieke service (hoge 

servicegraad en hoge leverbetrouwbaarheid) met behulp van 

minimale kosten. 

- De informatiebehoefte, die hierdoor ontstaat moet naar 

tevredenheid vervuld worden. Een betere communicatie met 

andere afdelingen binnen BM kan ervoor zorgen dat een deel 

van de informatiebehoefte bevredigd wordt. 

- Het nieuwe beheerssysteem moet de te volgen procedures nauw 

keurig beschrijven. 
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4.3 Literatuur over het probleem. 

In het collegedictaat van Balkestein, Langemeijer, Mikkers en 

Renders worden verschillende aggregatieniveau's binnen een 

organisatie onderscheiden. De verschillende aggregatieniveau's 

staan via een gezamenlijke database met elkaar in verbinding. 

In de database zijn aIle gegevens, die de aggregatieniveau's 

nodig hebben opgeslagen (bijv. tekening, offerte, meting 

performance indicatoren). Elk aggregatieniveau haalt de door 

haar benodigde informatie uit de database en zet na trans for

matie de bewerkte informatie erin terug. Binnen een aggrega

tieniveau is de informatie gelijkwaardig. 

In het model worden 4 niveau's onderscheiden [1]: 

1. Doelstellings- of topniveau van het bedrijf. 

2. Het management- of strategisch-niveau. 

3. Het beheersniveau. 

4. Het operationele niveau. 

Op het operationele niveau komen de informatiestroom en tech

nische goederenstroom, die als een horizontale stroom in het 

operationele vlak wordt voorgesteld, bij elkaar. Informatie 

wordt als het ware in materie getransformeerd. De technische 

goederenstroom wordt gemeten en de daaruit verzamelde en 

gemeten gegevens worden weer naar boven gerapporteerd. Op het 

beheers- en managementni veau wordt het gehele proces aan de 

hand van deze gegevens en kencijfers geevalueerd. Indien nodig 

worden daarop de normen en richtlijnen bijgesteld en opnieuw 

in het proces geYnitieerd. In het doelstellings- of topniveau 

wordt met globale informatie gewerkt en op grond daarvan 

lange-termijn-beslissingen genomen. In het beheers- en zeker 

in het operationele niveau wordt met zeer gedetailleerde 

gegevens gewerkt en op grond daarvan korte tot zeer korte

termijn-beslissingen genomen (zie figuur 7). 

De taak van het management- en beheersniveau is enerzijds het 

vertalen van het (door het topniveau bepaalde) lange-termijn

beleid naar een doelstelling voor het operationele niveau en 
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anderzijds het ondersteunen van het operationele niveau. Het 

operationele niveau zorgt voor de uitvoering van de orders. 

topniveau 

g[obaal 
maregement. 

beheers. 

detail 

operationeel-

doorvoer 

Figuur 7: Een onderverdeling van een organisatie. 

Volgens Botter gaat de technische benadering van organisatie

vraagstukken veeleer ui t van een analyse van de operationele 

primaire processen. Na vastlegging van de primaire processen 

vraagt men z ich af welke beheersprocessen in de top voor de 

besturing van deze primaire processen nodig zijn [4]. Deze 

benadering wordt de bottom-up-benadering genoemd. 

Afgeleid uit het Steady-State model van prof. ir. J. in 't 

Veld [18] kan in het algemeen gesteld worden dat in een be

drijf de volgende processen te onderkennen zijn, waardoor 

iedere activiteit op ieder niveau geanalyseerd kan worden: 

* Invoer. 

* Uitvoer. 

* Transformatie. 
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* Meting. 

* Normstelling. 

* Ingreep. 

Onder invoer wordt verstaan het ophalen van informatie uit de 

database, die nodig is om de transformatie te laten plaatsvin

den. Uitvoer houdt in het terugzetten van informatie in de 

database na transformatie. Deze informatie is van de specifie

ke opdracht afhankelijk. Op het operationele niveau is er 

naast de informatiestroom ook een goederenstroom te onder

scheiden. Op dit niveau is er dus ook sprake van een trans for

matie, in- en uitvoer van materiaal. 

Het proces transformatie is het bewerken van informatie of 

materiaal (aIleen op het operationele niveau). Onder meting 

verstaan we het b~palen van de toestandsgrootheden. Onder in

greep wordt verst9an het aanpassen van de aangevoerde informa

tie, zodat de transformatie het gewenste resultaat heeft. 

Normen zijn niet van een specifieke opdracht afhankelijk en 

dienen als vergelijkingsmateriaal om de effectiviteit van de 

werkplaatsen te bepalen. Normen kUnnen na verloop van tijd 

bijgesteld worden. 

Wanneer het transformatieproces langdurig is, dan is regeling 

met aIleen terugkoppeling meestal onvoldoende. In bedrijven en 

instellingen past men dan ook bijna altijd een combinatie van 

voorwaarts- en terugkoppeling toe (zie figuur 8). 

IIOI"Men 

I vergtolljkmgs_1 afwiikina 
o .. gaan I r .. e-geIOr9aan r afwijkmg I ~"geloJking~-1 

I 0"9aan 

n"lctl • .g 1tIgt"e-e-p metmg 

-- .. JTRAIIISFORMATIE.I :. 
1111 - I PROCES I - UlT 

DOORVOER 

Figuur 8: Combinatie van voorwaarts- en terugkoppeling. 
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4.4 Toepassinq van de literatuur. 

De literatuur, die in de vorige paragraaf beschreven is wordt 

in deze paragraaf op de afdeling BM en de montaqewerkplaatsen 

in het bijzonder toegepast. De combinatie van voorwaarts- en 

terugkoppeling wordt op aIle in figuur 7 getoonde aggregatie

niveau's toegepast. Op elk aggregatieniveau kan men een combi

natie van voorwaarts- en terugkoppeling (zie figuur 8) onder

scheiden. 

Binnen de afdeling BM zijn de volgende aggregatieniveau's te 

onderscheiden (zie ook figuur 3 en 4): 

TOPNIVEAUj 

MAHAGEMENTNIVEAUj 

HOOFO 
ONTWIKKEllNG (M) 

BEHEERSNIVEAU; 

OPERATIONEEL NIVEAU; 

OPZICHTER 
ELECTRISCHE 
MONTAGE 
WERKPlAATS 

I MONTEURS 

HOOFO 
CENTRALE WERKPLAATS & R&o eM) 

I I 
OPZICHTER OPZICHTER OPZICHTER 
ONOEROELEN MECHANISCHE PROTOTYPE 
WERKPLAATS MONTAGE IJERKPLAATS 

WERKPLAATS I 

I 

Per aggregatieniveau worden de processen (nl. invoer, uitvoer, 

transformatie, normen, per voorwaarts- en terugkoppeling 

meting en ingreep) binnen de afdeling BM geanalyseerd. We 

beschouwen de organisatiestructuur vanuit een bottom-up-bena

dering. Op de volgende pagina/s staat de uitwerking van deze 

analyse weergegeven. 
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OPERATIONEEL NIVEAU; 

I MONTEURS I 

INVOER: machines en onderdelen 
bestellijst, technische documentatie (tekening, 

montage- en afstelvoorschrift) 
deelopdrachten met werkvoorbereiding, waarin 
leverdatum en geschatte montage-uren vermeld staan 

UITVOER: complete machine(groep) 

TRANSFORMATIE: montage en BedrijfsKlaar Maken 

(deelopdracht uitvoeren) 

NORMEN: kwalitelt, afnamespecificatie, afstel- en 
montagevoorschriften 

VOORWAARTSKOPPELING 

METING: aanwezigheid en volledigheid machines, onderdelen, 

werkvoorbereiding, documentatie en bedrijfsstoffen 

controle van machine{onderdelen) volgens tekening 

INGREEP: melden aan beheersniveau 

TERUGKOPPELING 

METING: onvoldoende kwaliteit door technische problemen 

werkelijke aantal montage-uren, resterende tijd 

INGREEP: hulp inroepen van beheersniveau 

melden te voorziene uren- en levertijdoverschrijding 
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BEHEERSNIVEAUi 

OPZICHTER 
ELECTRISCHE 
MONTAGE 
WERKPlAATS 

J 
OPZICHTER 
ONDERDELEN 
WERKPlAATS 

I 
OPZICHTER OPZICHTER 
MECHANISCHE PROEVEN 
MONTAGE WERKPlAATS 
WERKPlAATS 

Er z i j n dr ie soorten beheers ingen te onderscheiden I nl.: de 

beheersing op lange-, middellange- en korte-termijn. 

Lange-termijn-beheersing. 
Het management- en topniveau verzorgen de beheersing op lange

termijn. Het topniveau bepaalt het bedrijfsbeleid en het 

managementniveau het lange-termijn-beleid voor de verschillen

de afdelingen binnen Bedrijfsmechanisatie. Dit komt tot uiting 
in de taakstelling en het beleid voor het komende jaar. Men 

bepaalt de beschikbare capaciteit voor het totale orderpakket. 

Middellange-termijn-beheersing. 
De middellange-termijn-beheersing vindt plaats in proces 1 van 

het beheersniveau (in de montagewerkplaatsen). In dit proces 

wordt na orderbevestiging de grove planning van die order (zie 
figuur 9) gemaakt. Per order wordt capaciteit (in manweken) 

gereserveerd. 

AANTAL 
MONTEURS 

............ ~ ..... " ..... .......................... ........................ , ...................... . ......................... ........................... 

!!!!I!I!!!II!lllmIIIIIH'-m-m-m-m-'l 

WEEKNUMMER 
Figuur 9: Voorbeeld van een grove planning van een order. 

Daarna wordt de grove planning van deze ene order ingepast in 

de grove planning van het totale orderpakket (zie figuur 10). 
In de grove planning staat per order in welke week hoeveel 

monteurs er aan de order werken zonder dat er onderscheid 
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gemaakt wordt in deelopdrachten. 

AANTAL 
MONTEURS 

WEEKNUMMER 

Figuur 10: Voorbeeld van een grove planning van het totale 

orderpakket. 

Wanneer de grove .planning gemaakt iS I kan een levertijd aan 

BBM afgegeven worden. 

Korte-termijn-beheersing. 

De korte-termijn-beheersing vindt plaats in proces 2 van het 

beheersniveau. In dit proces wordt de fijne planning gemaakt: 

- De order opsplitsen en de deelopdrachten beschrijven. 

- Het aantal montage-uren per deelopdracht bepalen. 

- De looptijd van de deelopdracht bepalen. 

- Het maximale aantal monteurs per deelopdracht bepalen. 

- De deelopdrachten toewijzen aan de monteurs. 

