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Abstract: 
The research was carried out at the ice-cream factory of Nestlé in Roermond. lt was 
aimed at finding a better way of capacity planning. The market demand is extremely 
seasonal, and above that highly dependent on weather influences. The research 
tries to overcome the inherent conflicting objectives such as achieving inventory 
reductions, improving manufacturing costs, high service levels and rapid response to 
short-term changes to demand caused by the weather. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is 
het afsluitend deel van de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan de faculteit 
Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek 
is uitgevoerd bij Nestlé Roermond, een ijsfabriek die deel uitmaakt van Nestlé 
Nederland B.V. 

Het onderzoek heeft negen maanden in beslag genomen en in deze periode heb ik 
de kans gehad de (logistieke) processen in een ijsfabriek volledig te doorgronden. 
Om een tweetal redenen heeft het onderzoek me vanaf het begin erg aangesproken. 
Ten eerste is ijs een ontzettend aardig product om voor te werken; het is populair, 
iederen vindt ijs lekker en het doet denken aan mooi weer in de zomer. 
Ten tweede heb ik in Roermond mogen werken in een zeer stimulerende 
werkomgeving. Vanaf het eerste moment heb ik de indruk gehad dat het onderzoek 
belangrijk gevonden werd, door de mensen in Roermond maar ook door de mensen 
op het hoofdkantoor van Nestlé in Diemen. Dit heeft me enorm gestimuleerd om 
goede resultaten te behalen. Hiervoor wil ik met name Roeland Baajjens en Toon 
Verhoeven hartelijk danken. Zonder hun ervaring, ideeën, discussies en hulp was ik 
nooit in staat geweest de moeilijkheden van de logistieke besturing van een ijsfabriek 
zo goed te doorgronden. 

De Technische Universiteit Eindhoven verdient ook een dankwoordje. Na zes jaar 
aan deze universiteit gestudeerd te hebben, is de afronding in zicht. Ik wil ir. M. 
Kirkels, drs.ing. H.J.M. van der Veeken en dr. K.H. van Donselaar hartelijk danken 
voor hun hulp bij het volbrengen van mijn afstudeeronderzoek. Ik kijk met voldoening 
terug op enkele levendige discussies met en op vele positieve bijdragen van mijn 
begeleiders. 

Maarten Hovers 
Juni 1998. 
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Inleiding 

Het afstudeerrapport is uit een aantal delen opgebouwd. 

Het rapport begint met een samenvatting in het Engels van het afstudeeronderzoek. 
Deze samenvatting zal in de bibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven 
geplaatst worden. Sommige cijfers zijn niet in overeenstemming met de werkelijke 
cijfers vanwege de concurrentiegevoeligheid hiervan. 

Het rapport zelf zal tot het jaar 2003 niet in de bibliotheek verschijnen, omdat het 
concurrentiegevoelige informatie bevat. De inhoud van het rapport is tot die tijd 
vertrouwelijk. 

Het eerste deel van het rapport bestaat uit drie hoofdstukken, waarin we kennis 
maken met Nestlé Roermond en waarin de originele probleemstelling wordt 
onderzocht. De definitieve opdracht, bestaande uit zes deelopdrachten, is uit dit 
onderzoek voortgekomen. 

Het tweede deel bestaat uit vier hoofdstukken, die de kern vormen van het 
onderzoek. Hierin zullen oplossingen voor de gesignaleerde problemen worden 
aangedragen. 

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen die uit het gehele 
onderzoek naar voren zijn gekomen. 

De bijlages van dit rapport zijn als een aparte katern toegevoegd. Deze bijlages 
zullen nooit in de bibliotheek geplaatst worden. 
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Summary 

lntroduction 
This part introduces the company where the research has been executed. lt 
describes the company, the products and the production process. Thereafter it pays 
attention to the problem definition and the assignment followed by a description of 
the current planning system. The definition of customer service completes the basis 
for this research. 

The company. 
The ice-cream factory in Roermond is part of the Suisse company Nestlé S.A.. This 
multinational is the world's largest in the food industry. World-wide Nestlé owns 489 
factories, seven of which in the Netherlands that are controlled by the headquarters 
of Nestlé Netherlands in Diemen. Nestlé Netherlands bought the ice-cream factory in 
Roermond of Campina Melkunie in 1995. At the moment the 82 regular employees, 
helped by numerous temporary workers, produce yearly 13 million litres of ice-cream. 

The products. 
The products can be divided into four groups. The first product group is impulse ice
cream which is sold for example at the beach, the snackbar and the petrol stations. 
Second, the multi-packs which are the same ice-creams in family packs, sold mainly 
in the supermarkets. Scooping ice-cream is the third product group which is sold to 
restaurants, hotels and ice-saloons. The fourth product group are the one litre bricks 
sold in the supermarkets. 
The product groups have different sales outlets, different production lines and more 
importantly a different seasonal sales pattern. 

The process. 
Nestlé Roermond produces its ice-cream on five production lines. They have two 
lines for moulded sticks, one for bulk (scooping and one litre), one extrusion line and 
a line for cups, cones and squeezers. The outline of the process is similar for all five: 

- -
Figuur 1; production process 

Problem definition and assignment 
Due to the extreme seasonal pattern Nestlé Roermond has a shortage of capacity 
during peak season and over-capacity during autumn and winter, as shown by the 
following figure: 
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Demand 

winter summer winter 

Figuur 2; seasonal pattern 

During peak season Nestlé Roermond wants to achieve high levels of customer 
service. In the months May till August roughly 80% of total sales is realised, which 
means that out-of-stocks during these months mean lost sales immediately. 
Obviously Nestlé Roermond wants to achieve high customer service levels at the 
lowest possible costs. 
The assignment will investigate this trade-off by looking at the capacity planning and 
production control. These two determine the casts in the whole chain from reserving 
capacity based on forecasts until stock level control on product level. 
Part of the trade-off is the determination of the volume and mix flexibility needed to 
react adequately to changes in market demand during season. 

Specific problems in the ice-cream industry. 

Due to structural under-capacity during season, building a capacity stock is 
necessary. This capacity stock serves to supply the market from stock and to enable 
production to be flexible to changes in demand. Stock in the ice-cream business is 
expensive because of conditional storage at minus 30 degrees Celsius. 
Forecasting ice-cream sales is extremely difficult since sales depend on the 
seasonal pattern as well as weather influences. 

Problem definition. 
Nestlé Roermond wonders if a new production planning system can be developed 
that deals better with the extreme seasonal pattem and the weather depending 
safes. Besides Nestlé Roermond does not know how much f/exibility is needed to 
guarantee a high customer service level and which casts are tied to this f/exibility. In 
so doing, Nestlé Roermond attempts to overcome the inherent conflicting objectives 
such as achieving inventory reductions, improving manufacturing costs, high service 
levels and rapid response to short-term changes to demand caused by the weather. 

Current logistical planning. 

Forecasts are made by the Marketing department of Nestlé Diemen, the sa called 
latest estimates (LE). These estimates form an input for the annual planning that 
controls the available capacity and the amount of shifts on each production line. A 
central issue in the annual planning is the beg inning and the end of the season. The 
planning process is aimed at supplying the demand until the first of September. From 
September onwards available capacity is more than sufficient to follow demand. 
The Master Production Schedule is a twelve-week schedule on product level that is 
issued bi-weekly. The first two weeks are fixed planned production orders. 
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The third planning level is the two-week schedule that is issued weekly and divides 
the production volumes over the available days and production lines. Based on this 
schedule a personnel planning is made. Finally a daily schedule is issued for the 
mixing and production department. Products scheduled for production on day X, will 
be mixed on day X-1 and appear on the mixplanning on day X-2. 

Tasks of the research. 
Based on the analysis above we have defined six different tasks to be executed: 
1. Develop a definition for Customer Service and a set a goal. 
2. Develop a model that gives an indication of the fluctuations in demanded capacity 

due to seasonal influences. 
3. Develop a model that can make a trade-off between 'level' and 'flexible' 

production. 
4. Develop a logic for the best usage of the available capacities, 
5. Develop a forecasting method that is able to generate reliable estimates. 
6. Develop a trade-off to determine the last production batch of the season. 

Task 1: Customer Service. 

According to Nestlé standards the following definition is used for measuring 
customer service: 

Case Fill Rate (%) = (1- sum(absolute(cases delivered on time -cases requested))) * 100% 
sum(cases requested) 

Line Fill Rate (%)=(order lines delivered complete and on time) * 100% 
order lines requested 

Since over-supplying customers does not occur the first definition can be reduced to: 

Case Fill Rate(%) = (sum(cases delivered on time)) * 100% 
sum(cases requested) 

The management of Nestlé Roermond has set up the following norm to live up to: · 

Case Fill Rate (%)=95% 
Line Fill Rate (% )=98% 

Task 2: Possible volume variations 
From one year to the other the demand of the market can change due to more or 
less favourable weather conditions. We have to determine the required capacity and 
necessary flexibility. 
Firstly, based on past data, mean and variance of demand per week per month have 
to be estimated. This resulted in the following table {warning: these are fictive data): 

Table 1; mean and standard deviation per week per month of impuls ice-cream 

Jan Feb. Mar Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

mean 1% 1% 1% 2% 
stdev 0,5% 0,5% 0,5% 1 % 

3% 3% 4% 
1,5% 1,5% 2% 

3% 1% 1% 1% 2% 
1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1 % 
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By computer simulation possible demand pattems can be generated by taking 
samples from a normal distribution with mean and standard deviation as given in 
Table 1. We have simulated fifty possible demand pattems in the following manner 
(left hand side of Table 2). The right hand side of the table shows the way 
conclusions can be drawn to estimate possible yearly fluctuations. 

Table 2; expected demand of impulse ice-cream 
A B x BA Capacily demand fl'<lm !jiven montll til! September 1st 

row/week 1 2x 52 totaal sepVsept jan/sept maylsept aug/sept sept 

1 drawing rrom sumolr<1'N1 sumrow1 
distribution Jan week 36 HU week 35 

2 drawing from distributioo SUMr<1'N2 

be!onging to week X week1URweek35 
y y sumofr<l'Ny 

~y liUweek35 

50 50 

mean mean of week mun capacify demand 

inJanuary 100% 100% January to Septtimbêr 

Standaard deviation 

Resulting from the right hand side of Table 2, the graph shown in Figure 3 can be 
drawn. This graph gives an indication how much variability exists in the total volume 
in the remaining period. According to this analysis it can be concluded that the 
outcome of the total volume may differ plus or minus 15% due to seasonal 
influences. 
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The results from the statistica! analysis correspond to the findings of the Royal Dutch 
Meteorological lnstitute (KNMI), who have identified the most important weather 
factors for the ice-cream sales. Subsequently they have developed a model that can 
predict the sales volume only by inputting these weather factors into the model. In 
this way they have been able to reconstruct fictively the amount of sales that would 
have been realised yearly regarding the actual weather from 1937 till 1997. 
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Task 3: 'Level' or 'flexible' production 
In the next step we have to take a good look at the production planning. Optimising 
seasonal operations is about determining the optima! way to produce ice-cream in 
relation to its seasonal patterns. In the extreme one can choose between a 'level' or 
a 'flexible' production. Choosing between a level or a flexible production is a central 
issue - not only to production or factory managers - but also to logistics, purchasing 
and marketing managers, because it determines the casts and capability which the 
operation has to supply the markets. 
On the one hand, one can build-up inventories during the low season to fill peak 
demand during the high season - this is 'level' production. Whereas, on the ether 
hand, one can try and match production capacities as closely as possible to demand 
in order to minimise inventories - this is referred to as 'flexible' production. 

A method is developed that can make a trade-off between these production 
strategies and comes up with an answer which one is more profitable from an 
economie point of view. 

First of all the necessary amount of spare-capacity has to be calculated. In the 
preceding section about forecasting we have estimated that 15% spare capacity is 
needed to achieve sufficiently high levels of customer service. The next step we 
have to take is a method to determine whether the capacity has to be levelled out or 
not. 
Second, the number of shift-weeks (equivalent to man-hours) demanded by the 
market has to be estimated. The following formula could be used: 

. ( (L: unit* production time)* 115%) / effectivity 
# Shift weeks = --------------'----

# hours per shift week 

The method compares two alternatives and indicates the most profitable one. The 
starting point of the calculation is always maximal 'levelling'. A specific number of 
regular employees and temporary werkers and a specific stock building pattern are 
tied to this production strategy. At any moment the ratio between regular and 
temporary werkers must be at least equal to one. The alternative is to create the 
possibility to add one shift during peak season by attracting more regular employees. 

The following example illustrates the method: 
• stock holding casts are /5,- per pallet per week; stock casts + interest. 
• the output of a production line is two pallets an hour. 
• a temporary werker casts /30,- an hour. 
• the average gross year salary of a regular employee is /80.000,-. 
• an employee works 1600 hours per year. 
• a shift consists of six employees of which at least three regular. 
• a werking week counts 40 hours. 
• the output of one shift-week casts: 2pallets/hourx40hours/weekx/5,-= f 400,- per 

week. 
• a production line has 50 available production weeks per year. 
• a week has 5 available production days of 24 hours. 
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• for production in two shifts eight regular employees are needed and for three 
shifts eleven 1 regular employees. 

Begin Example: 
lncluding spare capacity 100 shift-weeks are demanded by the market. For 'level' 
production we need eight employees and the following production strategy: 

Sept. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aug. 
2 

The alternative is amore 'flexible' production schedule having three shifts available 
during 33 weeks. We need eleven regular employees, but stock costs decrease. 

Sept. 
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Aug. 
3 

Expenses Savings 
regular employees 11*80.000=/800.000 stock reduction 901 *400= /360.400 
temporarv workers 9*33*40*30= f356.400 
Total f1.236.400 Total f360.400 

!Total 1a1s.oool 

The figure below explains the amount of savings due to reduced capacity stock. 
Sept. Aug. 
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Savings of stock casts are therefore equal to: 
(51+50)+(48+47)+ ... +(6+5)+(3+2)=(17x53)=901 weeks the output of one shift on 
stock. 
Conclusion: 
These calculations show that in case of 100 shift-weeks the savings with a flexible 
production schedule are: f124.000,- (/1 .000.000- (/1 .236.400-/360.400)). 

During low season when there is no production, regular employees can do 
alternative work e.g. for other Nestlé products. This is additional income that makes 

1 Eleven employees are necessary but only nine are available continiously. Two employees are spare 
for absenteeism, illness and holidays. 
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the flexible production schedule more profitable. For this work the regular employees 
have 280 (1600-33x40=280) hours available. lncome of this work is about f20,- an 
hour, which totals to an additional income of f61.600,- (11x280x20). 

1 Total savings are therefore: /61.600+/124.000=/185.600,-

The second part of the model optimises the solution. By starting one week earlier 
than necessary with regular employees, hours of temporary workers will be saved at 
slightly higher stock costs. The number of weeks we have to advance production can 
be calculated using the following trade-off method. 
The regular employees can werk in two shifts. Three temporary workers are required. 

Sept. 
0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 

Aug. 
3 

2wee: 
1week~ 

The first step results in: 
• Savings of (2x6)-(1x3)=9 temporary workers for one week, that is: 

40x9x30= f 10.800,-. 
• Additional stock casts: (1xf400)+(2x/400)=3x/400=f1200,-. 
• Less alternative work by regular employees reduces this income by 

40x9x20= /7.200,-. 