De fijne planning (zie figuur 11) kan gemaakt worden wanneer 
de tekenkamer de tekeningen afgeleverd heeft en bij de verwer

ving de levertijden van de bestelde onderdelen/m~chine(s) 

bekend zijn. 

In de fijne planning staat welke monteurs er aan een deelop

dracht werken, in welke deelopdrachten een order is opge

splitst, in welke volgorde en in welke week de deelopdrachten 

voltooid moeten worden en hoeveel montage-uren aan een deelop

dracht be steed mogen worden volgens de offerte. 
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MONTEUR: 

A 

B 

c 

oven! droogband ! 

kwikpil brandtestmolen! 

kitmach pakmach ! 

WEEKNUMMER 

Figuur 11: Voorbeeld van een fijne planning. 
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PROCES 1: MIDDELLANGE-TERMIJN-BEHEERSING 

INVOER: orders, offerte, geschatte aantal montage-uren 

geschatte kosten en toegezegde levertijd 

UITVOER: grove planning, geaccordeerde toegezegde 

levertijd, geschatte aantal montage-uren 

TRANSFORMATIE: orders accepteren, capaciteit reserveren, 

levertijd toezeggen, grove planning maken 

NORMEN: beschikbare capaciteit (eigen en mogelijke 

inleencapaciteit) 

doorlooptijd per aantal montage-uren 

aantal mgnteurs per totaal aantal montage-uren 

beschikbare montage-uren per week 

vakantierooster van de fabriek 

VOORWAARTSKOPPELING 

METING: capaciteit nodig voor het totale orderpakket 

kennis en ervaring aanwezig om order te 

realiseren 

INGREEP: capaciteit inlenen, order splitsenjuitbesteden 

voorwaarden aan grove planning stellen 

TERUGKOPPELING 

METING: in de grove planning geplande leverdatum 

INGREEP: grove planning bijstellen door bijv. order 

verschuiven of met klant overeenstemming trachten te 
bereiken 
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PROCES 2: KORTE-TERMIJN-BEHEERSING 

INVOER: orders, tekening, bestellijst (lijst met bestelde 

onderdelen), afnamespecificatie, montagevoorschrift 

melding absentie onderdelen, technische problemen en 

uren- en levertijdoverschrijding 

toegezegde levertijd, geschatte aantal montage-uren 

beschikbare capaciteit 

UITVOER: deelopdrachten met werkvoorbereiding (inhoud deelop
dracht, geschatte montage-uren en verwachte lever

datum) 

technische documentatie 

fijne planning 

TRANSFORMATIE: werk voorbereiden 

NORMEN: 

documenten verzamelen en bundelen tot 

technische documentatie 

fijne planning verzorgen, werk verdelen 

actie ondernemen n.a.v. technisch probleem, 

absentie van onderdelen, uren- en levertijd 

overschrijding 

kwaliteit 

aantal montage-uren en kosten per standaarddeel
opdracht 

VOORWAARTSKOPPELING 

METING: kwaliteit en aanwezigheid van de aangeleverde 

machine en onderdelen 

beschikbare capaciteit 

INGREEP: fijne planning bijstellen door op korte-termijn 

capaciteit aan te passen 
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TERUGKOPPELING 

METING: * voortgangscontrole 
werkelijke aantal montage-uren/ halen we de lever
tijd? 

(kan het verschil tussen het geschatte en werkelijke 

aantal montage-uren voor de levertijd vervuld 
worden?) 

* voldoet de kwaliteit van de afgeleverde machine 
(groep)? 

* worden de kosten overschreden? 

INGREEP: * fijne planning bijstellen om de levertijd te halen 

* verbetering doorvoeren om alsnog de gewenste 
kwaliteit te halen 
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MANAGEMENTNIVEAU; 

INVOER: 

HOOFD 
CENTRALE WERKPlAATS & R&o (M) 

lange-termijn-beleid 

taakstelling voor het komend jaar 
specifieke eisen en wensen van de klanten 

UITVOER: taakstelling voor het komend jaar van de montage

werkplaatsen 
beleid t.a.v. personeel, opleiding, organisatie, 

normen (targets), communicatie en budget 

TRANSFORMATIE: beleid van de montagewerkplaatsen bepalen 

NORMEN: 

voor grote projecten de lange-termijn-planning 

maken 

gemiddelde doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid 

gemiddelde calculatie-afwijking 

percentage ziekteverzuim 

VOORWAARTSKOPPELING 

METING: grootte van de orderportefeuille en mogelijke orders 
bestaan van nieuwe technologieen 

INGREEP: capaciteit op middellange-termijn aan te passen 

productiemethode veranderen en evt. opleiding 
verzorgen 

TERUGKOPPELING 

METING: gemiddelde doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, 

gemiddelde calculatie-afwijking en afdelingskosten 
werkelijk percentage ziekteverzuim 
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INGREEP: maatregelen nemen om bovenstaande normen te halen 
op lange termijn bovenstaande normen bij te stellen 

TOPNIVEAU; 

INVOER: verwachtingen t.a.v. economie, concurrentie & 
technologie 

innovatiebeleid van Philips Lighting TL/CFL 
managementgegevens 

UITVOER: lange-termijn-beleid, waaronder de BM-activiteiten 

voor Roosendaal en buitenland 

taakste.~ling voor het komend jaar 

TRANSFORMATIE: lange-termijn-beleid uitstippelen 

NORMEN: budget van BM 

VOORWAARTSKOPPELING 

METING: positie in de markt, t.o.v. concurrent 

stand van de technologie & economie 
verwachtingen voor het komend jaar 

INGREEP: taakstelling wijzigen 

TERUGKOPPELING 

METING: resultaat van het vorige jaar 

managementgegevens van het vorige jaar 

INGREEP: lange-termijn-beleid bijstellen 

Een overzicht van de regelkringen op aIle aggregatieniveau's 

staat in bijlage 12 weergegeven. 
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4.5 Toetsing van het nieuwe beheerssysteem aan de gestelde 

eisen. 

In het nieuwe beheerssysteem verwerft BBM nog steeds de or

ders. Verder zorgt BBM dat de montagewerkplaatsen de benodigde 

formulieren ontvangen. De klant neemt het eindproduct af. 

De verantwoordelijkheid van zowel de grove als de fijne plan

ning (van de montagewerkplaatsen) ligt bij de opzichter van 

deze montagewerkplaats. Zo is elke capaciteitsbron verantwoor

delijk voor het beheer van de eigen afdeling. 

Het management neemt beslissingen over de capaciteit op lange 

termijn. Tevens moet het management de extra taken, die door 

het nieuwe beheerssysteem gecreeerd worden verdelen. 

Na invoering van.het nieuwe model zijn er regelkringen in de 

planning ontstaan, waarin de performance indicatoren daadwer

kelijk gemeten worden. Door registratie van historische gege

Yens wordt de prognosebetrouwbaarheid groter. Daardoor worden 

de kosten, de levertijd en de doorlooptijd beter ingeschat. 

Via een extra voortgangscontrole is het mogelijk om de door

looptijd, het aantal montage-uren, de kosten en de levertijd 

beter te beheersen. In deze voortgangscontrole en tijdens de 

uitvoering van de orders wordt de kwaliteit voortdurend be

waakt. Aan de hand van de performance indicatoren kan het 

management besluiten om de normen t.a.v. leverbetrouwbaarheid 

en doorlooptijd bij te stellen. In het G.W.O. worden de resul

taten van de metingen aan de werkplaatsmedewerkers bekend 

gemaakt. 

Pas na volledige implementatie van het beheerssysteem kan men 

de gebruiksvriendelijkheid beoordelen en de mogelijkheid van 

automatisering overwegen. Aan twee extra formulieren was niet 

te ontkomen, omdat de fase archi veren & evalueren voorheen 

niet bestond. Deze formulieren verzorgen de informatiebehoefte 

naar betrouwbare historische gegevens. 
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Daar de electrische en de mechanische montagewerkplaatsen van 

elkaar afhankelijk zijn, is het beheerssysteem op beide werk

plaatsen van toepassing. Ondanks dat de montagewerkplaatsen 

een andere taakverdeling bezitten. 

Wanneer het management de extra taken verdeelt, wordt tegelij

kertijd ook de capaciteit van de medewerkers en de noodzaak 

van het volgen van opleidingen bekeken. 

4.6 Bepaling van de informatiestroom. 

De eerste stap in fase 4 van de in f iguur 5 getoonde onder

zoeksmethode is het analyseren van de informatiestroom na 

invoering van het nieuwe beheerssysteem. 

De analyse kan op verschillende manieren gebeuren. Het compo

sitorische schema, de informatie- en verantwoordelijkhedenma

trix staan resp. in bij lage 13, .14 en 15. Het informatie

stroomschema wordt evenals in paragraaf 3.3 uitgebreid behan

deld (zie figuur 12). Doordat de invloed, die de montagewerk

plaatsen op de fasen construeren en materiaal verwerven uitoe

fenen gering is worden deze fasen niet behandeld. 

In elke fase vindt voor transformatie een meting en naar 

aanleiding van de meting een ingreep plaats. Na transformatie 

vindt weer een meting en een ingreep plaats. Die ingreep heeft 

invloed op de aan de meting voorafgaande transformatie. 

In het informatiestroomschema wordt door middel van 

onderscheid gemaakt tussen activiteiten op management-, 

heers- (proces 1 en 2) en operationeel niveau: 

* blauwf managementni veau, 

* rood middellange-termijnbeheersing op 

beheersniveau, 

* geel korte-termijnbeheersing op beheersniveau, 

* ~. operationele niveau. 

kleur 

be-

De verklaring van de in het informatiestroomschema gebruikte 

symbolen staat in bijlage 9. 
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Pase 1: offerte 
opstellen 

NORM 

Fase 2: order 
inplannen 

START 

AANVRAAG 
TOT OFFERTE 
ONTVANGEN 

BENODIGDE AANTAL 
MONTAGE-UREN & 

1--_--4KOSTEN SCHATTEN 
LEVERTIJD & 
DOORLOOPTIJD 
BE PALEN 

OPSTELLEN VAN 
DE OFFERTE 

OFFERTE 

ONTVANGST 
ORDERS 

OPSPLITSEN 
IN INTERNE 
OPDRACHTEN 

INTERNE 
OPDRACHT VOOR 

ERKPLAATS 
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overleg met tekenkamer en 
montagewerkplaatsen over 
het benodigde aantal 
montage-uren 

order plaatsen? 

ROOTTE TOTALE 
RDERPAKKET & 
TAND TECHNOLOGIE 
EPALEN 



Fase 3: construeren 

BESCHIKBARE 
TECHNOLOGIE & 
CAPACITEIT 
BEPALEN 

CAPACITEIT 
INLENEN & 
VOORWAARDE 
AAN PLANNING 
STELLEN 

INTERNE OPDRACHT 
CCEPTEREN & 

LEVERTIJD 
TOEZEGGEN & 
CAPACITEIT 
RESERVEREN & 

ROF INPLANNEN 

ANTWOORDEN 
AAN BBM 

cFase 4: materiaal verwerven 

Fase 5: montage TECHN. DOCU
MENTATIE + 
ONDERDELEN 
VERZAMELEN 

TECHNISCHE 
DOCUMENTATIE 

BIJSTELLE 

NORM 

overeenstemming 
levertijd? 

inclusief afnameverslag 
van machinefabriek 

= bestellijst, montage
tekening en -voorschrift 
afnameverslag MF 



NORM 

OPSPLITSEN IN 
DEELOPORACHTEN 
& BE PALEN VAN 
WERKINHOUD & 
WERKVOOR
BEREIOING & 

ONTROLE 
ECHNISCHE 
OCUMENTATIE & 

LOOPTIJO 
EPALEN & 
IJN INPLANNEN 

ELDING ONTVANGST 
MATERIAAL ONTVANGE 
& BESCHIKBARE 
CAPACITEIT BEPALEN 

EXTRA 
CAPACITEIT 
INLENEN 

WERKVERDELEN 

deelopdracht omschrijven 

aantal montage-uren 
bepalen en inleenkrachten 
en hulpmiddelen verzorgen 
benodigde materiaal 
beschrijven 

de correctheid en 
volledigheid van 
document en en de lever
tijd van onderdelen 
controleren 

toewijzen van dee lop
drachten aan monteurs 



VOORTGANGS
CONTROLE VAN 
EELOPDRACHTE 

ORDER 
EREEDMELDEN 
AAN BBM/PI 
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fijne planning 
bijstellen? 

door monteurs 
(montage/BKM) 

door monteurs 

URENOVERZICHT 

fijne planning 
bijstellen? 

fijne planning 
bijstellen? 



Fase 6: evaluatie 

OVERDRACHT 
AAN KLANT 

ADMINISTRATIEF 
AFWERKEN & 
ARCHIEFDOCUMEN 
INVULLEN 

ARCH IVEREN 

EVALUATIE 

tevreden? 

performance 
indicatoren 
meten 

normen aanpassen? 

Figuur 12: Het informatiestroomschema van het nieuwe beheers
systeem. 
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4.7 Beschrijvinq van de nieuwe procedures. 

De tweede stap in fase 4 is het beschrijven van de nieuwe 

procedures. Het nieuwe beheerssysteem voegt de nieuwe procedu

res aan het huidige beheerssysteem toe. De formulieren, die 

nodig zijn om het nieuwe beheerssysteem te verwezenlijken zijn 

in bijlage 16 weergegeven. 

Controle van technische documentatie. 

Eerst wordt gecontroleerd of aIle documenten, nl. tekening, 

montagevoorschrift en bestellijst aanwezig zijn. 

Daarna wordt de bestellijst gecontroleerd op correctheid. 

bijv. wanneer op de bestellijst bij een artikel grijpvoorraad 

vermeld staat, moet men controleren of van dit artikel werke

lijk een grijpvoorraad aanwezig is. 

Verder wordt de bestellijst gecontroleerd op volledigheid. 

bijv. controle of de tussenstukken (toe- en afvoer) van de 

machines besteld zijn. 

Urenkaartjes verwerken tot urenoverzicht. 

Wanneer de monteurs de urenkaartjes ingevuld en ingeleverd 

hebben worden de gegevens in de PC ingevoerd. V~~r een plan

ningsvergadering worden de gegevens gerangschikt en daarna 

uitgedraaid. Deze uitdraai is het urenoverzicht (zie bijlage 

16A). Hierop staat per commissienummer welke monteurs hoeveel 

montage-uren in welke week aan een order gewerkt hebben. Een 

commissienummer is eenduidig aan een order verbonden. 

Voortgangscontrole. 

In de planningsvergadering beschrijft de opzichter de voort

gang van de orders. Hij meldt of de order op de ~eplande 

leverdatum voltooid is. 

Wanneer het urenoverzicht en het geschatte aantal montage-uren 

met elkaar vergeleken worden, wordt het aantal nog te realise

ren montage-uren geschat en wordt bekeken of deze uren voor de 

geplande leverdatum verwezenlijkt kunnen worden. 
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Archiveren van ordergegevens. 

V~~r het archiveren van de ordergegevens wordt het archiefdo

cument (zie bijlage 16B) gebruikt. Om dit document in te 

kunnen vullen zijn machinegegevens, offerte, grove planning, 

urenoverzicht en een uitdraai van het 4I-registratiesysteem 

nOdig. 

Uit de machinegegevens wordt de machine-omschrijving geprodu

ceerd. Verder worden de gebruikte documenten vermeld. ui t de 

offerte worden gegevens gehaald t.a.v. begrote aantal uren en 

geschatte kosten. uit de grove planning bepalen we de geplande 

leverdatum. Daarna wordt het urenoverzicht van het betreffende 

commissienummer uitgedraaid. Hierop staat vermeld de looptijd 

van het project (eerste en laatste week), totaal aantal mon

teurs per opdracht per week, welke monteurs er aan de opdracht 

gewerkt hebben en het totaal aantal montage-uren. uit deze 

gegevens wordt de doorlooptijd berekend. uit het 4I-registra

tiesysteem halen we de werkelijke kosten. 

De werkelijke leverdatum wordt in de planningsvergadering 

gemeld. 

Tevens worden de opgetreden technische problemen met de oplos

sing, veranderingen op de tekeningen, redenen voor uit

loop/verschuiving en overige opmerkingen vermeld. 

AIle archiefdocumenten worden vervolgens in het archief opge

slagen. 

Evaluatie van de verwerkte orders. 

Na een bepaalde periode worden met behulp van de archiefdocu

menten de verwerkte orders geevalueerd. Men berekent de gemid

delde doorlooptijd. Daarna meet men de leverbetrouwbaarheid 

van de werkplaats. Met behulp van de toegevoegde waarde kan 

men verschillende klassen onderscheiden. 

4.8 Beschrijving van de nieuwe functies en taken. 

De derde stap van fase 4 is het beschrijven van nieuwe func

ties en taken. 
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In paragraaf 3.2 worden de functies en taken in de huidige 

situatie beschreven. In de gewenste situaties worden de taken 

van enkele functies uitgebreid. 

Managementniveau. 

- Het verzorgen van de informatiestromen van de montagewerk

plaatsen: het meten van de gemiddelde doorlooptijd en leverbe

trouwbaarheid, rapport age aan leiding enerzijds en aan de 

werkplaatsmedewerkers anderzijds. 

Beheersniveau. 

- Ret verwerken van urenkaartjes tot urenoverzicht. 

- Voortgangscontrole door middel van urenoverzicht. 

- Ret archiveren van orders met behulp van het archiefdocu-

ment. 

- Controle van technische documentatie op correctheid en 

volledigheid. 

4.9 Meten van de performance indicatoren. 

Als afsluiting van fase 4 worden de performance indicatoren 

gemeten. 

De orders I die in de montagewerkplaatsen ui tgevoerd worden 

zijn vaak lang lopende projecten. Om een betrouwbare meting 

van de gemiddelde doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid te 

verrichten moet het tijdvak een behoorlijke periode beslaan 

(circa 6 maanden). Zodoende wordt de meting over zowel de 

kleine als de grote orders (criteria is het aantal montage-

uren) verricht. 

Het verwerken van urenkaartjes tot een urenoverzicht is per 1 

april 1993 opgestart. Na 2 maanden zijn er te weinig orders 

afgewerkt om tot een betrouwbare meting van de gemiddelde 

doorlooptijd en de leverbetrouwbaarheid te komen. 
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4.10 Tijdschema van de implementatie. 

Fase 5 (zie figuur 5) wordt opgestart: plan ter realisatie van 

het voorgestelde informatiesysteem. Om de verbeteringen in het 

beheerssysteem in te voeren stellen we een tijdschema Ope 

Hierin staat vermeld in welke volgorde de verbeteringen inge

voerd kunnen worden. 

stap 1: 

In deze stap wordt begonnen met het aanwassen van het uren

overz icht met behulp van de urenkaartj es. Tevens wordt de 

binnengekomen technische documentatie gecontroleerd door de 

opzichter. 

stap 2: 

In de planningsvergadering wordt aan de hand van het urenover

zicht bekeken of de nog te realiseren montage-uren voor de 

toegezegde leverdatum te verwezenlijken zijn. In dit proces 

geeft de opzichter zijn visie over de voortgang. 

De opzichter meldt in de planningsvergadering welke opdrachten 

afgewerkt zijn. 

stap 3: 

Wanneer de opzichter de melding van afgewerkte orders heeft 

ontvangen, verzamelt hij de documenten, die hij nodig heeft om 

het archiefdocument in te vullen. Nadat hij dit ingevuld 

heeft, bergt hij het document op in het archief. 

stap 4: 

In deze stap evalueert de chef de verwerkte orders. Hij meet 

aan de hand van de archiefdocumenten de gemiddelde doorloop

tijd en de leverbetrouwbaarheid. Hij voorziet het management 

en de werkplaatsmedewerkers van de benodigde informatie. 

Stap 5: 

Het management kan aan de hand van de gegevens (verkregen uit 

de evaluatie van de werkplaatsen) besluiten de normen aan te 
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Hoofdstuk 5: conclusies en aanbevelinqen. 

In dit hoofdstuk worden de conclusies getrokken en enige 

aanbevelingen gedaan. 

5.1 Conclusies. 

Vanwege de grote verschillen in het orderpakket zijn de onder

delenwerkplaats enerzijds en de montagewerkplaatsen anderzijds 

apart bekeken. Na analyse van de huidige situatie en verqelij

king met de processen beschreven in het Steady-State-model 

door in 't Veld worden de volgende probleemvelden geconsta

teerd: 

* In de planning van de onderdelenwerkplaats zijn geen concre

te problemen aanwijsbaar. 

* De planning van de montagewerkplaatsen verloopt moeizaam, 

doordat: - BBM geen inzicht heeft in onderhanden werk. 

- er geen registratie van gegevens van oude orders 

bestaat. Hierdoor is het niet mogelijk om de servi

cegraad van de werkplaatsen te evalueren (vergelij

king van de werkelijke met de geschatte kosten, 

montage-uren en doorlooptijd). Zonder evaluatie is 

het niet mogelijk om de normen bij te stellen. Er is 

dan geen sprake van regelkringen. 