Production has to be advanced until the savings equal the additional costs 
This starting date is found when the additional stock casts are f 10.800-
f7.200= f3.600. 
With i being the number of weeks production has to be advanced, the following 
equation must be solved: (3 + 6(i -1)) * 400 = 3600. This gives i=2. 

In this example the optimal production strategy to make 100 shift-weeks is: 
6 weeks in two shifts and 29 weeks in three shifts. 

Spare capacity is the available time at the end of the season, that can be used if 
necessary. In the last weeks the number of shifts can be reduced if available time 
plus stock if enough to serve the market demand with 95% certainty. Temporary 
workers can be laid off to keep stock at the end of season as low as possible. 

Economie contribution of products 
Depending on the utilisation of the production lines the starting date is determined in 
the method described above. A product in the assortment gives a real contribution 
only if the difference between the selling price and all variable costs is larger than 
total stock casts if the complete year volume would be produced at the starting date. 
Higher utilisation levels ask for higher marginal contributions to be profitable. 
Especially private label products need to be examined thoroughly on profitability. 

Task 4: Best usage of available capacity 
Due to the high seasonality a large capacity stock is necessary. Figuur 4 is an 
example of the average stock level in different months of the year. 
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Stock building 

This pattern proves that the majority of stock is capacity stock and independent of 
batch sizes. Batch size control is therefore of minor importance. Calculated optimal 
batch sizes must be regarded as a guide-line for the logistical planner. 

Camp's formula is usable, provided that a factor for change-over casts is added. 
"Virtual change-over casts" is probably the most suitable name for this factor, that 
takes into account that any change-over time during the production season must be 
compensated by an earlier production start. One more change-over of e.g. eight 
hours advances the production start by eight hours. The output during these hours is 
in fact additional capacity stock resulting in higher stock casts. Especially in the 
highly utilised lines these "virtual change-over casts" are important. 

Four phases 
The year can be divided into four phases, that demand different strategies for 
production control: 
1 ) end of season til/ production start. 

Short batches, following (low) demand, alternative work. 
2) production start til/ start selling season. 

Long batches, building capacity stock, regular employees and few temporary 
workers. 

3) sel/ing season til/ last production run. 
Optimal batch sizes, flexibility to adjust to changes in market demand, many 
temporary workers. 

4) last production runs at the end of season. 
Last batch size as determined by "newsboy problem", spare capacity, laying off 
temporary workers. 

Phase 3 is the most complex to control. Fixed production cycles reduce complexity 
and result in better balanced stock and capacity. An optimal change-over cycle with 
minimal time and money losses may be followed. 
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Task 5: A forecasting method 
In the current situation forecasts on weekly, monthly and on a yearly basis are 
relatively inaccurate. 
Sales on weekly and on monthly basis depend highly on weather. Because Nestlé 
Roermond serves its customers from stock, the most important forecast is the year
volume, or the Latest Estimate. By statistica! analysis, deduced from an scientific 
article from Hertz & Schaffir published in 1959, a robust forcasting method is 
developed to estimate year-volumes on product level. 
We can use the results from the computer simulation described above. 

Table 3;forecasting ratio and standard deviation 

2 

y 

50 

«IN/Week 

1 

2 

y 
50 

mean 

A 

drawing trom 
distribution Jan 

meanotW1161c 
inJanuary 

B x AZ. BA 

1 2 x 52 total «IN-

sumofrt::IN1 1 

drawing trom distribution 2 

belonging to week X 

sum ofrr:my y 

50 

100% 

1 2x 

A1/BA1 

sum(A2: B2)/BA2 

sum(Ay;xy)IBAy 

cumulali1le maan g;x 
untilweek2 

slandardde'liation of 

lcr x 1 cumulative mem 

<>2 total 

100% 

100% 

The cumulative mean is the forecasting ratio, g:. A forecast, s1 , of total sales for the 
season for a specified item is obtained by deviding sales to-date, s1w, by the 

appropriate forecasting ratio: s1w = s;w 1 . . /gw 
For every forecasting ratio a standard deviation cr w, is calculated as given by Table 
3. The forecasting ratio together with the standard deviation are very robust tools to 
estimate the total sales relatively early in the season. 
Forecasting ratios and standard deviations are obviously product group dependent. 
These calculations have been executed for all product groups and resulted in an 
operational forecasting system. An example of the output of the developed system is 
given in Figure 5. The lowest line is the most likely estimate. The upper line is the 95 
percentile, this level has a 5% chance to be surpassed. 

CHOC.STICK 36 

reallsed y<1ar volum8" 32.543 

60000 
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-k 

Figure 5; Latest Estimate of Chocstick 
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Task 6: Last production batches 
The third utility of the proposed model (by Hertz & Schaffir) is the possibility to make 
an economie trade-off for determining the amount of products to be made in the last 
production batch of the season. This is done by calculating the Net Expected Profit 
of each product put into stock. lf a unit is sold during season the unit profit is the 
selling price minus the variable casts. lf it is not sold it will have to be held in stock 
until next season. That incurs additional stock casts. 
The proposed forecasting model indicates the chance, that the x1

h item produced is 
going to be sold in the current season. 
The last unit that has to be produced has an Net Expected Profit of zero. Because 
for this unit the chance of sale times the unit profit minus the chance of left-over 
times the incurred stock costs is zero. In formula: 

Net Expected Profit = (chance of safe ikw * unit profit)-( ( 1 - chance of safe ikw) * stock costs) = o 
With: 
Chance of saleikw=the chance the kth unit of product i will be sold before the end of the 
season. 

N.B. 
For more details see the publication of Hertz & Schaffir [1959]. 

Conclusions 
The concepts found during this research can be implemented in the current 
production control system. Each of the concepts belongs to one of the planning 
levels described earlier. 
1. Fluctuations in year volume: annual planning. 
2. Level or flexible production: annual planning. 
3. Optimal batch sizes: annual planning. · 
4. Forecasting model: MPS (twelve week schedule). 
5. Newsboy problem: MPS. 
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Inleiding tot de hoofdstukken één, twee en drie. 

De eerste drie hoofdstukken beschrijven de eerste fase van het onderzoek en leggen 
de basis voor verbeteringsvoorstellen die in de hoofdstukken vier tot en met zeven 
ter sprake zullen komen. De eerste drie hoofdstukken zijn van groot belang omdat 
zonder een gedegen vooronderzoek en het vastleggen van de huidige situatie de 
kans bestaat dat oplossingen gezocht worden voor het verkeerde probleem. 

In het eerste hoofdstuk zullen we kennis maken met Nestlé Roermond en haar 
relaties met het moederconcern Nestlé S.A .. Eveneens wordt aandacht besteed aan 
de producten die Nestlé Roermond op de markt brengt, hoe deze aan de man 
gebracht worden en hoe ze geproduceerd worden. 

Het tweede hoofdstuk vervolgt met de aanleiding van het onderzoek en de initiële 
probleemstelling. Na de probleemanalyse, de afbakening en het aanstippen van de 
belangrijkste problemen van Nestlé Roermond komen we tot een definitieve 
probleemstelling en opdrachtformulering. Hieruit volgt een plan van aanpak voor het 
verdere onderzoek. 

Het derde hoofdstuk brengt de huidige logistieke planning in kaart. Het beschrijft de 
afdeling Logistiek Roermond en haar relaties met het hoofdkantoor van Nestlé 
Nederland in Diemen. Het huidige planningssysteem komt ter sprake van jaarniveau 
tot dagniveau. Na een analyse van het huidige planningssysteem zijn 
probleemgebieden geïdentificeerd, waaruit verschillende deelopdrachten zijn 
voortgekomen. 
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1. Bedrijfsbeschrijving van Nestlé Roermond 

In dit eerste hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ijsfabriek van Nestlé in 
Roermond. Aan bod komen achtereenvolgens het moederconcern, de fabriek in 
Roermond, het productenpakket, de verkoop en orderbehandeling en tenslotte een 
korte beschrijving van het productieproces. 

1. 1 Nestlé S.A. 
De ijsfabriek in Roermond maakt deel uit van het Zwitserse concern Nestlé S.A. 
Deze multinational is de grootste ter wereld op het gebied van voedingsmiddelen. 
Oorspronkelijk was de belangrijkste activiteit van Nestlé S.A. het verwerken van 
zuivelproducten tot houdbare consumentenproducten. Inmiddels zijn daar vele 
andere voedingsmiddelen aan toegevoegd: chocolade, instant dranken, culinaire-, 
gekoelde -en diepvriesproducten, ijs, mineraalwater en diervoeding. Voeding staat 
steeds centraal in de Nestlé onderneming, maar de groep heeft inmiddels ook 
belangen op het gebied van farmaceutica en cosmetica. Nestlé produceert haar 
producten wereldwijd in 489 fabrieken. 
Nestlé Nederland b.v. is een onderdeel van het moederconcern en draagt met een 
omzet van ruim 1,3 miljard gulden 2% bij aan de totale omzet. Het hoofdkantoor in 
Diemen coördineert de productie in de zeven fabrieken in Nederland. 

1.2 Nestlé Roermond 
Deze fabriek is in 1956 gestart als melkinrichting voor de bereiding van 
zuivelproducten als consumptiemelk, room, boter, yoghurt en pappen. De fabriek 
droeg toen de naam 'St. Christoffel', de patroonheilige van Roermond, en maakte 
onderdeel uit van de coöperatie Maasvallei die later is opgegaan in DMV-Campina. 
In 1980 is de fabriek omgebouwd voor de ·vervaardiging van Campina-ijs. Na de fusie 
van de coöperaties Melkunie en Campina in 1989 is de fabriek ingrijpend 
gemoderniseerd en zijn er vele sterke merken gelanceerd waaronder het bekende 
Jive-ijs. Begin 1995 is de gehele ijsdivisie van Campina Melkunie overgenomen door 
Nestlé Nederland. Er zijn momenteel 82 mensen in vaste dienst (zie bijlage 1 voor 
organisatieschema). In de zomer wordt er veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten 
waardoor er soms 120 mensen werkzaam zijn. Momenteel wordt er op een zestal 
lijnen circa 13 miljoen liter ijs per jaar geproduceerd, verdeeld over ongeveer 150 
eindproducten. 
Men richt de marketing- en verkoopinspanningen zowel op het winkelkanaal als op 
de vele kleinere verkooppunten die men gezamenlijk wel 'het grijze kanaal' noemt, 
dit zijn bijvoorbeeld strandhuisjes en snackbars. Deze worden bediend door 
verschillende kleine en grote grossiers verspreid over het hele land. Naast de vele 
soorten verpakte ijsjes wordt er tevens een assortiment schepijs verkocht aan de 
horeca. De belangrijkste ijsmerken die verkocht worden onder de naam Motta zijn: 
Jive, Maxibon, Fruit Joy, Knettertops en Fruitvriendjes. 

1.3 Het productenpakket 
Het productenpakket kan in grote lijnen worden onderverdeeld in de volgende 
productgroepen. 
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1. (impuls) Handijs 
Dit zijn enkelverpakte ijsjes die onder andere verkocht worden aan het strand, bij 
het benzinestation en in snackbars. Deze beslaan in liters 34% en in omzet 51 % 
van het jaarvolume. 

2. Multipacks 
Individueel verpakte porties van de handjjsjes maar nu samengevoegd tot een 
gezinspak. Deze worden verkocht in de supermarkten. Ze beslaan in liters 9% en 
in omzet 15% van het jaarvolume. 

3. Schepijs 
Dit ijs is verpakt in bakken van 2,4 of 4,8 liter. Het wordt geserveerd in restaurants 
en in ijssalons. Er zijn ongeveer 30 verschillende smaken in verschillende 
kwaliteitsklasses. Deze beslaan in liters 21% en in omzet 15% van het jaarvolume. 

4. Dessertijs (1 liter en specials(Antica o.a.)) 
Dit ijs wordt verkocht als merkartikel in de supermarkten. Het beslaat in liters 9% 
en in omzet 10% van het jaarvolume. 

5. Private label (literbakken) 
Dit ijs in de smaken vanille, aardbeien, en room produceert Nestlé in opdracht van 
de supermarkten onder diens eigen private label. Deze beslaan in liters 27% en in 
omzet 9% van het jaarvolume. 

IJs is een bijzonder seizoens- en weersafhankelijk product. Dit geldt echter niet voor 
alle productgroepen in dezelfde mate. Op basis van afzetcijfers van de laatste jaren 
heeft Nestlé Roermond in het verleden een seizoenspatroon bepaald (zie Tabel 1-1 : 
seizoenspatroon). 

Tabel 1-1 : seizoenspatroon 

prod/maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
handiis 1% 2% 9% 13% 16% 21% 18% 14% 3% 1% 1% 1% 
multipacks 1% 1% 5% 9% 15% 26% 22% 15% 3% 1% 1% 1% 
schepijs 3% 5% 8% 10% 11% 15% 14% 13% 6% 5% 4% 6% 
dessertiis 3% 5% 8% 10% 11% 15% 14% 13% 6% 5% 4% 6% 
PL literbakken 3% 5% 8% 10% 11% 15% 14% 13% 6% 5% 4% 6% 

afzet 
30% ~----------------

25%. 

l~liandiis 
....... - - 1 20% 

' 
t-multipacks l 15%. 

10%. 

. l ...,._schepijs/dessertijs/PL 

. 1 literbakken 

5% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

maanden 

Figuur 1-1: seizoenspatroon 
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De kostprijs 
Uit een onderzoek gedaan door Nestlé S.A. naar de kostenverdeling van de 
ijsfabrieken in Europa blijkt dat productiekosten, overheadkosten, verkoop- en 
distributiekosten en marketingkosten gemiddeld respectievelijk 30%, 14%, 28% en 
16% van de totale kosten uitmaken (zie bijlage 2). 
Voor dit onderzoek zijn met name de productiekosten en de opslag- en 
distributiekosten van belang. De totale productiekosten bedragen bijna 30 miljoen 
gulden, opslag en distributie kosten bijna drieêneenhalf miljoen gulden. Deze twee 
kostenposten zijn weergegeven in Figuur 1-2 en Figuur 1-3. 

Productiekosten Opslag· en dislributiekosten 

5% 3%4% 
: liîvracitikosten Roèrmond-16% 

52% 

6% : •arbeid ___ -·; 

,.energie 

ia verpakkingen 

! m grondstofkosten ! 

Figuur 1-2; productiekosten 

1.4 Verkoop en orderbehandeling 

46% 

M elick 
•Vrachtkosten M ellck· 

' Klant 

clnluitslag Melick 

: mOráerpicklnglhandling 

• Supply Cham 

Figuur 1-3; opslag- en distributiekosten 

Men maakt een onderscheid tussen de afzet in het binnenland en de export. De 
productie voor het binnenland gebeurt geheel op voorraad terwijl voor het buitenland 
voornamelijk op order wordt geproduceerd. Nestlé Roermond zet ongeveer 85% van 
het volume in liters af op de Nederlandse markt en de overige 15% gaat naar het 
buitenland. Hiermee bereikt Nestlé een marktaandeel in liters van ongeveer 20% op 
de Nederlandse markt. 
1. Binnenland 

De verkoop binnendienst werkt vanuit Diemen waar orders telefonisch of per fax 
binnenkomen. De orders worden ingevoerd in het orderadministratiesysteem dat 
de voorraad controleert. Voor 12.00u bestellen op dag 1 betekent leveren op dag 
2. In de zomer rijden de vrachtwagens vijf dagen per week en krijgt elke klant 
gemiddeld twee bezoeken per week. 's Winters rijden ze drie dagen per week en 
krijgt elke klant wekelijks een bezoek. 
De klanten die zich bij de verkoop binnendienst melden zijn ofwel grossiers die de 
vele horeca-verkooppunten bedienen (het grijze kanaal), ofwel de DC's van 
supermarkten die producten afroepen op basis van raamcontracten die hun 
inkooporganisaties afsluiten met Nestlé. De producten worden verzonden vanuit 
het distributiecentrum in Melick, dat de orders piekt en in vrachtwagens van de 
transporteur laadt in overleg met de afdeling Logistiek Roermond. 

2. Buitenland 
Het buitenland sluit in de regel voor 1 januari een raamcontract af bij het 
hoofdkantoor in Diemen met daarbij een verdeling van de vraag over het jaar. De 
afnemers zijn hoofdzakelijk Nestlé-vestigingen in Europa maar ook enkele 
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afnemers die zijn overgebleven uit de Campina-tijd. In de loop van het jaar worden 
de orders, die anders kunnen zijn qua grootte en timing, definitief en produceert 
Nestlé Roermond deze. In onderling overleg bespreken Nestlé Roermond en de 
afnemers de levertijden. Nestlé Roermond verzendt bij voorkeur volle 
vrachtwagens naar het buitenland, rechtstreeks vanuit het magazijn bij de fabriek. 

1.5 Het productieproces 
De verschillende soorten ijs worden op vijf verschillende lijnen geproduceerd. Vrijwel 
alle ijsmixen bereidt men in het mixlokaal waar het productieproces begint. De vijf 
lijnen zijn in feite verpakkingslijnen. Het totale productievolume in liters bestaat voor 
60% uit schepijs in grootverpakking en literbakken. In machinetijd maakt schepijs en 
literbakken samen 22% uit van het totaal. 
Eerst volgt een korte beschrijving van de lijnen. 
1. Lijn 1 (moulded sticks) 

Op deze lijn worden handijsjes en multipacks gemaakt door middel van een 
ronddraaiende machine met daain een mal met ijsvormen. 

2. Lijn 2 (moulded sticks) 
Dit is dezelfde machine als lijn 1 en in principe zijn de producten op beide lijnen 
uitwisselbaar. Gelijktijdig produceren van dezelfde vormen is meestal niet mogelijk 
omdat van de meeste vormen slechts één set mallen beschikbaar is. 

3. Lijn 4171 (Schepijs en literbakken) 
Deze lijn bestaat uit drie delen waarvan alleen het afvulgedeelte en het 
verpakkingsgedeelte verschillend zijn. Alle drie maken ze gebruik van dezelfde 
vriestunnel. Het eerste deel bestaat uit drie afvulmachines voor de literbakken, de 
bakken van 2,4 liter en die van 4,8 liter. Een enkele keer wordt er een machine 
naast gezet voor de productie van bakken van 2 of 10 liter. 

4. Lijn 5 (extrusielijn & sticks) 
Dit is de extrusielijn die handijsjes en multipacks produceert. In een kolom ijs 
wordt een stokje gestoken en vervolgens wordt een stuk ter grootte van een ijsje 
afgesneden. Het ijsje gaat door een vriestunnel en wordt verpakt. 

5. Lijn 6 (cups, cones, squeezers) 
Deze lijn produceert handijs in de vorm van roombekers, hoorntjes en de 
zogenaamde "squeezers". 

Omdat de producten op lijn 1 en 2 uitwisselbaar zijn heeft Nestlé Roermond te 
maken met vier capaciteitsgroepen. 

Voor alle producten geldt min of meer dezelfde goederenstroom (Figuur 1-4). 

1 Lijn 3 is reeds enige tijd opgeheven. Lijn 417 is in feite één lijn; met lijn 4 wordt de vulmachine voor de l 
literbakken aangeduid en met lijn 7 die van de bakken van 2,4 en 4,8 liter. 
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[] [] Verpak. 

Vullen/vormen Vriezen 

Figuur 1-4; globale goederenstroom 

Magazijnen 
We kunnen drie magazijnen onderscheiden: magazijn verpakkingen en grondstoffen, 
magazijn gereed product en het DC in Melick (zie Figuur 1-4). 
1. Het magazijn verpakkingen en grondstoffen: dit is een gesloten magazijn aan de 

fabriek uitgerust met een eenvoudig locatiesysteem. De beheerders van het 
magazijn verzorgen de goederenontvangst en de inventarisatie van de voorraden. 

2. Het magazijn gereed product: dit magazijn, eveneens met locatiesysteem, wordt 
beheerd door de medewerkers van de afdeling Logistiek. In dit magazijn bevinden 
zich producten voor het binnen- en buitenland en producten die wachten op 
vrijgave door de kwaliteitsdienst (vrijgave na 3 dagen). 

3. Distributiecentrum Melick: magazijn voor opslag en distributie t.b.v. de 
Nederlandse markt. 
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2. Probleemstelling en opdrachtformulering 

In dit hoofdstuk komt de initiêle probleemstelling aan de orde. Daarna volgt een 
analyse van de probleemstelling en vervolgens wordt het onderzoeksterrein 
afgebakend. Aan de hand van de analyse en afbakening is een definitieve 
probleemstelling geformuleerd en de uiteindelijke opdrachtformulering vastgesteld. 

2.1 De aanleiding van het onderzoek en de initiële probleemstelling. 
Door de aard van het product is de vraag sterk seizoensgebonden. In de zomer is er 
niet voldoende capaciteit om aan de volledige vraag te voldoen en gedurende de 
rustige herfst- en wintermaanden heeft men een overschot aan zowel capaciteit als 
personeel. Lange tijd veel voorraad houden om aan de hoge vraag te kunnen 
voldoen is kostbaar omdat ijs bij zeer lage temperaturen bewaard moet worden. 
Toch zal er in de maanden dat er capaciteit over is, zoals in Figuur 2-1 
weergegeven, op voorraad geproduceerd moeten worden om in de zomermaanden 
aan de vraag te kunnen voldoen. 

vraag 

winter zomer winter 

Figuur 2-1: capaciteit v.s. vraag gedurende het jaar 

De probleemstelling werd bij aanvang van het onderzoek als volgt gedefinieerd: 

• Hoe produceert Nestlé Roermond zodanig dat ze aan de vraag kan voldoen, 
rekening houdend met inkoopkosten, productiekosten, voorraadkosten, 
personeelskosten, transportkosten, een zo gelijkmatig mogelijke bezetting van de 
fabriek, en variaties in de vraag als gevolg van de weersomstandigheden en 
eventuele reclamecampagnes? Nestlé Roermond wil graag onderzocht hebben 
wat de beste manier van productie(capaciteits)planning is en hoe 
productieflexibiliteit maximaal benut kan worden. 

2.2 Probleemanalyse 
In deze paragraaf zullen de belangrijkste steekwoorden uit de probleemstelling 
besproken worden. 

2.2.1 Leverbetrouwbaarheid 
In de probleemstelling van paragraaf 2.1 staat in de eerste regel "hoe produceert 
Nestlé Roermond zodanig dat ze aan de vraag kan voldoen". De mate waarin men 
aan de vraag voldoet, kan worden uitgedrukt in een bepaalde leverbetrouwbaarheid. 
Deze leverbetrouwbaarheid is het centrale thema van de probleemstelling. Dit is te 
rechtvaardigen omdat het voor Nestlé Roermond van levensgroot belang is dat er 
altijd geleverd kan worden, met name in het hoogseizoen. In deze periode moet een 
groot deel van de omzet (70%) gerealiseerd worden, waardoor er bij 
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voorraadtekorten in deze maanden veel omzet verloren gaat. Alle producten zouden 
op voorraad moeten liggen om zich aan de afspraken met de klanten te kunnen 
houden (bestellen voor 12.00u op dag 1 = leveren op dag 2). Het is daarom 
noodzakelijk een goede maat te definiêren voor de leverbetrouwbaarheid waarvoor 
het management een norm zou moeten opstellen. Pas nadat dit gebeurd is, kan de 
leverbetrouwbaarheid dienen als centraal thema van het onderzoek en kunnen 
alternatieven en uitkomsten kwantitatief worden geanalyseerd en beoordeeld. 

2.2.2 Kosten 
Het tweede deel van de probleemstelling zegt: "rekening houdend met inkoopkosten, 
productiekosten, voorraadkosten, personeelskosten, transportkosten, een zo 
gelijkmatig mogelijke bezetting van de fabriek en variaties in de vraag als gevolg van 
de weersomstandigheden en eventuele reclamecampagnes". Hieruit volgt dat de 
norm voor de leverbetrouwbaarheid bereikt moet worden tegen zo laag mogelijke 
totale kosten. 

2.2.3 Productie( capaciteits )planning 
Ten derde geeft de probleemstelling een uitgangspunt vanuit welke invalshoek 
bovengenoemde problematiek aangepakt moet worden: "Nestlé Roermond wil graag 
onderzocht hebben wat de beste manier van productie( capaciteits )planning is ... ". Dit 
uitgangspunt lijkt redelijk omdat deze planning de keten als geheel overziet en 
beïnvloedt. Vanaf het reserveren van capaciteit voor producten op basis van de 
prognoses tot en met beslissingen over voorraadniveau naar soort en grootte, is de 
productie( capaciteits )planning bepalend. 

2.2.4 Productieflexibiliteit 
Ten vierde zegt de initiële probleemstelling: " ... en hoe productieflexibiliteit maximaal 
benut kan worden". De productieflexibiliteit bepaalt in welke mate en hoe snel het 
productieproces kan reageren op veranderingen in de vraag als gevolg van goed 
weer of verschuivingen in productvolumes. Deze flexibiliteit is noodzakelijk en moet 
gezien de aard van de ijsverkopen optimaal ingezet kunnen worden. 
Men kan twee kanten van flexibiliteit onderscheiden. Aan de ene kant gaat het om de 
mate waarin men de facto zijn doelen in de markt bereikt bij een gegeven 
onzekerheid en dynamiek. Aan de andere kant gaat het om de manier waarop men 
dat doet. (Bertrand, Wortmann, Wijngaard [1990]). Deze vormen van flexibiliteit 
worden respectievelijk externe flexibiliteit en interne flexibiliteit genoemd. Van 
belang voor de externe flexibiliteit zijn met name de mixflexibiliteit en de 
volumeflexibiliteit. 
• Mixflexibiliteit betreft de snelheid waarmee en de mate waarin de productie 

aangepast kan worden aan onverwachte verschuivingen in de vraag naar de 
verschillende bestaande typen binnen een productgroep. Hierbij is het volume van 
de vraag naar de productfamilie als geheel bekend en constant. 

• Volumeflexibiliteit betreft de snelheid en de mate waarin het productievolume van 
een productgroep is aan te passen aan de actuele vraag. 

2 Naast de twee genoemde vonnen van externe flexibiliteit bestaan ook nog familieflexibiliteit en 
typeflexibiliteit, resp. de snelheid waarmee nieuwe producten op niet bestaande fabricagefaciliteiten vervaardigd 
kunnen worden en de snelheid waarmee en de mate waarin kan worden voldaan aan de vraag naar nieuwe 
producttypen binnen een productgroep. Deze twee zijn voor de productieplanning van Nestlé Roennond veel 
minder relevant.(Zie ook Bertrand, Wortmann en Wijngaard [1990] en Corbey [ 1997] ). 
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Deze vormen kunnen ook tegelijkertijd voorkomen. 
De externe flexibiliteitseisen vragen om een daarop afgestemde flexibiliteit van het 
productieproces, de interne flexibiliteit. De interne flexibiliteit wordt bepaald door de 
ter beschikking staande beheersmaatregelen en technische mogelijkheden. 

2.3 Het onderzoeksterrein 
Het onderzoek zal een integrale aanpak hebben. Dit betekent dat in principe de 
gehele logistieke keten de aandacht verdient. De keten begint bij het Hoofdkantoor in 
Diemen waar de prognoses van de ijsverkopen worden gemaakt en eindigt bij de 
voorraden in het distributiecentrum in Melick en de vriescel in Roermond. Voor dit 
beginpunt is gekozen omdat de prognoses van wezenlijk belang zijn bij de 
capaciteitsplanning aangezien ze een zeer belangrijke input zijn van het 
planningsproces. De keten eindigt bij de voorraadpunten omdat de 
productie(capaciteits)planning in de fabriek vanaf dit punt geen invloed meer kan 
uitoefenen op de goederenstroom. Daarom vallen de in paragraaf 2.2.2 genoemde 
transportkosten niet meer onder de beïnvloedbare kosten voorzover deze betrekking 
hebben op het vervoer naar de afnemers. Het vervoer tussen Roermond en Melick 
valt hier wel onder. 
Het onderzoeksgebied beperken we, dit om een tweetal redenen. Ten eerste 
beperken we ons vanwege de uitvoerbaarheid van het onderzoek in acht à negen 
maanden tot de productie(capaciteits)planning. In paragraaf 2.2.3 is beschreven 
waarom dit een verantwoorde keuze is. 
Ten tweede verwacht Nestlé Roermond dat met dit begin- en eindpunt van de 
logistieke keten het grootste deel van de kosten wordt gevangen, omdat de 
voorraadpunten bij de afnemers in de huidige situatie hun eigen verantwoordelijkheid 
zijn. Transport wordt daarbij vrijwel geheel aangestuurd door de werkelijke 
klantenorders, waardoor de invloed van het planningsproces hierop nihil is. 
Tevens richt het onderzoek zich op de productie in Roermond, de enige ijsfabriek 
van Nestlé in Nederland. Hiermee wordt bedoeld dat het onderzoek zich niet 
bezighoudt met internationale productie-allocatie, vanwege het ontbreken van tijd de 
productie van ijs in Europa te optimaliseren en omdat de fabriek in Roermond streeft 
naar een zo hoog mogelijke bezetting. Uitbesteding van productie-tijd wordt daarom 
niet in overweging genomen. 

2.4 Specifieke problemen van Nestlé Roermond 
In deze paragraaf zullen enkele specifieke problemen aan de orde komen in het licht 
van de probleemstelling. Ten eerste komt de capaciteit aan bod, ten tweede de 
voorraad en ten derde de moeilijkheid bij het maken van betrouwbare prognoses. 