- de planning onoverzichtelijk is door annuleringen, 

verschuivingen, etc .. Tezamen met de slechte regis

tratie kan de leverbetrouwbaarheid niet gemeten 

worden. 

- de montageduur moeilijk voorspelbaar is door ver

schillende oorzaken (bijv. technische problemen, 

innovatie, etc.). 

Er zijn verschillende methodes om de informatiestromen te 

analyseren. Het informatiestroomschema is vanwege zijn eenvoud 

en overzichtelijkheid gekozen om het nieuwe beheerssysteem te 

tonen. 

73 



Enige veranderingen met het informatiestroomschema van het 

huidige beheerssysteem zijn: 

* Orders worden opgesplitst in deelopdrachten, waardoor normen 

voor standaarddeelopdrachten gedefinieerd kunnen worden. 

* Er is als extra voortgangscontrole een urenoverzicht inge

voerd. Met dit formulier kan de urenoverschrijding geconsta

teerd worden. 

* Na uitvoering van de order voIgt er een registratie van 

gegevens in het archiefdocument. Dit formulier wordt in het 

archief opgeborgen, zodat prognoses van orders deels op histo

r ische gegevens gebaseerd kunnen worden. Verder wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen geplande en onvoorziene montage

uren om in het vervolg een veiligheidsmarge in te bouwen, 

zodat de levertijd gehaald kan worden. 

* Aan de hand van de archiefdocurnenten is het mogelijk om de 

servicegraad van de werkplaatsen te evalueren. Na evaluatie 

kan het management de normen voor doorlooptijd en leverbe

trouwbaarheid bijstellen. 

Gevolg van deze veranderingen is dat er regelkringen in de 

organisatie ontstaan. Met behulp van deze regelkringen kan de 

servicegraad van de werkplaatsen verhoogd worden via een 

betere voorspelbaarheid van kosten, montage-uren en doorloop

tijd en een hogere leverbetrouwbaarheid. 

De eerste stap van de implementatie is reeds opgestart. Wan

neer het nieuwe beheerssysteem geheel geYmplementeerd is 

zal bekeken worden of het mogelijk is om het beheerssysteem te 

automatiseren. 

5.2 Aanbevelingen. 

In het onderzoek is alle aandacht uitgegaan naar de plannings

methodiek van zowel de onderdelenwerkplaats als de electrische 

en de mechanische montagewerkplaats. V~~r het verbeteren van 

het beheerssysteem zijn een aantal veranderingen doorgevoerd. 
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Een partieel beleid is over het algemeen niet te prefereren 

daar een optimale oplossing voor de werkplaatsen nadelige 

consequenties kan hebben voor de overige onderafdelingen 

binnen BM. Een integrale aanpak is dus geboden. 

Na verbetering van het beheerssysteem m. b. t. de werkplaatsen 

is het aan te bevelen om de afdeling BM in zijn geheel te 

bekijken. Vooral de communicatie tussen de verschillende 

onderafdelingen en de centrale rol, die BBM binnen BM speelt 

kan dan nader bekeken worden. 

Enige suggesties daarbij zijni 

* De mogelijkheid van een frequent ere informatievoorziening 

onderzoeken. 

* Terugkoppeling realiseren tussen: 

montagewerkplaatsen en voorcalculatie (BBM) betreffende 

kosten en montage-uren. 

Tekenkamer en voorcalculatie (BBM) betreffende kosten en 

tekenuren. 

* Voor- en nacalculatie vergelijken resulterend in een 

calculatie-afwijking. De oorzaak van deze afwijking nader 

onderzoeken (bijv. overschrijding van tekenuren, montage

uren, materiaalkosten, etc.). 
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Bijlage 2: Prioriteitenlijst van BM Roosendaal. 

1. PLC-1200j3 

2. HOR-2000j11 

3. PLC(E)-L VM 

4. WATERBEDEKKEN 

5. MEANDER j T1 

6. F-SPUIT 

7.. CAP HOR-6000 
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Bijlaqe 3B: Opdrachtbon. 
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Bijlaqe 3C: Werkvoorbereidinqskaart. 

WERKVOORBEREIDING: • T. Hr. 

C.nr. Ja.r Alnul Stuk·tijd Hewn.tijd 8eweritlng Werkvoorblr'.lding 

503. 

Bijlaqe 3D: Materiaalbon. 

-------------------------------------------------------------------------------I~FGIFTE 
DOCUM.NR 49251748/1 --------------------------------------_._---------------------------------------

FIHMA 
ABRJ: EI( 

01 
0'\ 

PHILIPS LIGHTING 
f.li~\-LANP RDAtlL 
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A. T .B-NR.: 
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901 GA/DIRECT AAN COMM.NR. AFGEVER: MOERKENS ------------------------------------------------------------------------------
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Bij1aqe 3F: Routinqkaart. 
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Bij1aqe 3G: Urenkaart. 
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Bij1aqe 4: Formulieren t.b.v. de montaqewerkp1aatsen. 

Bij1aqe 4A: B1auwe Boek, P1anninq BM-opdracbten. (qedee1te) 
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Bij1aqe 4B: opdracbtbon. 
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Bijlaqe 4C: Storinqsbon. 

STOlUNGSBON VOOR MAG. 1142 (directe afgifte onderdelen) 

Artikelnummer: . • . . . . • . . . • . Aantal: 

Comm. nr. • Reserverings nr. • • . • • • . • . . • . . . • 

Bijlaqe 4D: Materiaalbon. 

Handteke",ne Ontyanlstat1on M'II·/Afd. nr. Afzend .. ONDERLING VERKEER 
(invullen biJ bez.) 

M 227532 
Datt..:m 

Bestemming A.neevcURd .,nul Vrac.htbriefnummer COmmlS'ilenummer cntvanger 

"""w, ""I ,~, ArtlkelrUJmmer Omsd"lPJvtng Verr. PflJS Beorar; T VOOH. na bceken 

12 



Bijlaqe 4E: Bestellijst. 

§ ~ I SH.-ASSY E·COMP. 
10UANmY DESCRIPTION CODE • REMARK REMARK ITEM 
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DESCRIPTION 

NAME DATE SH. GR.NO. 

§ C N.V. PHIUPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN 
I REMARK 

21122 10006902 
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Bijlage 4F: Begeleidingsformulier. 

BEGELEIDINGSFORMUUER BM-OPDRACHTEN 

<1>,·-·------·---·-----·-·---·-·-··--·----r-~---~--------~---~------~~~ 
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IP 0 ClPCFW::HTlOrOPSTEl..LEN~>-: ~ .......) 

,.-.. .. _ .. 
..••• YANFS2~ 
.~ i OOEDGIXEURD . . .... • 
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Bijlage 4G: Offerte. 
OFl''.ERlli:, 

FClCISENDi\AL, PHILIPS LIGHTING B • V • VIG'S Fam.NR. 
91560/AVjKS 

28-03-1991 PLANT ROOSENDAAL 
BASIS 1991 

VAN : I<:AIl<t1IATIE PJ:ANB:.R:) 1M -~ 

AAH : Hr. Modder:Ja:eeke - Her. 6000/1 AFD.NR.: 11417 

BES'I'E24D vtXlR M1ICXINE/GR:>EP: Silic::aleet:madri Her 6001 INV .NR(S) ni.euw 

CHSamIJVING . Bet maken, lID'lteren, plaatsen en B.X.M. van een silicaseuedline . 
in de Bor. 6000/1 • . 

IAANrAL : VOIGENS ~I'llC IX 
I.tXN MA'lERIAAL '.IOrAAL 

MEXli. BIG. 42.000,= BIG. 4.100,= BIG. 46.100,= 
EI..EKIR. BIG. - BIG. - NlG. -
'lRlI. BE:I::R. BIG. 3.000,= NIG. - NlG. 3.000,= 
M::N.rAGE M NIG. 21.300,= BIG. - NlG. 21.300,= 
M::N.rAGE E BIG. 7.500,- mG. 5.QQQ,= NlG. 12.500,= 

NIG. 73.800,= NIG. 9.100,= NlG. 82.900,= 
NlG. 82.900,= 

M.V.P. ~ NlG. -
'1 \c 'l'El<ENlIt'SI' MECH. NlG. 10.000,= -l ' 

ri Ii • 0.\'\\ ~EImR. NIG. 8.000,-
r:~ '" 0\ SOFIWARE NIG. -

1'" \\ B.M. 'IOESIAG 5 % ovm (. *1" -, 

• .f~\~ NIG. 79.900,= NlG. 4.000 1= 
,..-:- J""J SOB'lUrML NIG. 104.900,-

~ \ " 

B.K.M. NlG. 10.000,= 
(' -\;')~ EX:mA~ BIG. -

SUB'lUrML NlG. 114.900,= 
VEHf. Imr.ell % NIG. -
M1\ai. BmEER + RESERVE 
JNCXXJRANr , BIG. -. SUB'IOrAAL BIG. 114.900,= 

mPIE: VERPAI<lCIJifGICOS' t NIG. -
HR. Abeln SUB'IOrAAL NIG. 114.900,= 

Basjes .AFGEK:IID NIG. 115.000,= 
Boer AANSL.RST. NIG. -
DI!mksrs aMX:I<ZI:EN NIG1 -
D:xmen EIlID 'lOrAAL NIG. 115.000,= 
Krijne 
Rcoze IEVERl'IJD : 6 mn::l. n.o.o. .. 
Ruyten ROC:SEM:lML 
steevens GELIEVE BIJ REKIAMES OF 0PJ::JAA0fI' Pft!R. NR. PIANBJR) EM 
'lhijssen 'IE VERMEIlEN. 
Ve:r::metllen GEZmf; IR J.J. JAGER 
van Vliet BLJ'IAGEN: 1 x speci.ficatie '2J:~-~' zwart:s ... '-f . ...,. 

:;....-~:~. 

0'fttERKINGEN: stilligtijd: 1 \leek. ~ ~';<. 

~'/, " : 'IR. DE HAAN 
.,/ -!' 

. t\. .. _ 
-, --,...-----

" 



· Sp>cjfjC<rt:i.e behateu:le bij Prijsaanvz:aag vlqls PfHL. 9l56O/AVJllS. 