2.4.1 Capaciteiten 
In de beschrijving van de fabriek hebben we gezien dat Nestlé Roermond niet 
voldoende capaciteit heeft om de vraag in het hoogseizoen te kunnen volgen. 
Vandaar dat we eerst in kwantitatieve zin iets zullen zeggen over de aanwezige 
capaciteit en de verwachte vraag. 
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Tabel 2-1: bezettingsgraden 

Aantal Draaiuren per Beschikbare Budget '98 Bezettingsgraad 
weken week capaciteit uren prod. 

a b (# ploegen) a*b c c/a*b 

Lijn 1 45 108 (3) 4860 3100 64% 
Lijn 2 43 110 (3) 4730 3200 68% 
Lijn 4n 43 74 (2) 3182 2600 82% 
Lijn 5 43 71 (2) 3053 2500 82% 
Lijn 6 43 71 (2) 3053 900 29% 

De uitgangspunten bij de bepaling van de capaciteit zijn de volgende: 
• De maximale capaciteit van een lijn is 3 ploegen per dag. 
• De maximale capaciteit van de fabriek is in totaal 12 ploegen per dag (zie kolom 

draaiuren per week in de tabel). 
• In 1998 zijn 227 productiedagen beschikbaar vanwege 26 roostervrije dagen, 

negen feestdagen en bedrijfssluiting tussen Kerst en Nieuwjaar. 
• Het aantal beschikbare uren per week per lijn wordt berekend op basis van de 

beschikbare uren minus de niet-productieve uren voor voorbereiding, vorm- en 
smaakwissels en preventief onderhoud. 

• Het verschil tussen het aantal beschikbare weken per lijn is afhankelijk van het feit 
of de revisie wel of niet in de bedrijfsvakantie plaatsvindt. 

Als we terugkijken naar het seizoenspatroon uit paragraaf 1.3 dan zien we dat in de 
maanden mei tot en met augustus (18 weken) het grootste deel van de capaciteit 
gevraagd wordt. Tabel 2-2 geeft weer wat dit zou betekenen voor de 
bezettingsgraad. · 

Tabel 2-2: bezettingsgraden in hoogseizoen (mei t/m augustus) 

# Draaiuren beschb. Budget '98 % vraag Budg Bez. 
weken per week uren {uren) hoogseiz. hoogseizoen graad 

a b a*b c d c*d c*d/a*b 
Lijn 1 18 108 1944 3100 70% 2170 112% 
Lijn 2 18 110 1980 3200 70% 2240 113% 
Lijn 4/7 18 74 1332 2600 53% 1378 103% 
Lijn 5 18 71 1278 2500 69% 1725 135% 
Lijn 6 18 71 1278 900 69% 621 49% 

Indien de maximale capaciteit zou worden uitgebreid tot 14 ploegen per dag, dan 
heeft dit alleen invloed op de bezettingsgraden van de extrusielijn (lijn 5) en de 
cassettelijn (lijn6). De beschikbare tijd voor die lijnen wordt dan 50% vergroot. 
Daardoor zou de bezettingsgraad van de extrusielijn in het hoogseizoen zakken van 
135% naar 84%. 
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de capaciteit in het hoogseizoen voor de meeste 
lijnen inderdaad niet toereikend is om de vraag in die maanden te kunnen volgen. In 
onderstaande figuur is het totale aantal gevraagde uren per maand afgezet tegen de 
totale beschikbare capaciteit. 
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•_Totale vraag 

-Totale capaciteit 

Figuur 2-2: werkelijke capaciteit v.s. vraag volgens budget 1998 

2.4.2 Voorraad 

NiStlë 

Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben is voorraad houden een noodzakelijk 
kwaad om de grote piek in de vraag tijdens de zomermaanden op te kunnen vangen, 
omdat er op de meeste lijnen niet genoeg capaciteit is om deze piekvraag aan te 
kunnen. De voorraad heeft daarom vooral de aard van capaciteitsopslag. Vooraf is 
niet bekend wanneer de piek zal optreden en hoelang deze zal aanhouden, omdat 
dit voor een groot gedeelte afhankelijk is van het weer. Bij de planning van de 
voorraad moet daarom een afweging gemaakt worden tussen voorraadkosten, risico 
op out-of-stock en de kosten van die producten die na het seizoen overblijven. Wat 
overblijft kan meestal bewaard worden tot·het volgende seizoen, maar dan moet het 
tot die tijd opgeslagen blijven en dat kost veel geld. 

De fabriek in Roermond beschikt over een eigen vriescel. Deze vriescel heeft zo'n 
2.500 palletplaatsen. Na productie blijven alle producten hier minimaal drie dagen in 
quarantaine. Enerzijds om het ijs te laten doorharden en anderzijds omdat de 
kwaliteitsdienst tijd nodig heeft de eindproducten te controleren alvorens ze vrij te 
geven voor verkoop. Na de vrijgave gaan de meeste producten naar het 
distributiecentrum in Melick, dat op 5 kilometer van de fabriek ligt. Het DC in Melick 
verzorgt de in- ,op- en uitslag van de pallets. De producten bestemd voor het 
buitenland blijven in Roermond tot het moment van transport naar de afnemers. 
Voorraad houden is duur omdat ijs geconditioneerd wordt opgeslagen bij een 
temperatuur tussen de -25° C en -30° C. Per palletplaats per week kost dit /3,30. 
Op een pallet staat gemiddeld 515 liter ijs. Bij een totale productie van 13 miljoen 
liter komt dit neer op ongeveer 25.250 pallets op jaarbasis. 

2.4.3 Prognoses 

Uit gesprekken met de Supply Chain Coordinator (onderdeel van Marketing Diemen) 
die de prognoses maakt, blijkt dat de afzet van een bepaald type ijsje op lange 
termijn redelijk goed voorspeld kan worden. Zeker op jaarbasis kloppen de 
voorspelde en de werkelijke afzet binnen zekere grenzen. Op een termijn van een 
maand is met een redelijke betrouwbaarheid een uitspraak over de afzet te doen, 
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maar het weer speelt een belangrijke rol (deze uitspraken zullen in hoofdstuk 7 op 
basis van feiten worden genuanceerd). Op weekbasis is de afzet van ijs zo zeer van 
het weer afhankelijk dat er weinig te voorspellen valt In Figuur 2-3 is de werkelijke 
afzet van de productgroep die het hardst fluctueert, de handijsjes (ofwel impulsijs), 
uitgezet in het jaar '95, '96 en '97. 

Afzet impulsijs in liters '95/'96/'97 

350000 -.----------------------------, 

300000 - -

250000 

200000 

...... afzet impuls 

150000 

weken 

Figuur 2-3: afzet van impulsijs in drie seizoenen 

2.5 Definitieve probleemstelling en opdrachtformulering 
In paragraaf 2.1 is de oorspronkelijke probleemstelling beschreven. Op grond van 
bovenstaande probleemanalyse is de definitieve probleemstelling geformuleerd en 
een opdrachtformulering vastgesteld. 

Probleemstelling 

Nestlé Roermond vraagt zich af of een productieplanningssysteem ontwikkeld kan 
worden dat beter inspeelt op de sterk seizoensgebonden en weersafhankelijke 
vraag. Daarnaast weet men niet welke eisen worden gesteld aan de externe en 
interne flexibiliteit om een gewenste leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen en 
welke kosten aan deze flexibiliteit verbonden zijn. Daarom wil Nestlé Roermond 
inzicht krijgen in de kostenconsequenties van conflicterende doelen als 
voorraadvermindering, verlaging van de productiekosten, hoge leverbetrouwbaarheid 
en snelle reactie op vraagveranderingen veroorzaakt door het weer of reclame
acties. 
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Hieruit volgt de opdrachtformulering. 

Het op 30 juni 1998 beschikbaar stellen van een door het management van Nestlé 
Roermond geaccordeerd productieplanningssysteem, dat Nestlé Roermond in staat 
stelt te voldoen aan de geëiste leverbetrouwbaarheid tegen zo laag mogelijke totale 
kosten. 

2.6 Plan van aanpak 
Eerst zal het huidige planningssyteem aan een analyse onderworpen worden. 
Onderzocht zal worden in hoeveel aggregatieniveau's de huidige productieplanning 
tot stand komt en welke termijnen (korte en lange) men daarbij onderscheidt. Voorts 
zal gekeken worden welke planningsniveau's in de literatuur over 
productiebeheersing beschreven worden, waarna eventuele verschillen met de 
planning bij Nestlé Roermond ter sprake zullen komen. 
De belangrijkste problemen van de verschillende planningsniveau's zullen 
aangegeven worden. Uit het vervolg van het onderzoek zullen oplossingen voor de 
gevonden problemen moeten voortvloeien. 

Ten tweede zal een definitie voor de leverbetrouwbaarheid ontwikkeld worden, die 
Nestlé Roermond in staat stelt de leverprestatie van haar logistieke systeem 
kwantitatief te meten. 

De kern van het onderzoek zal zich bezig houden met het ontwikkelen van 
oplossingen voor de geïdentificeerde problemen van het huidige planningssysteem. 
Zoals uit de probleemanalyse reeds blijkt, zullen de problemen liggen op het gebied 
van de inzet van capaciteiten, de hoogte van de voorraadkosten en de 
onbetrouwbaarheid van de prognoses. De oplossingen zullen volgens de 
hiêrarchische indeling van een productieplanningssysteem worden gepresenteerd; 
dat wil zeggen van een hoog -naar een laag aggregatieniveau en (tegelijk) van lange 
-naar korte termijn planningen. 

De afronding van het onderzoek zal bestaan uit een nabeschouwing, waarin de 
conclusies zullen worden gepresenteerd en een aantal aanbevelingen zal worden 
gegeven. 

De originele projectplanning is te vinden in bijlage 3. 
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3. Beschrijving van het huidige planningssysteem 

In het eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan het 
planningssysteem zoals dat in de huidige situatie wordt gehanteerd. De onderwerpen 
die achtereenvolgens aan de orde komen zijn: de organisatie Logistiek Roermond, 
de afstemming tussen Roermond en het hoofdkantoor in Diemen, en de huidige 
planningswijze in Roermond. 
In laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk wordt het huidige planningssysteem 
geanalyseerd aan de hand van de literatuur. Uit deze analyse komen enkele 
probleemgebieden naar voren die leiden tot zes deelopdrachten. 

3. 1 Organisatie Logistiek Roermond 
De afdeling logistiek heeft een Hoofd Logistiek en zeven medewerkers ('s zomers 
tien}, verdeeld over vijf takken: inkoop(1 ), materials management(1 ), expeditie(1 ), 
magazijn verpakkingen(3) en magazijn gereed product(1) (N.B. de cijfers tussen 
haakjes geven de personeelsbezetting in de zomer weer). 

Inkoop 
l 

atena s 
Manager 
1 (l) 

Hoofd Logistiek 
1 

Expeditie 
1 (1) 

Figuur 3-1: organigram Afdeling Logistiek -

De afdeling logistiek heeft contact met verschillende partijen binnen en buiten Nestlé. 
Hieronder is weergegeven welke deze partijen zijn. 

Marketing Diemen 
Inkoop Diemen 

Trading Diemen 

Transport 

Figuur 3-2: relaties van de Afdeling Logistiek 
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De functies van de partijen zijn in het kort als volgt: 
1. Marketing Diemen: de productmanagers geven jaarprognoses af voor de ijsjes die 

zij onder hun hoede hebben. Dit kunnen zowel nieuwe als bestaande ijsjes zijn. 
Deze cijfers geven ze aan de Supply Chain Coordinator (SCC) in Diemen die deze 
prognoses uitsmeert over de verschillende periodes van het jaar. Deze gegevens 
bespreekt de SCC met het Hoofd Logistiek in Roermond. 

2. Inkoop Diemen: Nestlé Nederland heeft een centrale inkooporganisatie vanwege 
schaalvoordelen. Deze afdeling verzorgt daarom de inkoop van vrijwel alle 
grondstoffen voor de ijsproductie met uitzondering van de verpakkingsmaterialen, 
die het Hoofd Inkoop Roermond inkoopt bij de verschillende leveranciers. 

3. Trading Diemen: Trading sluit de contracten af met de klanten uit het buitenland. 
De bestellingen worden door de buitenlandse klanten bij Nestlé Roermond 
afgeroepen. 

4. Verkoop Binnendienst Diemen: deze afdeling verzorgt de orderbehandeling. De 
gegevens sturen zij naar het distributiecentrum in Melick en naar expeditie. 

5. Distributiecentrum Melick: centrum voor in-, op-, en uitslag van ijs. Zij maken de 
orders verzendklaar (pieken) op basis van de ordergegevens uit Diemen. 

6. Productie Roermond: Hoofd Logistiek overlegt met Productie over de 
(on)mogelijkheden in de productieafdeling. De productieafdeling plant de orders in 
die door de afdeling Logistiek worden afgegeven. 

7. Transport: het transport van Roermond naar Melick en vervolgens naar de 
afnemers in het binnenland wordt verzorgd door een transporteur. 

3.2 Afstemming tussen Roermond en hoofdkantoor Diemen 
Hieronder wordt de wijze besproken waarop het hoofdkantoor in Diemen de 
productie in Roermond aanstuurt in de huidige situatie. 

3.2.1 Latest Estimate 
Centraal in de planning staat de zogenoemde Latest Estimate (LE). Deze prognose 
geeft op productniveau een afzetvolume aan. Afhankelijk van de productsoort 
worden de prognoses volgens het seizoenspatroon weergegeven in paragraaf 1.3 
verdeeld over de maanden. 
De LE stelt men in de loop van het jaar bij rekening houdend met de vraag in de 
voorafgaande periodes. Hierbij kijkt men tevens naar het opgetreden weer en 
eventuele acties in die periodes. Wanneer zonder duidelijke verklaring het 
afzetvolume hoger of lager uitvalt dan voorspeld, wordt de LE bijgesteld. Met name 
de beoordeling van de weersfactor gebeurt op het 'gevoel' door de Supply Chain 
Coordinator (SCC). 

3.2.2 Inkoopcommitments 
Op basis van de LE worden inkoopcommitments (IC) afgegeven voor de 
verpakkingsmaterialen. Verpakkingsmaterialen hebben over het algemeen een lange 
levertijd. Normaliter krijgt Roermond van het hoofdkantoor een IC voor langer 
bestaande producten ter grootte van de LE+ 10 à 25%, terwijl voor nieuwe 
producten de LE -25 à 50% wordt aangehouden. Om de levertijd van de 
verpakkingen te verkorten is het mogelijk blanco verpakkingen bij de drukker klaar te 
leggen. Ook voor deze hoeveelheid geeft de SCC een commitment af. De inkoper 
moet rekening houden met de volgende zaken: 
1. Staffels: hoe groter de bestellingen, hoe lager de prijs. 

15 



NëStlë 

2. Ontwikkeling: de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen heeft een lange 
doorlooptijd. Met name bij nieuwe producten is het erg belangrijk dat er op tijd 
specificaties zijn omdat het zonder de juiste verpakkingen onmogelijk is te 
produceren. 

3.2.3 Productiecommitments 
De SCC geeft de productiecommitments (PC) aan Hoofd Logistiek in Roermond. 
Over het algemeen probeert de SCC de commitments zo laag mogelijk te houden 
om de voorraad en het risico op overschot te beperken. Hoe langer hij wacht hoe 
meer informatie over de actuele verkopen hij in zijn LE kan verwerken. Het Hoofd 
Logistiek heeft liever zo hoog mogelijke commitments vroeg in het jaar om zo een 
optimale planning te kunnen maken. In praktijk worden commitments in 
samenspraak opgesteld en vindt er voldoende overleg plaats. Evenals bij de IC 
maakt men een onderscheid tussen nieuwe en oude producten. Voor oude 
producten geldt aan het begin van het seizoen een PC ter grootte van 80% van de 
LE, voor nieuwe producten 50% van de LE. 

3.3 Huidige productieplanning in Roermond. 
De huidige productieplanning vindt plaats op vier niveaus 

3.3.1 
Doel: 

Jaarplanning 

Frequentie: 

Horizon: 
Planningsitem: 

Werkwijze 

1) controle of de productiecapaciteit op jaarbasis voldoende is. 
2) bepaling aantal ploegen per lijn. 
2-wekelijks (winter) 
wekelijks (zomer). 
een seizoen (mrt-sept). 
productie-uren 

Het Hoofd Logistiek maakt de jaarplanning voor een bepaald jaar in oktober van het 
voorgaande jaar. Deze planning maakt hij op basis van de prognoses die de afdeling 
Marketing maakt voor de ijsjes bestemd voor de Nederlandse markt en de 
prognoses van de afdeling Trading uit Diemen. Hierbij houdt hij rekening met het 
seizoenspatroon. 
Ten eerste bepaalt hij de in het jaar beschikbare capaciteit zoals weergegeven in 
paragraaf 2.4.1. Vervolgens berekent hij de gebudgetteerde productie-uren door de 
geprognotiseerde afzet te vermenigvuldigen met de benodigde machinetijd per 
product. Hierdoor komt hij tot een bezettingsgraad (zie paragraaf 2.4.1) in een jaar. 
Het seizoen loopt tot september zodat het Hoofd Logistiek er voor moet zorgen dat 
hij voor die tijd voldoende capaciteit kan inzetten om aan de volledige vraag te 
kunnen voldoen en voldoende reservecapaciteit in de zomermaanden over te 
houden. 
De jaarplanning dient als basis voor de beslissing omtrent het aantal in te zetten 
ploegen per lijn. Periodiek werkt het Hoofd Logistiek de planning bij rekening 
houdend met het voorraadverloop en de gerealiseerde afzetten. Daarbij houdt hij 
enkele parameters in de gaten. 

1. Verkoop - LE: verloopt de afzet volgens het verwachte seizoenspatroon? 
2. Voorraad: bij een te lage voorraad volgt er een productie-order. 
3. Voorraadverschillen: regelmatig wordt de actuele voorraad gecontroleerd. 
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4. Seizoen/acties: wordt de vraag veroorzaakt door het normale seizoenspatroon of 
door acties? 

5. Omsteltijden: minimale seriegrootte als gevolg van optimale produktieruns. 
6. Vierkante bezetting: hiermee wordt bedoeld dat men ofwel kiest voor één, twee of 

drie ploegen. Deze beslissing kan echter niet iedere week zomaar genomen 
worden, omdat getrainde (uitzend)krachten beschikbaar moeten zijn. 

7. Productiebeperkingen: niet meer inplannen dan de maxi111ale capaciteit en 
rekening houden met bepaalde gelijktijdigheid (bijv. mallen van lijn 1 en 2). 

Deze parameters spelen een rol in de beslissingen die het Hoofd Logistiek neemt. 
Ze zijn niet allemaal expliciet gedefinieerd. 

3.3.2 Twaalfwekenplanning 
Doel: productieplan voor de komende twaalf weken 
Frequentie: tweewekelijks (winter) 

wekelijks (zomer). 
Horizon: acht weken 
Planningsitem:eindproduct 

Werkwijze: 
Op basis van het actuele voorraadniveau en het verwachte vraagverloop worden 
productie-orders ingepland op weekniveau. Hierbij houdt het Hoofd Logistiek 
rekening met beperkingen in de productie (bijv. mallen en inpakmachines), 
omsteltijden en de in die periode beschikbare capaciteit. De eerste twee weken van 
deze planning worden in principe vastgepland, wat betekent dat hier onder normale 
omstandigheden niets meer aan verandert. 
De ingeplande orders zijn afgestemd op de werkwijze in de fabriek. Op sommige 
lijnen draait in principe de hele week hetzelfde product vanwege de lange 
omsteltijden, daardoor is de grootte van de order minimaal gelijk aan de gemiddelde 
weekproductie op die lijn. Op andere lijnen met minder omsteltijden plant het Hoofd 
Logistiek hele dagdiensten of hele ploegdiensten in (op lijn 4/7 komen ook kleinere 
series voor). 
De Materials Manager maakt op basis van deze twaalfwekenplanning een explosie 
om de behoeften aan grondstoffen en verpakkingen te bepalen. Als er door de 
afzetontwikkeling verschuivingen optreden in het twaalfwekenplan, kan met behulp 
van een explosie of van de mini-requirements bekeken worden of dit qua 
grondstoffen en verpakkingen mogelijk is. 

3.3.3 Tweewekenplanning 
Doel: 1) vaststellen productievolgorde voor de komende twee weken. 

2) maken personeelsplan. 
Frequentie: wekelijks. 
Horizon: twee weken 
Planningsitem:eindproduct 

Werkwijze: 
De Materials Manager van de afdeling Logistiek plant de orders uit de eerste twee 
weken van het twaalfwekenplan in. Hij verzorgt de scheduling van de orders op 
dagniveau. De meeste lijnen produceren een hele dag hetzelfde product met 
uitzondering van lijn 4/7 die vaker omgeschakeld wordt. Iedere woensdag is de 
planning voor de volgende twee weken klaar en worden de (on)mogelijkheden van 
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de planning besproken in de wekelijkse productievergadering. Op basis van het 
tweewekenplan maakt de planner van de afdeling Productie op woensdag het 
personeelsplan. Zie bijlage 4 voor een voorbeeld van een tweewekenplanning. 

3.3.4 Dagplanning 
Doel: 1) maken mixplanning 

2) maken productieplanning. 
Frequentie: dagelijks. 
Horizon: twee dagen. 
Planningsitem:eindprod uct. 

Werkwijze: 
Voor de producten die in de tweewekenplanning op dag X gepland staan, wordt op 
dag X-2 een mixplanning gemaakt en op dag X-1 een productieplanning. Zie 
voorbeeld in bijlage 4. 
In principe kan op dag X-2 nog besloten worden wat op dag X gemaakt moet 
worden. Dit kan zelfs anders zijn dan wat in het tweewekenplan staat, mits alle 
grondstoffen, verpakkingsmaterialen en personeel aanwezig zijn. Dit maakt de 
fabriek in drukke tijden flexibel, hoewel rekening gehouden moet worden met 
omsteltijden, -verliezen en opstartproblemen. 
Veranderingen in het tweewekenplan kunnen optreden door storingen in productie, 
hoge afzetten en out-of-stocks. Bij dergelijke veranderingen of verstoringen overlegt 
Productie met Logistiek wat er moet gebeuren. 

3.4 Analyse huidige planningssysteem 
Zoals we in paragraaf 3.3 hebben gezien bestaat de huidige productieplanning uit 
vier niveau's: 
1. Jaarplanning 
2. Twaalfwekenplanning 
3. Tweewekenplanning 
4. Dagplanning 
In de literatuur is behoorlijk wat aandacht besteed aan de benodigde 
aggregatieniveau's voor de productieplanning. Bertrand, Wortmann en Wijngaard 
[1990] komen tot een raamwerk voor productiebeheersing en material management. 
Dit raamwerk heeft betrekking op logistieke beslissingen, en niet op bevoegdheden 
of verantwoordelijkheden van functionarissen of afdelingen. 
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Logistieke parameters 

r ~ resourcebeschikbaarheid 
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... (gedetaillleerd) 

werkorderdetailplanning 

Figuur 3-3: raamwerk voor productiebeheersing en material management 

In het kort zijn de functies van de verschillende niveau's in dit raamwerk als volgt 
(Bertrand, Wortmann, Wijngaard [1990]) . 
1. Aggregaatbeheersing 

De aggregaatbeheersing resulteert in een aantal samenhangende plannen. Aan 
de marktkant zal de aggregaatplanning in overeenstemming moeten zijn met het 
verkoopplan. Aan de inkoopkant resulteert de aggregaatbeheersing in een 
inkoopplan voor kritische materialen en in oriëntaties voor niet-kritische 
materialen. Aan de productiekant resulteert aggregaatbeheersing enerzijds in een 
gepland productievolume en geplande voorraadmutaties en anderzijds in 
geplande beschikbaarheid en gebruik van capaciteiten. De geplande 
beschikbaarheid van capaciteiten noemen Bertrand e.a. het capaciteitsplan. Dit 
plan geeft aan, welke capaciteit in welke toekomstige perioden beschikbaar zal 
zijn. 

2. Materiaalcoördinatie en bezettingsplanning. 
De materiaalcoördinatie geeft overzicht over de goederenstroom in het gehele 
bedrijf. Allereerst is de materiaalcoördinatie bevoegd tot het aangaan van 
leververplichtingen met klanten of tot het maken van afspraken met Verkoop over 
de regels die voor leveringen worden gehanteerd. Bij productie op voorraad, of bij 
programmagestuurde productie, stelt de materiaalcoördinatie de voorraadnormen 
of het programma op. 
De materiaalcoördinatie maakt plannen voor specifieke te leveren producten in 
specifieke aantallen en op specifieke tijdstippen. Wanneer zo'n plan vertaald 
wordt naar de belangrijkste capaciteiten op afdelingsniveau (in het geval Nestlé 
Roermond: lijnniveau), spreken wij van bezettingsplanning. 
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Het resultaat van de materiaalcoördinatie wordt allereerst gevormd door de 
afspraken met de klanten. Daarnaast ontstaan prioriteiten van vrij te geven 
werkorders naar productie, en ontstaan inkooporders. De werkorders die voor 
productie zijn gepland, zijn getoetst op materiaalbeschikbaarheid. Per 
productieafdeling (per lijn) moet het geplande werk in de bezettingsplanning 
ongeveer overeenkomen met het productievolume dat voor deze afdeling op 
aggregaatniveau is gespecificeerd. 

3. Werkordervrijgave. 
De werkordervrijgavefunctie combineert het materiaalgezichtspunt en het 
capaciteitsgezichtspunt. Het betreft een beslissing die de hoeveelheid 
onderhanden werk op de afdeling vastlegt. Bijgevolg werken de overige 
afdelingsbeheersingsbeslissingen binnen de randvoorwaarden van de 
werkordervrijgave. 

4. Werkorderdetailplanning. 
Deze afdelingsbeheersingsbeslissingen zijn: 
• detailplanning van werkorders 
• toewijzing van multi-inzetbare capaciteiten aan bepaald werk 
• keuze van de volgende bewerking uit een wachtrij met beschikbaarstelling van 

materiaal, gereedschap, instructies, en dergelijke. 

Het bovenstaande deel is voor een belangrijk deel overgenomen uit Bertrand e.a .. 
Volgens hen is dit raamwerk algemeen geldig in productiesituaties. Natuurlijk heeft 
iedere organisatie zijn eigen kenmerken en zal het zwaartepunt in de besturing 
ergens anders liggen. In paragraaf 3.3 hebben we bij de beschrijving van het 
logistieke systeem van Nestlé Roermond ook vier niveau's onderscheiden, waarvan 
de functies in grote lijnen overeenkomen met hetgeen hierboven beschreven is. 
De jaarplanning vervult de functies van de aggregaatplanning, op basis van het 
verkoopplan worden beslissingen genomen omtrent kritische grondstoffen als 
verpakkingsmaterialen. Er wordt een plan gemaakt voor de inzet van capaciteiten op 
de verschillende lijnen. Het geplande productievolume en voorraadniveau is een 
afgeleide van dit capaciteitsplan. 
De functies van de materiaalcoördinatie en bezettingsplanning worden bij Nestlé 
Roermond vervuld door de twaalfwekenplanning. Hierin wordt inderdaad een 
planning gemaakt voor specifieke te leveren producten, in specieke aantallen en op 
speciefieke tijdstippen. 
De tweewekenplanning komt overeen met de werkordervrijgave en de dagplanning 
met de werkorderdetailplanning. 

Conclusie: 
De planningsstructuur zoals die nu bij Nestlé Roermond gebruikt wordt, hoeft niet 
structureel veranderd te worden. leder niveau in de huidige planningsstructuur kampt 
echter met zijn eigen problemen. In dit onderzoek zullen we proberen voor deze 
problemen oplossingen te vinden. 

3.5 Probleemgebieden van het huidige planningssysteem 
Uit de probleemanalyse van hoofdstuk 2 en de analyse van het huidige 
planningssyteem in paragraaf 3.3 is een aantal probleemgebieden naar voren 
gekomen. Om de gesignaleerde problemen het hoofd te bieden enkele 
deelopdrachten geformuleerd. De eerste deelopdracht is een voorwaarde om de 
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prestaties van het gehele systeem meetbaar te maken. De overige deelopdrachten 
liggen op het niveau van de jaarplanning en de twaalfwekenplanning. 

Algemeen: 
De prestatie van het gehele logistieke systeem moet meetbaar gemaakt worden. Op 
deze manier kan Nestlé Roermond objectief bepalen of de inspanningen die gedaan 
moeten worden in verhouding staan tot het bereiken van een bepaalde 
leverbetrouwbaarheid. 

Deelopdracht 1: 
Ontwikkel een definitie van leverbetrouwbaarheid en stel hiervoor een norm op. 

De jaarplanning: 
Een belangrijke input van de jaarplanning is de Latest Estimate (LE}. Deze LE is een 
schatting van het jaarvolume van een bepaald product. De eerste LE wordt reeds 
opgesteld in oktober van het voorafgaande jaar, op basis waarvan het 
capaciteitsplan gemaakt wordt. Nestlé Roermond heeft momenteel geen inzicht in de 
mogelijke variaties in het jaarvolume als gevolg van gunstige of ongunstige 
seizoenen. Men weet daarom niet hoeveel reserve-capaciteit nodig is om ook in een 
zeer goed seizoen een hoge leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen. 

Deelopdracht 2: 
Ontwikkel een model dat inzicht geeft in de mogelijke volumevariaties als gevolg van 
seizoensinvloeden. 

Het is daarnaast onbekend hoe men de afweging moet maken voor de keuze van de 
beste (goedkoopste) productiestrategie. Nestlé Roermond kan kiezen tussen twee 
uitersten en al wat daar tussenin ligt. Enerzijds kan men gedurende het laagseizoen 
voorraad opbouwen om de piek in het hoogseizoen op te kunnen vangen- dit is een 
'vlak' capaciteitsplan. Anderzijds kan men proberen de productiecapaciteiten zo 
goed mogelijk afte stemmen op de vraag, zodat de voorraad wordt geminimaliseerd
dit is een 'flexibel' capaciteitsplan. 

Deelopdracht 3: 
Ontwikkel een model waarmee Nestlé Roermond een afweging kan maken tussen 
een 'vlak' -en een 'flexibel' capaciteitsplan. 

Na de ontwikkeling van bovenstaande modellen is het nog onbekend hoe de 
capaciteiten ingezet moeten worden. Met andere woorden, volgens welke logica 
productieorders ingepland moeten worden. Een belangrijke beslissing is de te 
hanteren seriegrootte. Omdat omstellen erg lang duurt, gaat er door omstellen in het 
hoogseizoen veel dure capaciteit verloren. Immers, deze verloren productietijd heeft 
men eerder in het jaar reeds gedraaid, waardoor voorraad is ontstaan. 