Dx>r TB 

Het maken en leveren van diverse met nader te specificeren 
on::Ierdelen, welke berxxiigd zijn an tot een ~ silic.x:naetmad:l.i 
te kaDen, welke qua uitvoerin;;J qelijk zal zijn aan de eerste 
sili~. 
Daze 2e ma.chine zal edlter met alleen de borstels voor 36 watt 
geleverd 'WOl:de.n, aldat de 20 en 58 watt borstels reeds al als 
wisselaXferdeel aaJ'lWIeZiq zijn voor 2 lIIi!Id1ines. Gegevens en 
infarmatie afgeleid van de 1e doorgave. 
E.e.a. afgestEm:i met de beer 'Ihijssen. 
Prijs VCXlr de CJ::lderde1en tat:aa.l (maak-inkoop-materiaal) 

NIG. 46.100,= 

uitvoeren van bet benodigde schilderwerk, boren van 
bevestigir.gsgaten in de vloer en aansluiten van de 
persluc:htaansluitin3' • 
Infoz:matie afgeleid van de eerste machine. NIG. 3.000,= 

M?ntage EM Het samenstellen;nart:.eren van de diverse cn::lerdelen 
tot een ma.chine. 
E.e.a. afqeleid van de l e machine nonteren. 
Benodigd hie:rvoor: 300 teqen bet uurtarief van NIG. 71,=. 

Montage EEM Ret uitruste.n van de mac:hi.ne met alle benodigde 
elekt:risdle VCXlrzienirqen. 
Infarmatie a.fqest:elld met de beer van Hoof. 

NIG. 21.300,= 

Prijs voor a1derdel.en en nart:aqe. NIG. 12.500,= 

'I'ekenwerk EM 
Bet canst:rueren, optekenen van de n::q att:brekerx3e 
cn:ierdelen en tevens ~ van alle ben:::x:Uqde 
t:eken.i.n:}en. 
Infoz:matie: Hr. van Soelen. 
Totaal benodigd: 100 uur teqen bet uurtarief van NIG. 100,=. 

NIG. 10.000,= 

'l'ekenwerk EEM 
Bet c:'kxn:qeYen van o.a. diverse sdlem's, 1rIel.ke bencdigd zijn 
(Ill tot een c:cpy te kaDen van de If! silic:alSetma.:::hine. 
Infarmatie: HH. F%anken,lM.i.es. 
Benodigd: 80 uur te;en bet uurtarief van NIG. 100,=. 

NlG. 8.000,-

NIG. 10.000,-

Rtxsendaal, 27 maart 1991 
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Bijlaqe 4H: Urenkaart. 

-
Kaart· AFD. V DIENST· DATUM 
Sooft 

SALARISNUMMER 
UITV. ~. ROOSTER i w w .. 

1 2 3 4 5 6 7 81 9/10 11 12 13 14115116 171 181 19-1)< 
2 0 I I , I I I 
D GEW. S. A KOMMI5SIENUMMER 
G TIJO. W. 

~ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 

4' I 
f--

4 
r--

4 
r--

4 
r--

4 
"--

19 



Page No. 1 txt 
08-02-1993 ..,. 

Overzicht werkzaamheden Montage u. 
t-J 
SIt 

in de volgende periode IQ 
CD 

mechanisch .. 
H 

MONTAGE Comm. nr. PROJ MONT OPDRACHT MONTAGE MONTAGE MONTAGE UREN UREN BMCO BHCO 00 

START LEIDER LEIDER EINDE START EINDE EINDE EINDE tt1 ..., 
HECH ELEK MECH ELEK ELEK HECH ELEK MECH ELEK SIt 

I:f 
I:f ..,. 
I:f 

IQ 
at ** Montageleider : ... ..., 

9310 4535605 AAKE Precoatmo1en 9315* 500 o 9253 
..,. 
u. 
at 

** MontageleIder : ... DOOM rt 
• 

9307 4949709 HATH THEU Aanpassan bastaand vuldrukmeetapp voor 9310* 9307 9310* 0 0 9252 
PLS en TL Invnr 579767 

9308 4949902 MATH THEU Ix Brandtestmo1en oud PLC1200/1 9310* 9307 9310* 0 126 9308 9306 
9308 4015161 THYS THEU Aanpassen kwikpi1 se1ecteurs (R'daa1 en 9310* 9308 9310* 1 1 9307* 9307* 

Cha1on) 
9308 4015162 THYS THEU 6 St se1ectIeschijven kwIkpll voor 9310* 9308 9310* 200 70 9307* 9307* 

montage mo1ens 
9309 4949707 MATH THEU .K1eIn bedeksysteem op bedekband PLS 9310* 9309 9310* 1 7 9309 9309 

900/1 
9310 4067901 MATH THEU Herrangschikken van transportband en BTH 9312* 9310 9312* 20 20 

na verlwis van kitv. en kitm. na Pole 

** Montageleider : ... NOOR 
9307 4014940 BLOK BASJ Utvoeren van PBMR 92545 en 92586 op dIt 9308 9308 9310* 40 36 9306 9307 

CN (zie 1M W.Smits) 
9308 4037680 CAST Vervangen houten k1emb1okJes van VTL 4 9315* 50 o 9307 

door kunststofblokJes 
9309 4037330 BLOK BASJ Aanpassen bedekbanden VTL 3 en 4 i.v.m. 9312* 9301 9305* 360 28 9308 9253 

gebruik Y205 suspensie TUV lampen. 

** MontageleIder : ... PVEE 
9309 4949701 MATH Voorberelding verp1aatsen PLS 901 9314 0 0 



Page No. 2 
08-02-1993 

Overzicht werkzaamheden Montage 

In de volgende perIode 
mechanIsch 

MONTAGE Comm.nr. 
START 

PROJ MONT OPDRACHT 
LEIDER LEIDER 

MECH 

9309 
9309 
9309 
9309 
9309 

4949702 
4949703 
4949704 
4949705 
4949706 

MATH 
MATH 
MATH 
HATH 
HATH 

ELEK 

** Montagelelder : ... VERM 
9306 4037160 CAST BASJ 

9310 4037550 CAST AAKE 

VoorbereIdlng verp1aatsen PLS 901 
Voorbereiding verp1aatsen PLS 901 
Voorbereidlng verp1aatsen PLS 901 
Reserveonderde1en PLS 901 
Voorbereiding verplaatsen door 
P.v.Eekelen 

Hor 2000/3 geschlkt maken voor zwaar 
belaste spiralen 
Verbetering ste1inneemtang op 
montagemolen 2000/3 

MONTAGE MONTAGE MONTAGE 
EINDE START EINDE 

MECH 

9314 
9314 
9314 
9314 
9314 

9310* 

9330* 

ELEK ELEK 

9306 9310* 

UREN UREN BMCO SMCO 
EINDE EINDE 

MECH ELEK MECH ELEK 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

120 28 9305* 9253 

20 o 9309 



Bijlage 5: Compositorisch schema. 

5.1 Verklaring van de symbolen en regels t.a.v. het composito
rische schema. 

Symtlolen 

1l1li1"11; ;n : 

i 

I.,nol 
LJ 

r- , 
III 

'1""'\ ' 
L."-'.J 

x 

.foel;ng.Duro.etc. 

fomulier 
CD • fOr1lUlie,. inYUllen 

n • unul fonauU,ren ,an de zelfde soort 
x • soort fo,..,I1,,. 

• • zovee1ste fo,..,l1e,. YlII een zelfde soort 
Xl • origillftl fOlWllie,. 
123'" tooiein 

rftdS eenle,. afgebeeld fo .... Ue,. fn dezel'de .fdeli", 

fOl'llUliel'ell st~ 

spl1tsetl 

ItontroI eren 

pu.feren 

tijdelijlte opsl.g 

1 • ..,duMge ops la, (."clltef) 

WOOl"'9und ",.Ioop niet Ifgebeeld 

we'*" ",.Ioop ntet .fgebeeld 

22 



!:!!!!.!l 
De forwul ;eren woraen ge:eitena 00 cs. pliits "lUIr zt ontstJlII. 
-agelijk~eoell zijn: 

I. ten fo...,tier onUtilt 1.11. w. Mn o( IIIHrdere IlIde,. (orllUHe,.n 

~ 
V i -..L /<*"-_ • .-. ... , 

~ 

rnYl Ir.-I ----+·1-i....:::::...J 

b. [en for.ulier ontstalt I.h.w. -andelinge info~t;e 

rM-;;-'l inil ! ; I 

Ie. - - - - +lli-X 

t. [en lOnC;nltle v,n I. en b. 

: III : 
I • ;.;rr ~l 

kr~ i-I - .. -T-"--~ 
)< 

,~. . - . 
, -:",,---i:-i,¥'.: j . 

*- I 
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5.2 Bet compositorische schema van de onderdelenwerkplaats. 

Het compositorisch schema staat op pagina 25 weergegeven. 

De verklaring van de symbolen en regels, die gebruikt zijn in 

het compositorisch schema vindt u in bijlage 5.1. 

Wanneer een klant een order plaatst, schrijft hij een op

drachtbon uit in duplo. Een exemplaar bewaart hij, terwijl hij 

de andere naar BBM stuurt. BBM vraagt de tekening op uit het 

archief. Tezamen met de opdrachtbon wordt deze naar de werk

voorbereider van de onderdelenwerkplaats gestuurd of naar 

derden (MF,GTI etc.). 

De werkvoorbereider schrijft aan de hand van de tekening, 

opdrachtbon en werkvoorbereidingskaarten uit het eigen archief 

de routekaart, planningslijst en materiaalbonnen (in duplo) 

uit. Van de materiaalbonnen zendt hij een exemplaar naar het 

magazijn en het andere exemplaar behoudt hij. De tekening, op

drachtbon, routekaart en planningslijst worden samengevoegd en 

naar de werkuitgifte gestuurd. 

Deze zorgt dat de werkplaats de tekening en routekaart krij

gen, zodat het werkstuk gemaakt kan worden. Opdrachtbon en 

planningslijst slaat hij tijdelijk Ope Wanneer het werkstuk 

klaar is I wordt het samen met de tekening naar de klant ge

stuurd. De gebruikte bewerkingsuren worden dan op het uren

kaartje van de bewerker vermeld. Dan zendt de werkuitgever de 

planningslijst naar de chef werkplaats. Die stuurt de plan

ningslijst na enige metingen uitgevoerd te hebben door naar 

BBM. 

Daar wordt de planningslijst opgeslagen. De opdrachtbon wordt 

rechtstreeks naar BBM gezonden, waar de benodigde gegevens 

overgenomen worden. Dan wordt de ingevulde opdrachtbon naar de 

klant gestuurd. De klant werkt de order af en slaat de teke

ning met beide opdrachtbonnen Ope De routekaart wordt na 

afloop vernietigd. 
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5.3 Bet compositorisch schema van de montagewerkplaatsen. 

Het compositorisch schema staat op pagina 28 weergegeven. 

De verklaring van de symbolen en regels, die gebruikt zijn in 

het compositorisch schema vindt u in bijlage 5.1. 

Wanneer een klant een order wilt plaatsen, wordt er een exacte 

omschrijving van de benodigdheden gemaakt. Hierin zijn de 

wensen en voorwaarden van de klant beschreven. Dit is de 

gebruikers-specificatie. Aan de hand van deze gebruikers-spe

cificatie brengt BBM een offerte in duplo uit. In de offerte 

staat een voorcalculatie van .de te verwachten kosten (uren en 

materiaal). Een exemplaar stuurt BBM naar de klant en het 

andere slaat BBM tijdelijk OPe Wanneer de klant de order 

plaatst, wordt er een order aangemaakt in 'Registratie BM

opdrachten f • 

BBM geeft elke periode een 'Blauw Boek' uit. Hierin staan aIle 

in 'Registratie BM-opdrachten' opgenomen orders. Uit het 

'Blauwe Boek' kan een planningslijst gedestilleerd worden. Dit 

is een lijst, waarop per montageleider de opdrachten uitge

splitst zijn. Het 'Blauwe Boek', planningslijst en offerte 

wordt naar de montagewerkplaatsen doorgestuurd. Ook de chef 

werkplaats ontvangt een planningslij st en het ' Blauwe Boek' 

(tijdelijke opslag). 

Na binnenkomst van de order vraagt BBM de benodigde tekening 

in het archief op. Naar aanleiding van de hierop vermelde 

stuklijst bestelt BBM de goederen. De tekening wordt hierna 

naar de montagewerkplaatsen gestuurd. Informatie over de 

bestellingen vindt men terug op de bestellijst (in drievoud). 

Een exemplaar wordt naar BMCO verstuurd, een exemplaar wordt 

tijdelijk bij BBM opgeslagen en een exemplaar wordt naar de 

montagewerkplaatsen gestuurd, alwaar het tijdelijk wordt 

opgeslagen. 

Voordat de order uitgevoerd wordt, wordt de benodigde techni

sche documentatie verzameld. Wanneer de order vol tooid is, 

wordt dit door de montagewerkplaatsen mondeling aan BBM ge-

26 



meld. BBM verwijdert dan de order uit 'Registratie BM-opdrach
ten'. De montagewerkplaatsen verwijderen de met de order 

samenhangende documentatie uit hun archief. 
Na elke week worden door de monteurs de urenkaartjes ingevuld, 
die vervolgens naar de administratie gezonden worden. 
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I 

I 
'- ___ .. _______________ J 

B = Bestellijst 
BB = 'Blauwe Boek' 
GS = Gebruikersspecificatie 
o = Offerte 
P = Planningslijst 
T = Tekening 
U = Urenkaart 
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Bijlaqe 6: Informatiematrix. 

6.1 Informatiematrix van de onderdelenwerkplaats. 

o = oriqinele informatie 
x = gecopieerde informatie 

29 



F 0 T W M U P R U 
0 P E V A R L 0 R 
R D Ie B T E A U E 
M R E - E II II T II 
U A II Ie R 0 II E Ie: 
L C I A I V I IC A 
I H II A A E II A A 
E T G R A R G A R 
R B T L Z S R T 

0 B I L T 
II 0 C Y 

II H S 
INFORMATlE T T 

opdrachtgever 0 
afdelingsnurmer 0 
datLIII 0 
letter/blad 0 
cOIIIIIi S8 i enurmer 0 x x x x x x 
aantal 0 x x x x 
gevraagde teverdatLIII 0 
geptande leverdatLIII 0 x 
begroot op 0 x 
bestetll1ling 0 x 
afteveren aan 0 x 
besteLd door 0 

tekeningnurmer x 0 x x x 
omschrijving x 0 x 
teltentechnische informatie 0 
materiaaL 0 x x 
behandeling 0 
construc:teur 0 

werltvoorbereidingsnummer 0 
werkvoorbereiding x 0 
bewerldng x 0 x x x 
jaar 0 
stuktijd 0 
neventijd 0 
artikelnurmer 0 x 

docl.IIIentm.lI1oer 0 
van magazijn 0 
afgever 0 
nieuwe worraad 0 
gewicht 0 
afgiftesoort 0 
grootte 0 
datLIII afgiHe 0 
datLIII atb-nummer 0 

achterstand uren 0 
uren OnderHanden Werk 0 
weelenurmer 0 
totaal aantal OHW per week 0 
som totaLen OHY 0 
datLIII overzicht 0 
OHY geen materiaaL 0 

werkeLijke leverdatLIII 0 
totaaltijd bewerleing 0 x x 

route x 0 x 
begin week 0 
benodigde teltening 0 

salarisnurmer 0 
uitvoerende afdeling 0 
valcmancode 0 

dienstrooster 0 
weeknurmer 0 
dag 0 
gewerkte tijd 0 
soort werle 0 
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6.2 Informatiematrix van de montaqewerkplaatsen. 

F B 0 B P T B 0 M S U 
0 E F L L E E P A T R 
R G F A A Ie S D T 0 E 
M E E U N E T R E R N 
U L R W N N E A R J Ie 
L E T E I J L C I N A 
I I E N N L H A G A 
E D B G G Y T A S R 
R I 0 S S B L B T 

N E L T 0 B 0 
G Ie Y N 0 N 
S S N 
F T 
0 
R 
M. 

INfORMATlE 

PBMR -m.mner 0 x 
opcIracht~ever 0 x 
teehnisc contactpersoon 0 
datl.lll aanvraag 0 
afdelingsm.mner 0 x 
afde I i ngsnaarn 0 
socrt order 0 
prioriteit 0 
machinegroep 0 x x 
machine 0 x x 
inventarisnummer 0 x 
aantal 0 x x x x 
omschri~ving aanvraag I specificatie 0 
eerste oste~roanose 0 
prognose tota e l t 0 
p'ro9nose GS dlt 0 
aeflnitief budget 0 x 
leverweek BKM 0 
aantal stilligdagen 0 
budgetm.mner 0 x x 
afkomst offerte 0 
omschri jvin~ 0 x x 
voorgecalcu eerde uren 0 x x 
voorgeealculeerd loon 0 
voorgeealculeerd materiaal 0 
levertijd 0 
bijla~~ 0 
opmer lngen 0 

eonmissienummer x 0 x x x x x x x 
~ojectleider 0 x 

P -TAS nUllller 0 
tekenkamer ~oe~leider M&E 0 
tekenkamer gindatl.lll M&E 0 
tekenkamer eiOddatl.lll M&E 0 
datl.lll archief M&E 0 
verwerving begindatl.lll M&E 0 
verwerving eiOddatl.lll M&E 0 
datLlll SMe M&E 0 x 
montageleider M&E 0 x 
montage begindatum M&E 0 x 
montage eiOddatum M&E 0 x 
omschri jving 0 x x 
naam construeteur 0 x 
tekentechnische informatie 0 
datl.lll 0 
tekeningm.mner 0 x x 
inventory no. 0 
list 0 
ordered by I date 0 
date 0 
sheet 0 
gr. nr. 0 
per anderdeel: aantal 0 x x 

eenheid 0 x 
omschri jving 0 x 
teken i ngnr • 0 
form.~r:ootte 0 
1Cr lngen 0 
i emnUIlIIer 0 

op'c!raehtgever 0 
.'delingsm.mner 0 
datl.lll oP.drachtbon 0 
~vraayae leverdatl.lll 0 

stel er 0 

datum materiaaLbon 
I ~ handtekening monteur 
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F B 
0 E 
R G 
M E 
U L 
L E 
I I 
E 0 

1 
N 
G 
S 
F 
0 
R 
M. 

INFORMATIE 

artikell'll.lllller 
artilcellll.lllller 
reserveringsllI.IIIIIer 

sal a r isl'll.llllle r 
uitvoerende afdeling 
vakmancode 
dienstrooster 
weeklll.lllller 
dag Ie •• gewer te tlJd 
soort werk 
totaaltijd bewerking 

o = originele informatie 
x = gecopieerde informatie 

0 B 
F L 
F A 
E U 
R W 
T E 
E 

B 
0 
E 
K 
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P T B 0 M S U 
L E E P A T R 
A K S 0 T 0 E 
N E T R E R N 
N N E A R I K 
J I L C J N A 
N N L H A G A 
G G Y T A S R 
S S B L B T 
L T 0 B 0 
Y N 0 N 
S N 
T 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



Bijlaqe 7: Verantwoordelijkbedenmatrix. 

7.1 Verantwoordelijkbedenmatrix van de onderdelenwerkplaats. 

V Ie C W W v c c 0 M A 
E L 0 E E A 0 A P E D 
R A N R R Ie N G Z C M 
A N S IC Ie M T A 1 H. 1 
N T T V U A R Z C N 
T R 0 I N 0 Y H B I 
W U 0 T L N T E S 
0 C R G E B E S T 
0 T B E U E R T R 
R E E V R D E A 
D U R E I W L T 
E R E R E P L I 
L [ N L E E 
Y D D R 
IC E E 

FORMULlER E R 

Opdrachtbon 0 * * It It 
Tekening x 0 * It X X x 
Werkvoorbereidingskaart 0 
Materiaalbon 0 x 
Urenoverzicht It 0 X x 
Planningslijst 0 x x 
Routekaart 0 x 
Urenkaart 0 * x 

o = verantwoordelijk voor informatie op het formulier 
x = heeft de informatie van het formulier nodiq 
* = levert informatie ten behoeve van het formulier, is niet 
verantwoordelijk. 
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7.2 Verantwoordelijkhedenmatrix van de montaqewerkplaatsen. 

V Ie V C H H P C 0 M A 
E l 0 H 0 0 R 0 P 0 D 
R A 0 E 0 0 0 N Z N M 
A N R F F F J S I T I 
N T C 0 0 E T C E N 
T A B C R H U 1 
W L B B B T U T R S 
0 C M B M I C E S T 
0 U M N T R R 
R L G E A 
0 A E U W T 
E T N R P 1 
L 0 I L E 
Y R E 
K U 

FORMUllER E R 

Begeleidingsformulier x * x 0 0 0 
Offerte x * x 0 0 x 
Blauwe Boek 0 x 
PlamingsLijst 0 x 
Tekening 0 x 'X 
BestelLijst 0 x 
Opdrachtbon 0 x 
Mated aa L bon 0 x 
Storingsbon 0 x 
Urenkaart 0 * x 

o = verantwoordelijk voor informatie op het formulier 
X = heeft de informatie van het formulier nodig 

M 
A 
G 
A 
Z 
Y 
N 

x 
x 

* = levert informatie ten behoeve van het formulier, is niet 
verantwoordelijk. 
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Bijlage 8: Modellen. 