Deelopdracht 4: 
Ontwikkel een logica voor optimale inzet van de beschikbare capaciteiten. 
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De twaalfwekenplanning: 
In de loop van het jaar worden de LE's bijgesteld op basis van de gerealiseerde afzet 
per product en "het gevoel" dat men heeft van de weersinvloeden. Deze LE's zijn 
naast een input voor de jaarplanning ook een zeer belangrijke input voor de 
twaalfwekenplanning. Nestlé Roermond zou de LE vroeg in het seizoen willen 
kunnen inschatten, zonder dat "gevoel" daarbij een grote rol speelt. 

Deelopdracht 5: 
Ontwikkel een voorspelmethode waarmee gedurende het seizoen objectief 
schattingen gemaakt kunnen worden van het jaarvolume per product. 

Aan het einde van het seizoen, moet Nestlé Roermond een beslissing nemen 
hoeveel men per product moet maken. Enerzijds moet men de markt in de 
resterende weken kunnen bedienen, en anderzijds moet de voorraad die aan het 
eind van het seizoen overblijft beperkt worden. Nestlé Roermond moet een afweging 
maken tussen de inkomsten bij verkoop en de uitgaven verbonden aan de opslag 
van de resterende voorraad. 

Deelopdracht 6: 
Maak een afwegingsmodel waarmee de optimale laatste productieserie kan worden 
bepaald, zodat een maximaal economisch resultaat wordt behaald. 
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Inleiding tot de hoofdstukken vier, vijf, zes en zeven. 

Nu de fundamenten voor het onderzoek in de eerste drie hoofdstukken beschreven 
zijn, komen we in de volgende vier hoofdstukken tot de kern van het onderzoek, 
waarin wordt gewerkt aan de deelopdrachten uit hoofdstuk drie. 

Hoofdstuk vier behandelt deelopdracht 1. In dit hoofdstuk wordt een definitie van 
leverbetrouwbaarheid ontwikkeld en wordt een norm voor leverbetrouwbaarheid 
opgesteld. 

Hoofdstuk vijf behandelt de deelopdrachten 2 en 3. Ten eerste wordt een model 
ontwikkeld waarmee door een computersimulatie inzicht verkregen wordt in de 
mogelijke volumevariaties als gevolg van seizoensinvloeden. Ten tweede wordt een 
rekenmethode beschreven waarmee een afweging gemaakt kan worden tussen 
verschillende productiestrategieën; namelijk een 'vlak' of een 'flexibel' 
capaciteitsplan. De rekenmethode kan gebruikt worden voor het vinden van een 
optimaal capaciteitsplan op de productielijnen maar ook voor 
investeringsbeslissingen in mensen of machines. 

Hoofdstuk zes behandelt deelopdracht 4. Er wordt besproken in welke periode welke 
afwegingen voor de seriegroottebeslissing gemaakt dienen te worden. Afgeleid van 
de seriegroottebeslissing komen we tot de wijze van het genereren van productie
orders en de bepaling van de benodigde veiligheidsvoorraad tussen twee 
productieseries. 

Hoofdstuk zeven behandelt de deelopdrachten 5 en 6. Er wordt een 
voorspelmethode besproken waarmee het mogelijk wordt op een objectieve manier 
schattingen van het jaarvolume per product te maken. In de literatuur heb ik gezocht 
naar voorspelmethodes voor seizoensproducten. De meest waardevolle methode die 
ik gevonden heb, is reeds in 1959 door Hertz&Schaffir [1959] ontwikkeld en is later 
nog meermalen in de literatuur geciteerd. Deelopdracht 6 volgt uit datzelfde artikel 
van Hertz&Schaffir; door middel van het 'newsboy problem' oftewel het 
'krantenjongenprobleem' kan worden afgewogen wat de optimale laatste 
productieserie is, zodat een maximaal economisch resultaat wordt behaald. 
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4. De leverbetrouwbaarheid 

Deelopdracht 1: 
Ontwikkel een definitie van leverbetrouwbaarheid en stel hiervoor een norm op. 

In dit hoofdstuk komt de definitie van leverbetrouwbaarheid ter sprake en wordt 
hiervoor een norm gesteld. De prestatie op het gebied van de leverbetrouwbaarheid 
wordt bijgehouden in een hiervoor ontwikkeld management-informatiesysteem. 

4.1 Definitie van leverbetrouwbaarheid 
Om het logistieke systeem goed te kunnen beoordelen, is het nodig een definitie van 
leverbetrouwbaarheid te hebben en daar ook een norm voor op te stellen. Het 
ontbrak Nestlé Roermond aan een goede definitie van leverbetrouwbaarheid. Met 
behulp van een goede definitie kan Nestlé Roermond objectief bepalen of de 
inspanningen die gedaan moeten worden in verhouding staan tot het bereiken van 
een bepaalde leverbetrouwbaarheid. 
Recent heeft Nestlé S.A. standaarddefinities opgesteld voor de 
leverbetrouwbaarheid, die alle fabrieken zouden moeten gebruiken. De definities 
geven een maatstaf voor de betrouwbaarheid van de service die Nestlé geeft aan 
haar klanten. Zie bijlage 5 voor een uitgebreide beschrijving van de definities. 

L rb t b rh 
.d . 

1
,,. (%) ( som(absoluut(colli op tijd geleverd - colli besteld))) % 

eve e rouw aa e1 m co11 o = 1- *100°0 
som(colli besteld) 

L rb t b rh '"' . rd (% (orderregels compleet en op tijd geleverd) % 
eve e rouw aa e1u m o erregels o) = * 100°0 

· orderregels besteld 

Aangezien het in het geval van Nestlé Roermond niet voorkomt dat aan een klant te 
veel wordt geleverd, kunnen we de eerste formule vereenvoudigen tot: 

. . (som(colli op tijd geleverd)) 
Leverbetrouwbaarheid m colli (%) = * 100% 

som (colli besteld) 

Het is mogelijk de gegevens van de definities uit het huidige verkoopsysteem te 
halen. De berekeningen van de gerealiseerde leverbetrouwbaarheid in 1997 geven 
het volgende resultaat : 

Leverbetrouwbaarheid in colli: 94,8% 
Leverbetrouwbaarheid in orderregels: 96,2% 

Deze twee definities zijn allebei nodig omdat ze twee verschillende dingen meten. Bij 
de eerste definitie is de score hoog ook al heb je producten met een laag volume 
nooit op voorraad. De tweede definitie kent een te laag gewicht toe aan producten 
met een hoog vraagvolume. 
Er is een systeem ontwikkeld dat maandelijks de leverbetrouwbaarheid bepaalt. Dit 
systeem bepaalt de leverbetrouwbaarheid volgens de genoemde definities; voor de 
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eigen productie, voor de importproducten en voor het totale productenpakket (zie 
bijlage 6 voor de output van dit systeem). 
Op dit moment meldt de verkoop binnendienst aan de klant, wanneer het artikel dat 
hij bestelt out-of-stock is en de bestelling wordt niet aangenomen. Zij voeren in dat 
geval de order soms niet in, in het syteem. Om dit te corrigeren moet, in 
overeenstemming met de opmerkingen bij de definitie in bijlage 5, geschat worden 
wat besteld zou zijn in de out-of-stock periode. 
Het systeem meet slechts de service die aan de Nederlandse klanten wordt 
verleend. In de toekomst zal een soortgelijk systeem de service aan de buitenlandse 
afnemers moeten registreren om een volledig beeld te geven. 

4.2 Norm voor leverbetrouwbaarheid 
In overleg met het management van Nestlé Roermond is de norm voor de 
leverbetrouwbaarheid opgesteld: 

Norm leverbetrouwbaarheid in colli: 95% 
Norm leverbetrouwbaarheid in orderregels: 98% 

Het behalen van deze norm is een streven van het management en niet een norm 
die door de markt wordt geëist. Vanwege het grote aantal kleine afnemers is het 
moeilijk te bepalen hoe zij hun eisen stellen. Deze normen komen daarom voort uit 
de wens van het management de markt zo goed mogelijk te bedienen. Immers, in de 
zomertijden betekent een out-of-stock meteen verloren omzet, terwijl dan juist omzet 
gemaakt moet worden. 
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5. Oplossingen voor de jaarplanning 

Deelopdracht 2: 
Ontwikkel een model dat inzicht geeft in de mogelijke volumevariaties als gevolg van 
seizoensinvloeden. 
Deelopdracht 3: 
Ontwikkel een model waarmee Nestlé Roermond een a'fweging kan maken tussen 
een 'vlak' -en een 'flexibel' capaciteitsplan. 

Nestlé Roermond heeft te maken met een structurele ondercapaciteit in het 
hoogseizoen terwijl op jaarbasis meer dan voldoende capaciteit beschikbaar is. In 
het hoogseizoen wordt daarom gewerkt met maximale bezetting, waarvoor veel 
tijdelijke werknemers nodig zijn. Na afloop van het seizoen in september stort de 
vraag in en heeft de fabriek moeite haar vaste werknemers aan de slag te houden. 
Op een bepaald moment zal de productie weer moeten starten met de aanleg van 
seizoensvoorraad om in de zomer aan de vraag te kunnen voldoen. Enerzijds wil 
men zo laat mogelijk beginnen met de aanleg van voorraad, omdat aan voorraad 
hoge kosten aan verbonden zijn vanwege de geconditioneerde opslag van ijs. 
Anderzijds wil Nestlé Roermond in de zomer over voldoende capaciteit en flexibiliteit 
in de productie beschikken waarmee men kan reageren op volume- en 
mixveranderingen van de vraag. 

De productiebeheersing is erop gericht tot 1 september voldoende ijs te kunnen 
leveren. Tot deze datum is er sprake van ondercapaciteit en moet de voorraad plus 
de productiecapaciteit samen genoeg zijn om aan de vraag te voldoen. Na 1 
september is de vraag zodanig afgenomen dat de beschikbare productiecapaciteit 
ruim voldoende is om aan de vraag te kunhen volgen. De capaciteitsplanning op 
jaarniveau wordt hierop afgestemd. We houden daarom voor de jaarplanning 
eveneens termijnen aan van september tot september. 

In dit hoofdstuk zal een statistisch model worden gepresenteerd, waarmee de 
benodigde reserve-capaciteit gekwantificeerd kan worden. Op basis van deze kennis 
en het gebudgetteerde productievolume op een productielijn, kan het aantal 
gevraagde productie-uren per lijn bepaald worden. Een rekenmodel ondersteunt 
vervolgens de beslissing of een 'vlakke' of 'flexibele' productiestrategie optimaal is. 
Met behulp van het statistisch model en het rekenmodel is het mogelijk te bepalen: 

1. Hoeveel reserve-capaciteit nodig is voor een geëiste leverbetrouwbaarheid. 

2. Hoeveel ploegen ingezet moeten kunnen worden in het hoogseizoen. 

3. Wanneer productie op voorraad moeten beginnen. 

4. Wanneer Nestlé Roermond naar maximale capaciteit moet schakelen. 

5. Wanneer de capaciteit afgebouwd kan worden. 

Het rekenmodel kan daarnaast prima ondersteuning bieden bij de volgende 
beslissingen: 
1. Een vijf- of zesdaagse productieweek (paragraaf 5.4). 
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2. Investeringsbeslissingen in extra capaciteit (paragraaf 5.5). 

Afleidend van de resultaten van het rekenmodel kan de economische bijdrage van 
ieder van de producten op de lijn berekend worden. Deze bijdrage blijkt af te hangen 
van de bezetting van de lijn. 

5.1 Analyse historische gegevens en computersimulatie 
Om uitspraken te kunnen doen over de variaties van het totale vraagvolume als 
gevolg van gunstige -en minder gunstige seizoenen, zullen de beschikbare 
afzetgegevens geanalyseerd worden. Nestlé Roermond beschikt over de 
afzetgegevens per week van de laatste drie jaar. Conclusies verbinden aan deze 
gegevens is zeer lastig. Het is echter wel mogelijk om de gemiddelde weekvraag van 
een bepaalde maand als percentage van het jaarvolume te berekenen. Bij zo'n 
gemiddelde weekvraag hoort een standaarddeviatie. Door computersimulatie is het 
mogelijk als het ware afzetpatronen te genereren door trekkingen te nemen uit de 
gevonden verdelingen. Aan de resultaten van de simulatie kunnen we conclusies 
verbinden over mogelijke variaties van het totale jaarvolume. De werkwijze zal 
hieronder beschreven worden. 

5.1.1 Computersimulatie 
Nestlé Roermond beschikt over de afzetgegevens per week van de laatste drie jaar. 
Dat betekent dat van iedere week van het jaar drie historische afzetvolumes 
bestaan. Door de volumes die in een bepaalde periode zjjn opgetreden samen te 
nemen, krijgen we een populatie van twaalf of vijftien gegevens (een periode bestaat 
uit vier of vijf weken). We nemen aan dat het afzetvolume van de weken uit een 
zelfde periode het resultaat is van een trekking uit een verdeling die bij die periode 
hoort en dat deze trekkingen onderling onafhankelijk zijn3

. Onder deze aannames 
bepalen we de verwachting en de standaarddeviatie van de opgetreden 
afzetvolumes van iedere periode. 

Noot: 
Dit model zal beter worden, naarmate meer afzetgegevens beschikbaar zijn. Het is daarom aan te 
raden, het model ieder jaar te verbeteren door de recente afzetgegevens toe te voegen aan de reeds 
beschikbare gegevens. 

In deze paragraaf zal impulsijs als voorbeeld genomen worden, omdat de vraag van 
deze productgroep het meest varieert. Dezelfde analyse is uitgevoerd voor 
literbakken, schepijs en multipacks. 
Onderstaande tabel geeft voor impulsijs de verwachtingen en standaarddeviaties van 
de weekvraag als percentage van de jaarvraag op basis van de cijfers uit '95, '96 en 
'97 (zie bijlage 7). 

Tabel 5-l:gemiddelde en standaarddeviatie van de vraag per week per periode 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
gem 0,26% 0,46% 1,85% 3,00% 3,75% 3,78% 4,79% 3,73% 0,28% 0,25% 0,13% 0,32% 
stdev 0,25% 0,21% 0,92% 1,95% 1,27% 2,02% 2,17% 1,98% 0,19% 0,11% 0,06% 0,39% 

3 De afzetgegevens van twee opeenvolgende weken zijn waarschijnlijk niet geheel onderling 
onafhankelijk, omdat het weer in deze weken ook niet geheel onafhankelijk is. Voor het model levert dit 
geen ernstige bezwaren op. 
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weekvraag per maand als percentage van jaarvraag 
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Figuur 5-1; gemiddelde en standaarddeviatie van impulsijs 

De computer kan aselecte getallenreeksen genereren door trekkingen te nemen uit 
de normale verdeling met verwachting en standaarddeviatie uit Tabel 5-1. De 
afzetgegevens volgen waarschijnlijk niet een zuivere normale verdeling (afzet kan 
immers niet negatief zijn), maar we doen deze aanname. Deze aanname wordt in 
bijlage 8 getoetst door een zogenaamde Chi-quadraat test. Onderstaande tabel geeft 
weer hoe de computer de getallenreeksen genereert. 

T b 15 2 t 1 f 1 a e - ; compu ers1mu a 1e 
week/reeks 1 2 x 52 totaal 
1 trekking uit som van reeks 

verdeling ianuari 1 
2 trekking uit 

verdeling waartoe 
week x behoort 

y som reeks y 
50 
gemiddelde weekgemiddelde 100% 

januari 

Figuur 5-2 laat enkele reeksen zien die op deze manier zijn gegenereerd. 
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Figuur 5-2; enkele reeksen uit computersimulatie 1 
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Dit levert vraagpatronen op die vergelijkbaar zijn met een werkelijk afzetverloop (zie 
bijlage 7). Een verschil is dat soms negatieve waarden optreden hetgeen in 
werkelijkheid niet mogelijk is. De oorzaak van deze negatieve waarden is, dat de 
variantie te hoog is gekozen of dat de verdeling niet helemaal 'normaal' is. Als 
benadering lijkt het te voldoen. 
In de statistiek is het gebruikelijk deze negatieve waarden te voorkomen door 
trekkingen te nemen uit werkelijk opgetreden waarden. 

Tabel 5-3;computersimulatie 2 

week/reeks 1 2 x 52 totaal 
1 trekking waarden som van 

ianuari (95,96,97} reeks 1 
2 trekking uit waarden 

opgetreden in 
periode waartoe 
week x behoort 

y som reeks y 
50 
gemiddelde weekgemiddelde 100% 

ianuari 

Enkele reeksen, op deze wijze gegenereerd, geven het volgende beeld. 

29 



~NeStlë 

gegenereerd jaarvertoop 
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Figuur 5-3; enkele reeksen uit computersimulatie 2 

Analyse van de getallenreeksen levert inzicht in het mogelijke verloop van een 
seizoen. Beide computersimulaties leveren vrijwel hetzelfde eindresultaat. 
Computersimulatie 1 verdient de voorkeur omdat we daardoor ook andere 
vraagpatronen dan die van '95, '96 of '97 kunnen simuleren. In werkelijkheid is het 
immers ook het geval dat bepaalde weertypes in deze drie jaren niet zijn opgetreden. 

Het resultaat van de computersimulatie is een matrix met daarin vijftig reeksen die 
mogelijke vraagpatronen voorstellen. De matrix kan gebruikt worden om 
overschrijdingskansen van bepaalde vraagvolumes te bepalen en daarvan 
afhankelijk kunnen we vaststellen hoeveel productiecapaciteit nodig is om een 
bepaalde leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen. 

5.2 Vo/umevariaties per seizoen 
De afzet van ijs op jaarbasis hangt af van de mate waarin het verkoopseizoen 
gunstig is geweest. Goed weer op gunstige tijdstippen doet verkopen. De gegevens 
uit de computersimulatie kunnen we gebruiken om de mogelijke volumevariaties als 
gevolg van seizoensinvloeden te quantificeren. 
De gegenereerde getallenreeksen uit de computersimulatie mogen we beschouwen 
als werkelijk gerealiseerde afzetgegevens. Tabel 5-4 geeft weer hoe deze gegevens 
kunnen worden gebruikt om variaties in de vraag in verschillende seizoenen te 
bepalen. 

Tabel 5-4; vraag naar producten t/m augustus 
A B x Vraag naar capacl!eil van gegeven maand tet seplamber 

-eek 1 2. 52 lolNI sept/sepl jan/sept mtlllsepl aug/sept sept 

1 trekking uit som van reeka1 

ven:kllingjanuart 
2 2 11'81ddng ui~ 

waartoe week x belloon 
y y somvanreeksy 

50 50 -- Wffl<gem-/de 
·anuarl 100% 

.som reeks 1 

week 36 !lm week 35 

100% 

som-2 
Week 1 !/m week 35 

gem- capachltovrffl/ 
anuwl tot sepl8mber 

lstandaarddt'Aatle van 
bovenstaandekdcm 

0 
0 
0 

0 

somreel<sy 0 

week31 Vm-35 ( 

1 

0 
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Uit de resultaten van het rechter gedeelte van deze tabel kunnen we de volgende 
grafiek afleiden. 

vraag naar producten {impuls) 
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Figuur 5-4; vraag naar impulsijs tot september 
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Vanzelfsprekend is de vraag naar producten van september tot september 100%, 
met een mogelijke afwijking naar boven en naar beneden. Met behulp van deze 
gegevens kan worden bepaald op welk vraagvolume Productie zich moet inrichten 
om een bepaalde leverbetrouwbaarheid te kunnen realiseren. 
De middelste lijn in deze grafiek geeft de gemiddelde vraag tot september in een 
'normaal' seizoen weer. De buitenste lijnen geven weer, binnen welke grenzen deze 
zich kan bewegen. De bovenste lijn geeft het vraagvolume weer dat met een kans 
van 95% niet zal worden overschreden. 
In bijlage 9 staan de grafieken weergegeven van de andere productgroepen. 

In een 'normaal' seizoen stellen we de index van de vraag op 100 (verwachting= 
100%); bij deze verwachting hoort een standaarddeviatie van 9,3. Door het kiezen 
van een gewenste leverbetrouwbaarheid is te berekenen hoeveel reserve-capaciteit 
ingepland moet worden. Om een leverbetrouwbaarheid van 95% te bereiken moet 
over het hele jaar 15% reserve-capaciteit beschikbaar zijn4 (100+1,65x9,3=115,3). 

Een leverbetrouwbaarheid van 95% kan gewaarborgd worden door op ieder moment 
in de tijd de som van beschikbare voorraad en capaciteit, de lijn van het 95%
interval te laten bereiken (zie Figuur 5-4 en Figuur 5-5). 

Hoe verder het seizoen gevorderd is, hoe dichter het 95% interval in absolute zin bij 
de gemiddelde vraag ligt. Daardoor wordt de benodigde reserve in capaciteit en 
voorraad lager naarmate het seizoen vordert. In de maand augustus is de 
gemiddelde vraag 18, 1 % van het jaarvolume met een standaarddeviatie van 3,9%. 
Dit betekent dat voor een leverbetrouwbaarheid van 95% een reserve-capaciteit 
(inclusief voorraad) nodig is van 6,4% (1,65x3,9%, zie Figuur 5-5) van het 
jaarvolume tegen 15,3% begin januari. Op productniveau is daarom een lagere 

4 Het is verstandig extra capaciteit vrij te maken voor nieuwe, geïntroduceerde producten. Deze capaciteit kan 
noodzakelijk zijn in het geval dat het product succesvol is. Een extra marge van 5% lijkt redelijk. 
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reservehoeveelheid nodig naarmate de laatste serie van een product later in het 
seizoen geproduceerd wordt. 

120,0%: - -

~ 60,0% 

" 

40,0% 

20,0% 

Gemiddelde 
capaciteitsbehoefte tot 
september 

1 1 1 

vraag naar producten (Impuls) 

maanden 

Capaciteit die mei kans van 
- - - - - 5% v.ordl ovenicllreden 

Benodigde voomoad + 
capaciteit om 95'4 

- leverbetrouwbaarheid te 
garanderen 

Figuur 5-5;vraag naar producten (impulsijs) 

5.3 Tussen een 'vlak' en een 'flexibel' capaciteitsplan 

l-4-gemiddelde ! 
1 ....... 95% ' 
[~s% __ _ 

De totale gevraagde capaciteit kunnen we uitdrukken in het aantal benodigde 
ploegweken (equivalent met manuren). Hiervoor wordt het geschatte aantal colli, dat 
verkocht zal worden in een 'normaal' seizoen, vermenigvuldigd met de productietijd 
per collo. Zoals uit Figuur 5-4 blijkt, moet deze schatting met 15% verhoogd worden 
voor het geval het een buitengewoon goed seizoen wordt. Bovenop dat cijfer moet 
een marge gerekend worden voor storingen, omstellingen en andere zaken die 
productietijd kosten. Deze marge hangt af van de haalbare effectiviteit. 
Het aantal uren dat zo verkregen wordt, moet gedeeld worden door 40 uren per 
ploegweek. Het resultaat van deze berekeningen is het aantal ploegweken per lijn, 
dat gevraagd wordt om een voldoende hoge leverbetrouwbaarheid te kunnen 
bereiken. In formulevorm: 

( (~colli • bewerkingstijd) * 115%) I effectiviteit 

Benodigde ploegweken= --'--
1
---------------

# uren per ploegweek 

Figuur 5-6; benodigde ploegweken om jaarproductie met 95% leverbetrouwbaarheid te 
kunnen maken. 

De vraag is nu op welke manier je het aldus bepaalde capaciteitsniveau kunt 
bereiken tegen zo laag mogelijke kosten. 

Het ijs dat gedurende het seizoen geproduceerd wordt levert het meeste geld op 
omdat daarvoor minder voorraadkosten betaald hoeven te worden. In feite zou 
Nestlé Roermond alles het liefst in het voorjaar en de zomer produceren. 
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Er moet daarom een balans gevonden worden tussen de voorraadkosten van de 
seizoensvoorraad enerzijds en de uitgaven voor capaciteitsuitbreiding om deze 
voorraad laag te houden anderzijds. Capaciteitsuitbreiding bestaat uit het aantrekken 
van meer vaste medewerkers waardoor in het hoogseizoen in meer ploegen 
geproduceerd kan worden of uit investeringen in nieuwe of snellere machines. 

In het extreem kan Nestlé Roermond kiezen tussen een 'vlak' en een 'flexibel' 
capaciteitsplan. Aan de ene kant, kan men de voorraad in het laagseizoen 
opbouwen om aan de piek in het hoogseizoen te kunnen voldoen -dit is een 'vlak' 
capaciteitsplan. Aan de andere kant, kan men proberen om de productiecapaciteit zo 
goed als mogelijk op de vraag af te stemmen, opdat men de voorraad minimaliseert -
dit is een 'flexibel' capaciteitsplan. 
Figuur 5-7 en Figuur 5-8 geven gestyleerd weer wat de verschillen zijn tussen deze 
twee capaciteitsplannen. 

-"".'r:rr'ritJp -v~.rf<t1t1fl 

- Pmtfrrr;ffo - Prt1•frlr.tir. 

Figuur 5-7; Vlak capaciteitsplan Figuur 5-8; Flexibel capaciteitsplan 

Voor een 'flexibeler' capaciteitsplan moet er in meer ploegen geproduceerd kunnen 
worden. Hiervoor zijn naast vele uitzendkrachten een evenredig deel vaste krachten 
nodig om te produceren. Deze vaste werknemers zijn ook gedurende de rustige 
maanden in dienst. Voor hen zijn er dan niet voldoende werkzaamheden in de 
ijsfabriek, maar Nestlé Roermond heeft enkele opties. Een deel van de mensen kan 
gedetacheerd worden en een ander deel kan ingezet worden voor alternatieve 
werkzaamheden. Deze werkzaamheden leveren minder op dan de uitgaven aan 
loonkosten. 

Om deze afweging zo goed mogelijk te maken, is een rekenmodel ontwikkeld dat in 
staat is vele van bovengenoemde factoren mee te nemen. Het is een model dat een 
goede ondersteuning geeft voor de bepaling van het aantal inzetbare ploegen op 
een productielijn, maar dat verschillende kleinere kostenposten en kwalitatieve 
overwegingen niet verrekend. 
Niet in het model opgenomen zijn bijvoorbeeld de volgende zaken: 
• een lijn produceert efficiênter in drie ploegen dan in twee, omdat voorbereidings

en opstarttijd niet nodig zijn aan het begin van de dag. De lijn kan enkele dagen 
achter elkaar doordraaien zonder onderbrekingen. 

• wanneer in drie ploegen wordt geproduceerd is het gemiddelde loon hoger 
vanwege de ploegentoeslagen. In drie ploegen is het loon voor de dagploeg 5%, 
voor de middagploeg 17% en voor de nachtploeg 35% hoger dan het basistarief. 

• vaste medewerkers kunnen het als demotiverend ervaren wanneer zij een groot 
gedeelte van het jaar ingezet worden voor alternatief (kwalitatief minder} werk. Zij 
zouden daardoor naar ander werk kunnen gaan uitzien. 
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• een beperkte hoeveelheid alternatief werk. In het model gaan we ervan uit dat 
voldoende werk aangetrokken kan worden om vaste medewerkers bezig te 
houden als er geen ijsproductie is. 

Deze vier factoren zijn na verder onderzoek wellicht beter te kwantificeren. De resultaten van het 
huidige model zullen hierdoor naar verwachting nauwelijks veranderen, aangezien de eerste twee 
factoren (de belangrijkste) tegengesteld zullen werken, en elkaar zullen opheffen. 
Wat betreft het vierde punt schat het management dat zeven mensen gedetacheerd kunnen worden 
en dat iedere maand maximaal 1000 uren alternatief werk kan worden aangetrokken. Hiermee zijn in 
totaal zo'n vijftien van de dertig productiemedewerkers aan het werk te houden. 

Het uitgangspunt is steeds het aantal ploegweken dat op een lijn gevraagd wordt om 
de jaarproductie te maken. Vervolgens wordt het minimale aantal ploegen per dag 
bepaald waarin geproduceerd moet worden bij een 'vlak' capaciteitsplan om het 
gevraagde aantal ploegweken te bereiken. Bij dit aantal ploegen hoort een bezetting 
aan vaste medewerkers, een aantal uitzendkrachten en een bepaalde 
voorraadopbouw. 
Wanneer de kosten hiervan berekend zijn, moet worden bepaald wat de verschillen 
zijn bij een 'flexibeler' capaciteitsplan, namelijk met één inzetbare ploeg extra. Het 
model geeft nu een uitkomst welke van de twee alternatieven het goedkoopste is. 

Ter toelichting zal een voorbeeld gegeven worden met de volgende uitgangspunten5
: 

• de voorraadkosten zijn f5,- per pallet per week; opslagkosten plus rentekosten. 
• de output van de productielijn is gemiddeld twee pallets per uur. 
• het uurtarief voor een uitzendkracht is f30,-. 
• het gemiddelde bruto-jaarsalaris voor een vaste werknemer is /80.000,-. 
• een vaste werknemer maakt per jaar 1600 uren. 
• alternatief werk levert f20,- per werknemer per uur op. 
• een ploeg bestaat uit zes mensen waarvan minstens drie vaste werknemers. 
• per week kan vijf dagen 24 uur geproduceerd worden. 
• een werkweek bestaat uit 40 uren. 
• de output van één ploegweek kost 2pallets/uur x 40uur/week x f5,-=/400,- per 

week aan voorraadkosten. 
• een lijn heeft 50 beschikbare productieweken per jaar. 
• Om in twee ploegen te kunnen draaien zijn acht vaste medewerkers nodig6 en in 

. drie ploegen elf. 