8.1 Model van de onderdelenwerkplaats • 

. - --

Lo.oJ:.o 
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0, 
m 
• 
I\) 

~ 
(I) 
t1 
(I) 
(I) 
t:S 
-< 
0 
s:: 
Qo .... 

\Q 
Qo 

~ 
0 
Qo 
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8.3 Model van de montagewerkplaatsen. 

r OdllC.1j iL 
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Bij laqe 9: Het informatiestroomschema van de onderdelenwerk
plaats. 

De verklaring van de in het informatiestroomschema gebruikte 
symbolen staat in bijlage 10. 

INFORMATIESTROOMSCHEMA WERKPLAATS 11470 

~ 
~ 

IHAItI', +WST 
TeK.NUM. 

H 

y 

r=-J ~' 

1'EKEHINO 
PAIOO!T 
T.B.V.ll 
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INFORMATIESTROOMSCHEMA WERKPLAATS 11470 

I 

1 J 

N 

,'------
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INFORMATIESTROOMSCHEMA WERKPLAATS 11470 

JOB·VRUGAYE 

........ ~ 

", .. -" 
.. .,. .. " ...... "' ... ,.* • 

.------""".:.;;. .. ..., 
ReGSTRATlE 

'--__ ---;~ BeWEAKlNGS 
TUOEN 
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Bijlaqe 10: Verklarinq van de in het informatiestroomschema 
qebruikte symbolen. 

symbool I omschrijving 

"" .. "", ... handeling, proces (process) 
'-----' 

0- """""., beslissing (decision) 

o ........ "". voomereide handeUng (preparation) 

V·· ,,,,, ... ,,menselijke handeUng (manual operation) 

D·,,,,,, hulpbewerking (auxiliary operation) 

v···· ,.samenvoegen (merge) 

~ ., .. ,., ... "uitsplitsen (extract) 

d . directe communicatie van mens naar machine (manual input> 

O· .. invoer / uitvoer (input / output) 

CJ··., . document (document) 

( ........ ponskaart (punched card) 

c:::J . "., ... ponsband (punched tape) 

Q ..... ",,,,,,.magneetband (magnetic tape) 
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symbool 

o 
U 
o 
o 
o 

C'----') 

I omschrijving 

. magneettrommel (magnetic drum) 

magneetschijf (magnetic disk) 

.directe communicatie van machine naar mens (display) 

gekoppeJd geheugen (on line storage) 

telecommunicatie verbinding (communication link) 

connector (connector) 

afsluiting, onderbreking (terminal, interrupt) 
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Bijlaqe 12: overzicht van de reqelkrinqen op aIle aqqreqatie

niveau's. 

TOPNIVEAU: 

positie in markt 
stand technologie 
verwachtingen 

verwachtingen t.e.v. economfe 
concurrentie & technologie 
innovatiebeleid TL/CfL 
managementgegevens 

MANAGEMENTNIVEAU: 

BM-budget 

lange tennijn 
beleid 
bijstellen 

Lange-terlDijn 

beleid bepalen 

resultsa t vorige jaer 
ementgegevens manag 

lange-tennfjn-beleid 
taekstellfng voor kamend 
jaar 

gemiddetde doorlooptijd 
leverbetrouwbaarheid 
gemiddelde calcuLatie-afwijking 
percentage ziekteverzuim 

capacite 
producti 

grootte orderportefe 
nieuwe technologien 
bepalen 

Lange-termijn-beleid 
taakstelling voor komend jaar 
specifieke eisen en wens en kl 

it eanpassen 
emethode veranderen 

normen 
uille bi jstellen 

beleid voor 
we~sen .; 
bepalen ~ ant 

BEHEERSNIVEAU OP MIDDEllANGE TERMIJN; 

capacite 
order ui 
voorwlilar 

benodigde capaciteit 
kennis en ervaring 

orders, offerte 
geschatte aantal montage
uren en kosten 
toegezegde levertijd 

it inlenen 
tbesteden, voorwaar 
den aan grove pLan-

ning stellen 

orderacceptatie 
cap. reserveren 
grove planning 

BEHEERSNIVEAU OP KORTE TERMIJN; 
kwal iteit 

leverbet rouwbaarheid 
gemiddel 
gem. cal 

de doorlooptijd 
culatie-afwijking 
skosten afdel ing 

werkelij 

in grove 
geptaode 

k percentage ziekteverzuim 

beleid t.e.v. personeel 
taakstell fng voor komend 
jear voor de werkplaatsen 

planning 
leverdatum 

grove planning 
geaccordeerde levertijd 
geschatte aantal montage
uren 

aantll montlge-uren a; 
kosten per standaarddfttopdrachtr; 

fijne pL 
capaclte 

enning bijstellen 
it aanpassen 

verbetering 
kwaliteit & aanwezig 
mach i ne(onderdel en) 
beschikbare capacite 

heid doorvoeren 

orders & formulieren 
melding van monteurs 
toegezegde levertijd 
geschatte aantal montage-uren 
beschikbare capaciteit 

it 

werkvoorbereiden 
fijne planning 
zonodig actie 
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voortg angscontrole 
t kwal itei 

kosten 

deelopdrechten met werk
voorbereiding en techno 
documentatie 
fi jne planning 



OPERATIONEEL NIVEAU; 

aanwezigheid, controle 
& volledigheid machine 
& documentatie & 
hulpmiddelen 

machines en -onderdelen 
technische documentatie 
deelopdrachten met werkvoorbereiding 

kwaliteit 
B1namespeci1icatie 
a1stet- en montagevoorschri1ten 

aan beheers-
I 

niveau melden kwalfteit 
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werkelijk aental montage-uren 
resterende tijd 

complete machine(groep) 



Bijlage 13: Het compositorische schema van de montagewerk

plaatsen m.b.t. het nieuwe beheerssysteem. 

Het compositorische schema van het nieuwe beheerssysteem staat 

op pagina 50 weergegeven. 

Verklaring van de in het compositorische schema gebruikte 

symbolen en regels staat in bijlage 5.1. 

Het eerste deel van het compositorische schema wordt op de

zelfde wij ze als het composi torische schema van de huidige 

situatie (zie bijlage 5.3) doorlopen. 

De veranderingen zijn; 

De urenkaartjes worden in Framework ingevoerd alvorens naar de 

administratie gestuurd te worden. Met behulp van Framework kan 

een urenoverzicht gemaakt worden. 

Wanneer de order voltooid is, verzamelt de opzichter alle 

benodigde gegevens en vult hij het archiefdocument in. Dit 

document wordt in een archief tijdelijk opgeslagen. 

Regelmatig zal chef hal C met behulp van de archiefdocumenten 

ui t het archief de servicegraad van· de montagewerkplaatsen 

evalueren. 
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Bijlage 14: De informatiematrix van de montagewerkplaatsen 

m.b.t. bet nieuwe bebeerssysteem. 

F B 0 B P T B 0 M S U U A 
0 E F L L E E P A T R R R 
R G F A A K S D T 0 E E e 
M E E U N E T R E R N N H 
U L R II N N E A R I lC 0 I 
L E T E I I L e I N A V E 
I 1 E N N L H A G A E F 
E D B G G Y T A S R R D 
R I 0 S S B L B T Z 0 

N E L T 0 B 0 I C 
G K Y N 0 N e u 
s S N H M 
F T T E 
0 N 
R T 
M. 

INFORMATIE 
PBMR-rnmner 0 x 
opdracht~ever 0 x x 
technisc contactpersoon 0 
datlJll aanvraag 0 
afdelingsnUl1ller 0 x 
afdelingsnaam 0 
soort order 0 
prioriteit 0 
machjnegroep 0 x x x 
machIne 0 x x 
inventarisnUl1ller 0 x 
aantal 0 x x x x 
omschri~ving aanvraag/specificatie 0 x 
eerste ostenfrognose 0 
prognose tota e dlt 0 
p'rognose GS dlt 0 
aetlnitiet budget 0 x x 
leverweek SKM 0 
aantal stilligdagen 0 
budgetnUl1ller 0 x x i 

afkomst ofterte 0 
omschri jvin? 0 x x 
voorgecalcu eerde uren 0 x x x 
voorgecalculeerd loon 0 
voorgecalculeerd materiaal 0 
levertijd 0 x 
bijla~~n 0 
opmer Ingen 0 

cOIIIIlissienUl1ller x 0 x x x x x x x x 
~ojectleider 0 x 

P-TAB nUl1ller 0 
tekenkamer groepsleider M&E 0 
tekenkamer egihdatlJll M&E 0 
tekenkamer eifiddatlJll M&E 0 
datlJll archief M&E 0 
verwerving begindatlJll M&E 0 
verwerving eifiddatlJll M&E 0 
datlJll SMe M&E 0 x 
montageleider M&E 0 x 
montage begindatlJll M&E 0 x 
montage eifiddatlJll M&E 0 x 
omschri jving 0 x x 
naam constructeur 0 x 
tekentechnische informatie 0 
datlJll 0 
tekeningrnmner 0 x x x 
inventory no. 0 
list 0 x 
ordered by I date 0 
date 0 
sheet 0 
gr. nr. 0 
per onderdeel: aanul 0 x x 

eenheid 0 x 
omschrijving 0 x 
iekenlngnr. 0 
orm.~rootte 0 

9pmer ingen 0 
ltemrnmner 0 

o~rachtgever 0 
afdelingsnUl1ller 0 
datlJll OP,drachtbon 0 
~raa~e leverdatlJll 0 

tel er 0 
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F B 0 B P T B 0 M S U U A 
0 E F L L E E P A T It It It 
It G F A A Ie S D T 0 E E C 
M E E U N E T It E It )j N H 
U l It W N N E A It I K 0 I 
l E T E I I l C I N A V E 
I I E N N l H A G A E F 
E D B G G Y T A S It It 0 
It I 0 S S B l B T Z 0 

N E l T 0 B 0 I C 
G " Y N 0 N C U 
S S N N M 
F T T E 
0 N 
It T 
M. 

INFORMATIE 

datum mat,riaalbon 0 
handtekenlng monteur 0 
artikelnLlll\ler 0 

~~!!~~~~~r 0 
0 

salarisnLIIl\Ier 0 
naan! monteur 0 x 
ultvoerende afdeling 0 
vakmancode 0 
dienstrooster 0 
weeknLlll\ler 0 x 
dag 

11 gewerkte ti jd x 
soort werk 
documentnUllller 0 
mach i nef abri ek 0 
mach i nekenmerken 0 
afnamespecificatie 0 
monta?eVOOrSchrift 0 
werke Ijke aantal montage-uren 0 
werke~iJke d90rlooptijd 0 
looptlJd prOlect 0 
totaal aanta monteurs/deelopdracht 0 
werkelfjke leverdatum 0 
opmerkingen 0 

o = originele informatie 

x = gecopieerde informatie 
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Bijlaqe 15: De verantwoordelijkhedenmatrix van de montaqe

.werkplaatsen m.b.t ... ..het .nieuwe beheerssysteem. 

V K V C H H P C 0 M A 
E L 0 H 0 0 R 0 P 0 D 
R A 0 E 0 0 0 N Z N M 
A N R F F F J S I T t 
N T C D D E T C E N 
T A B C R H U I 
II L B B B T U T R S 
0 C M B M I C E S T 
0 U M N T R R 
R L G E A 
D A E U II T 
E T N R P I 
L 0 I L E 
Y R E 
K U 

FORMULIER E R 

Bi1eleidingsformulier x * x 0 0 0 
Of erte x * x 0 0 x 
Blauwe Boek 0 x 
Plamingslijst 0 x 
Tekening 0 x x 
Bestelll~t 0 x 
gpdrac:ht n 0 x 
Materiaalbon 0 x 
Storingsbon 0 x 
Urenkaart 0 * x 
Urenoverzicht 0 * Arc:hiefdocunent 0 

o = verantwoordelijk voor informatie op het formulier 
x = heeft de informatie van het formulier nodiq 

M 
A 
G 
A 
Z 
Y 
N 

x 
x 

* = levert informatie ten behoeve van het formulier, is niet 
verantwoordelijk. 
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Bijlage 16: De nieuwe formulieren. 

Bijlage 16A: Urenoverzicht. 

Kom Naam Week Uren 
================================================= 

1015360 Maas 14 4 
1045360 Maas 14 8 
1697000 v. 't Ende 14 32 
4014960 Dries 13 8 
4015160 Thijs 13 16 
4015160 Dirne 13 40 
4015160 Dirne 14 40 
4015160 Thijs 14 40 
4015160 Thijs 15 32 
4015160 Thijs 16 38 
4015160 Maas 16 2 
4015160 Dirne 16 36 
4015160 Thijs 17 28 
4015160 Dirne 17 32 
4015160 Thijs 18 32 
4015160 Dirne 18 28 
4015160 Thijs 19 16 
4015160 Dirne 19 40 
4015160 Dirne 20 24 
4015160 Maas 21 1 
4015160 Dirne 21 40 
4015160 Dirne 22 28 
4015240 v.d. Heiligenberg 21 8 
4015870 Maas 17 13,50 
4015870 Maas 18 4 
4015870 Maas 19 3 
4038780 v. Geenen 13 16 
4038780 v. Geenen 14 16 
4038780 v.Geenen 15 24 
4038780 van Geenen 16 16 
4060101 Maas 15 5 
4071611 v. Eekelen 13 14 
4071611 v Geenen 19 12 
4071611 v. Eekelen 21 8 
4071611 v.d. Heiligenberg 21 7 
4071611 v. Geenen 21 11 
4071701 v Geel 19 12 
4071701 vd Berg 19 12 
4074030 v Geel 19 26,50 
4074030 vd Berg 19 21 
4074030 Maas 19 8 
4074030 Maas 21 16 
4074030 v. Geel 22 24 
4074030 v.d. Berg 22 24 
4101536 Maas 15 16 
4166746 Maas 19 4 
4169700 v.t'Ende 13 28 
4169700 van 't Ende 16 32 
4169700 van 't Ende 17 32 
4169700 van 't Ende 18 22 
4169700 van 't ende 19 20 
4256463 Maas 16 1 
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4278342 Haas 19 6 
4279800 Winants 13 40 
4279800 Winants 14 40 
4279800 Winants 15 16 
4279800 Winants 16 32 
4279800 Winants 17 32 
4279800 Winants 18 36 
4279800 Winants 19 40 
4279800 Winants 20 24 
4279800 Winants 21 40 
4279800 Winants 22 16 
4400000 Haas 15 4 
4534005 v.d. Heyden 18 32 
4534005 Klaassen 18 8 
4534005 Klaassen 19 8 
4534005 vd Heijden 19 16 
4534009 v.d. Heyden 13 40 
4534009 Klaassen 13 40 
4534009 v.d. Heyden 14 38 
4534009 Klaassen 14 40 
4534009 Klaassen 15 32 
4534009 Klaassen 16 24 
4534009 van der Heijden 16 24 
4534009 Klaassen 18 24 
4534010 Klaassen 16 8 
4534011 v.d. Heyden 15 32 
4534011 van der Heijden 16 8 
4534011 Dries 19 28 
4534011 Thijs 19 20 
4534011 Klaassen 19 28 
4534011 vd Heijden 19 8 
4534011 Klaassen 20 16 
4534011 Dries 20 20 
4534011 Thijs 20 24 
4534011 vd Heijden 20 24 
4534011 Klaassen 21 16 
4534011 Dries 21 12 
4534011 v.d. Heijden 21 40 
4534011 Dries 22 20 
4534011 Thi~s 22 32 
4534011 v.d. HeJ.jden 22 32 
4534011 Klaassen 22 19 
4534017 Haas 13 16 
4534017 de Wild 13 8 
4534017 Rijsdijk 13 32 
4534017 de Wild 14 8 
4534017 Schram 14 8 
4534017 Rijsdijk 14 32 
4534017 Rijsdijk 15 28 
4534017 Rijsdijk 16 26 
4534017 Haas 16 24 
4534017 Rijsdijk 17 12 
4534020 Klaassen 17 8 
4534020 Dries 17 8 
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Bijlage 16B: Archiefdocument. 

DOCUMENTNUMMER; MACHINEGROEP; 

Hachineomschrijving; 
Afkomstig van 
Klant 
Kenmerken 

. 
I 

i 
; snelheid 

afstelnauwkeurigheid 

Documenten 

benodigd oppervlak/ afmetingen 
energievoorziening 
veiligheid 
ventilatie 
geluid 
onderhoudsschema 

; tekeningpakket(nr.) 
bestellijst 
montagevoorschrift 
afnamespecificatie 

Prototype; begrote aantal uren 
werkelijke aantal uren 
doorlooptijd 
looptijd project (begin & einddata) 
geschatte kosten 
werkelijke kosten (commissienr.) 
totaal aantal monteurs per deelopdracht 
geplande leverdatum 
werkelijke leverdatum 

Repeat-order; begrote aantal uren 
werkelijke aantal uren 
doorlooptijd 
looptijd project (begin & einddata) 
geschatte kosten 
werkelijke kosten (commissienr.) 
totaal aantal monteurs per deelopdracht 
geplande leverdatum 
werkelijke leverdatum 

Algemene opmerkingen; uitvoerende monteur(s} 
redenen uitloop/verschuiving 
technische problemen 
oplossing 
verandering op tekening 
overige opmerkingen 
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Bijlaqe 17: De offieiele afstudeeropdracht. 

TECHNI5CBE UNIVER5ITEIT EINDHOVEN 

Faculteit Werktuigbouwkunde 

Vakgroep WPA december 1992 

Afstudeeropdracht van 

Afstudeerhoogleraar 

Begeleider T.U.E. 

Philips 

Onderwerp 

Toelichting 

:J.A.F.Lambregts 

:prof.dr.ir.A.C.H.van der Wolf 

:ing.J.J.M.Schrauwen 

:ir.P.Reusens 

:Een planningsmethodiek voor de BM

werkplaatsen binnen Philips Lighting 

Roosendaal. 

Binnen de afdeling BedrijfsMechanisatie z~Jn vier werkplaatsen 

te onderscheiden, nl. mechanische onderdelenwerkplaats, proto

typewerkplaa ts, electrische en mechanische montagewerkplaats. 

Van de orders voor de onderdelenwerkplaats is de omvang be

kend. Daar veel storing- en spoedorders optreden, is de plan

ning, de doorlooptijd, de leverbetrouwbaarheid en de levertijd 

moeilijk te beheersen. Van de orders, die voor de montagewerk

plaatsen bestemd zijn is de planning bekend, maar is de omvang 

door onvoorziene technische problemen moeilijk te voorspellen. 

Opdracht 

Onderzoek de problemen, die optreden bij de planning van de 

onderdelenwerkplaats, de mechanische en de electrische mont a

gewerkplaats. Analyseer deze problemen, bepaal de voornaamste 

invloedsgrootheden en ontwikkel een model/methode. Na invoe

ring moeten de werkplaatsen kunnen voldoen aan de eisen, die 

de afdeling BM aan hen stelt, nl. hoge kwaliteit, grote lever

betrouwbaarheid, lage doorlooptijd en minimale integrale 

kosten. 

dh~ 
l.r.P.Reusens 

~~ ~ "V...t}J 
ing.J.J.M.Schrauwen prof.dr.ir.A.C.H.van der Wolf 
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Bijlaqe 18: Verklarinq van de afkortinqen. 

atb 

BBM 

BKM 

BM 

BMCO 

cfl 

E 

EBM 
Gem. Belangen 

GLS 

GS 

GWO 

HID 

hor 

i.c.c. 

M 
magazijn 1141 

magazijn 1142 

magazijn 4500 

O&E 

oaw 

pi 

pI 

pIc 

R&O 

TB 

tl 

vtl 

wvb 

aanvraag tot bestelling 

Bedrijfsbureau van de afdeling BM 

BedrijfsKlaar Maken 

BedrijfsMechanisatie 

centraal ontvangst van BM 

compact fluorescent lamps 

electrisch 

electrische afdeling van BM 

afdeling l die zorgt voor de coordinatie met 

buitenlandse Philips-vestigingen 

General Lighting Service 

GebruikersSpecificatie 

Groepswerkoverleg 

High Intensitive Discharge 

horizontale productie van tl-lampen 

International competence center 

mechanisch 

magazijn voor kleding en kantoorartikelen 

machine-onderdelen en staf & plaat-magazijn 

magazijn te Eindhoven 

afdeling organization & Efficiency 

onder handen werk 

projectingenieur 

lamp in de vorm van de Griekse letter n 

samenvoeging van 2 pl-Iampen in een carre 

reparatie & onderhoud 

Technische Bedrijven 

'tube luminance' 

verticale productie van tl-lampen 

werkvoorbereiding 
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