Begin voorbeeld. 
In dit voorbeeld is 100 ploegweken gevraagd op de lijn. We kunnen kiezen voor een 
'vlak' capaciteitsplan door het productievolume zo gelijk mogelijk over het jaar te 
verdelen. We hebben dan vijftig weken lang twee ploegen aan de lijn. Dit betekent 
acht vaste medewerkers. 

sept 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Deze uitgangspunten zijn gemiddelden van alle productielijnen. Dit voorbeeld dient ter illustratie, de 
berekeningen met werkelijke waarden per lijn staan in de bijlages. 
6 Acht respectievelijk elf werknemers zijn noodzakelijk maar er zijn continu slechts negen werknemers 
beschikbaar. Twee werknemers zijn reserve voor verzuim, ziekte en vakantie. 

aug 
2 
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Uitçiaven 
vaste werknemers 8*80.000= /640.000,-
uitzendkrachten 6*50* 40*30=(360. 000 ,-
Totaal f1 .000.000,-

Het alternatief is een 'flexibeler' capaciteitsplan, waarbij zoveel mogelijk tijdens het 
seizoen geproduceerd wordt in drie ploegen gedurende 33 weken. Hiervoor zijn 11 
vaste mensen nodig, maar zijn de voorraadkosten lager. Voor alternatieve 
werkzaamheden zijn 280 (1600-33*40=280) uren beschikbaar. 

sept 
0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

aug 
3 

Uitgaven Extra inkomsten t.o.v. 'vlak' capaciteitsplan 
vaste mensen 11*80.000=/880.000 alternatief werk 11 *280*20= !61.600 
uitzendkrachten 9*33* 40*30= /356.400 besparing voorraad 901 *400= /360.400 
subtotaal /1.236.400 subtotaal /422.000 

ltotaal [814.4001 

De besparing op de vooraadkosten hebben we berekend als in onderstaande figuur 
weergegeven. Om voorraadreductie te berekenen is niet relevant welke collo in 
welke week geproduceerd wordt; stel de eerste twee ploegweken van september 
worden bewaard tot de laatste twee weken van augustus, de volgende twee 
ploegweken van september worden bewaard tot eerste twee weken van augustus, 
etc. 

sept 
0 0 0 0 3 3 

/ 
50 weken 51 weken 

3 3 3 3 3 3 
aug 
3 

De besparing aan voorraadkosten is: (51+50)+(48+47)+ ... +(6+5)+(3+2)=(17x53)=901 
weken de output van een ploegweek op voorraad. 

De conclusie van deze berekeningen is dat in het geval van 1 OOdienstweken de 
besparingen bij een 'flexibel' capaciteitsplan /185.600,- zijn (/1.000.000-
(f 1. 236. 400-f 422. 000)). 
Deze besparing komt voorname/ijk door lagere voorraadkosten. 
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Bij een bezetting van 100 ploegweken is het voordeliger om enkele weken drie 
ploegen ter beschikking te hebben, dan alle weken twee. 

Het tweede deel van het model zoekt een nog iets betere oplossing tussen een 'vlak' 
en een 'flexibel' capaciteitsplan. Immers door productie iets eerder te laten beginnen 
met vaste medewerkers, worden uitzenduren bespaard ten koste van extra voorraad. 
Het aantal weken waarmee de productie vervroegd moet worden, is eenvoudig te 
berekenen. 

sept 
0 0 0 0 2 

De eerste stap resulteert in: 

3 3 3 3 

• een besparing op van (2x6)-(1x3)7=9 uitzendkrachtweken, dat is: 
40x9x30= f 10.800,-. 

• Extra voorraadkosten van: (1xf400,-)+(2xf400,-)=f1 .200,-. 
• Minder inkomsten aan alternatief werk van: 40x9x20=f7.200,-. 

3 
aug 
3 

De productie moet vervroegd worden tot het moment dat de besparing aan 
uitzendkrachten even groot is als de extra uitgaven met betrekking tot het houden 
van vooraad en de gederfde inkomsten door minder alternatief werk. 
Dat is het moment waarop de extra vooraadkosten /10.800-/7.200=/3.600,- zijn. 
Met i als het aantal weken waarmee de productie vervroegd moet worden, moet de 
volgende vergelijking opgelost worden: (3 + 6(i -1)) * 400 = 3600. Dit levert i=2. Deze 
stap moet dus twee keer uitgevoerd worden. 

Dit betekent dat de voordeligste manier om honderd ploegweken te draaien de 
volgende is: 6 weken in twee ploegen en 29 weken in drie ploegen. 

De reservecapaciteit is nu opgeslagen als inzetbare tijd aan het einde van het 
seizoen. In de laatste weken kan de beslissing genomen worden of deze capaciteit 
ingezet moet worden of niet. Indien de capaciteit van de vaste mensen voldoende is 
om in 95% van de gevallen aan de vraag in de resterende periode te voldoen, dan 
kunnen de uitzendkrachten naar huis gestuurd worden. Hierdoor kan het deel van de 
voorraad dat moet overwinteren zo laag mogelijk gehouden worden. Op de 
berekening van dit vraagniveau komen we terug in paragraaf 7.3, bij de bespreking 
van het krantenjongenprobleem. 

In bijlage 10 is voor iedere lijn volgens bovenstaande methode uitgerekend wat de 
voordeligste productiestrategie is. 

5.4 Productie in vijf of zes dagen 
Het rekenmodel uit de vorige paragraaf kan eveneens gebruikt worden om te 
bepalen of het economisch rendabel is het aantal productiedagen per week uit te 
breiden van vijf naar zes. Hierdoor zou een nog 'flexibeler' capaciteitsplan mogelijk 

7 De twee weken dat in plaats van drie ploegen in twee ploegen wordt geproduceerd hebben we zes 
uitzendkrachten minder nodig. In de week dat we in plaats van nul ploegen in twee ploegen produceren moeten 
drie uitzendkrachten ingehuurd worden. 
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worden. Dit is alleen een overweging bij een hoge bezetting van de lijn. Bij zeer hoge 
bezettingen zal productie immers al in de herfst moeten starten om in het volgende 
jaar voldoende seizoensvoorraad te hebben. In dit geval kan het voordeliger zijn zes 
dagen per week te produceren, waardoor later gestart kan worden en er dus minder 
seizoensvoorraad aangelegd hoeft te worden. 

In dit voorbeeld wordt gerekend met een bezetting van 120 ploegweken op één lijn. 
We maken de vergelijking met de inzet van drie ploegen gedurende veertig weken. 
Daar zijn elf vaste mensen voor nodig. 

Begin voorbeeld. 
sept 
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

aug 
3 

Uitgaven 
vaste werknemers 11*80.000=/880.000 
uitzendkrachten 9*40* 40*30= f 432. 000 
Totaal /1 .312.000,-

Het alternatief is zoveel mogelijk in het seizoen te produceren in vier ploegen 
gedurende dertig weken. Hiervoor zijn 15 vaste mensen nodig maar zijn de 
voorraadkosten lager. Er zijn (1600-30*40=400) 400 uren beschikbaar voor 
alternatief werk. 

sept 
0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

Uitgaven Extra inkomsten t.o.v alternatief 1 

aug 
4 

vaste mensen 15*80.000=f1 .200.000 alternatief werk 15*400*20= f 120.000 
uitzendkrachten 12*30*40*30= f 432.000 besparing voorraad 600*400= !240. 000 
subtotaal f1.632.000 subtotaal f360.000 

hotaal /1.272.0001 

De besparing op de vooraadkosten hebben we als volgt berekend: 

sept aug 
0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

~ 38 37"' ;;?27 1 

De besparing aan voorraadkosten is daarom: 
(39+38+37)+(35+34+33)+."+(7+6+5)+(3+2+1)=(5x120)=600 weken de output van 
een ploegweek op voorraad. 
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De conclusie van deze berekeningen is dat in het geval van 120 dienstweken de 
besparingen bij produceren in vier ploegen f 40.000,- zijn (f 1.312.000,-( f 1.632.000-
f 360.000)). 

Deze besparing is niet bijzonder groot en het is zeer de vra~g of deze ook 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Bij productie in vier ploegen zal immers 
vaker gedurende werktijd omgesteld en schoongemaakt moeten worden. Daarnaast 
zal aan het personeel hogere toeslagen betaald moeten worden voor het werken in 
het weekend8

. 

De conclusie luidt dat alleen bij zeer hoge bezetting vier ploegen rendabel kan zijn. 
Het is echter de vraag of Nestlé Roermond de fabriek zo vol moet plannen omdat 
hierdoor de seizoensvoorraad zeer groot wordt. Wellicht is het dan zinvol te 
investeren in extra machinecapaciteit. Dit zal in de volgende paragraaf worden 
voorgerekend. 

5.5 Investeren in machinecapaciteit. 
In deze paragraaf zal worden beredeneerd of geïnvesteerd zou moeten worden in 
een extra productielijn. De eerste die daarvoor in aanmerking komt is de Ria 
(machine van lijn 1 en 2). Het model uit de vorige paragrafen is bruikbaar om dit te 
berekenen. 
Op het moment zijn er twee Ria's die samen 195 ploegweken moeten produceren 
(zie bijlage 10). In deze bijlage is uitgerekend hoe die 195 ploegweken het beste 
ingevuld kunnen worden. 

sept 
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

aug 
3 

sept 
0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

aug 
2 

Totaal: 
sept 
0 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

aug 
5 

Uitgaven 
vaste werknemers 15*80.000= f 1.200.000 
uitzendkrachten (15*40*3*30)+(30*40*15*30)= f594.000 
Totaal f1 .794.000,-

Conclusie: 
Voordat er sprake zal zijn van een investering in een extra machine zal bij een 
hogere vraag naar producten van lijn 1 en 2 eerst de huidige capaciteit gevuld 
moeten worden. Er is immers nog ruimte voor meer capaciteit doordat be1äe lijnen 
naar drie ploegen kunnen. Met de huidige bezetting is daarom geen extra 
machine nodig. 

8 Ook de afdeling Logistiek zal extra personeelsbezetting op zaterdag nodig hebben, evenals 
de productieleiding. Hierdoor zullen de besparingen lager zijn. 

38 



NëStlë 

5.6 Economische bijdrage van producten 
In dit hoofdstuk hebben we reeds gezien dat capaciteit een knelpunt is in het 
hoogseizoen, waardoor productie op voorraad noodzakelijk is. Hoe groter het te 
produceren volume op een lijn, des te eerder zal de productie voor de 
seizoensvoorraad moeten starten. Interessant is daarom de vraag wanneer een 
product bij een bepaald capaciteitsplan nog een economische bijdrage levert. 
De economische bijdrage van een product hangt af van de kosten die de bezetting 
van de lijn meebrengt. Bij een hoge bezetting zal de voorraadproductie immers 
(nog) eerder moeten starten, waardoor de seizoensvoorraad zal stijgen. leder 
product uit het assortiment zal daarom een voldoende hoge marge moeten hebben, 
om zelfs in het geval dat het hele jaarvolume als eerste zou worden geproduceerd, 
een economische bijdrage te leveren. Immers, de kosten van de seizoensvoorraad 
moeten gedekt zijn. 

In bijlage 11 is de berekeningswijze gegeven volgens de kostenstructuur van Nestlé 
Nederland. Uit bijlage 11 blijkt dat er producten bestaan waarbij nauwelijks of geen 
enkele marginale contributie behaald wordt, wanneer de kosten van 
seizoensvoorraad meegenomen worden in de berekening. 
Het blijkt dat met name de 'private label' producten nauwelijks een marginale 
contributie leveren; de variabele kosten worden niet terugverdiend9

. 

De conclusie luidt dat het rendabeler is de capaciteit aan te wenden voor de 
productie van Nestlé-producten, voor binnen- of buitenland. In het geval dat Nestlé 
de markt al volledig bedient, dan is het wellicht beter de machine stil te leggen. 

9 Het blijft echter de vraag of je uit commerciële assortimentsoverwegingen het product moet laten vallen of dat 
je de prijs moet verhogen. 
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6. Verschillende fases, verschillende productiebesturing 

Deelopdracht 4: 
Ontwikkel een logica voor een optimale inzet van de beschikbare capaciteiten. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven op welke manier Nestlé Roermond zijn 
seizoensvoorraad gedurende het jaar het beste kan opbouwen en hoeveel 
productiecapaciteit daarvoor nodig is. De vraag is nu hoe Nestlé Roermond zijn 
interne productieorders over deze capaciteit moet verdelen. Met andere woorden: 
wat is de optimale seriegrootte? Wat is de optimale productievolgorde? 

6. 1 Het belang van de optimale seriegrootte. 
Vanwege de extreem seizoensgebonden verkoop van ijs, is een grote 
seizoensvoorraad noodzakelijk. Het gebudgetteerde voorraadverloop voor 1998 zag 
er als volgt uit: 

Voorraadverloop in pallets 

eooo~····--

1 ii1Tota1e \looiniàd ló.Pili!Eoili 
L~ -- " ---- . - - ·-'"~ 

" eooo+--- -·-

2000 - -- .. 
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• ~ ~ • ~ • ~ q ~ ~ ~ ~ 

maand 

Figuur 6-1; gebudgetteerd voorraadverloop 

Verreweg het grootste deel van de voorraad is, zoals te zien in Figuur 6-1, 
seizoensvoorraad en geen seriegroottevoorraad. In hoofdstuk 5 is reeds een 
methode besproken op welke manier de seizoensvoorraad economisch gezien het 
voordeligst opgebouwd kan worden. 
Op een lager aggregatieniveau zullen we in dit hoofdstuk de optimale seriegrootte 
bepalen. Daarbij moeten we ons realiseren dat een afwijking van de economisch 
optimale seriegrootte slechts een kleine invloed zal hebben op de totale kosten. De 
in dit hoofdstuk besproken methode moet dan ook gezien worden als een richtlijn 
voor logistiek. Het is een verfijning van de reeds besproken modellen. 

Voor de minder druk bezette productielijnen, waarvan de seizoensvoorraad relatief 
laag is, brengt het hanteren van de optimale seriegrootte meer economisch voordeel. 
Dit geldt met name voor lijn 417 die een relatief lage bezetting heeft in het 
hoogseizoen en waarop veel verschillende producten gemaakt worden. 
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6.2 De formule van Camp. 
Voor het bepalen van de hoogte van een productieserie wordt veelal gebruik 
gemaakt van de formule van Camp. De berekening gaat uit van een afweging tussen 
enerzijds de kosten van voorraad houden en anderzijds de kosten van omstellen. 
Minimalisatie van deze kosten leidt tot de volgende formule: 

-~2*D*O 
Qopl - V 

Waarin: 
Oopt is de optimale seriegrootte in colli. 

D is de totale vraag naar dit product per periode. 
0 · is de hoogte van de omstelkosten per omstelling. 
V is de hoogte van de kosten om één collo gedurende één periode op voorraad 

te houden. 

Deze formule is slechts geldig onder een bepaald aantal voorwaarden [24]: 
1. Er is een gelijkmatige en goed voorspelbare vraag, deze is onafhankelijk van de seriegrootte. 
2. Er is slechts sprake van één relevante capaciteitsgroep, hetzij omdat andere 

capaciteitsgroepen geen omsteltijden hebben of voldoende overcapaciteit, hetzij omdat er 
geen andere capaciteitsgroepen zijn. 

3. Er is sprake van omstelkosten of -tijden en deze zijn volgorde-onafhankelijk. 
4. De bewerkingstijd is recht-evenredig met de te produceren hoeveelheid, en er treden geen 

verliezen op als gevolg van het tijdelijk stoppen van de productie buiten de werktijden. 
5. Grondstoffen kunnen op iedere willekeurig tijdstip worden ingekocht zonder dat daarbij 

prijsverschillen optreden, en zijn niet aan bederf onderhevig. 
6. De hoogte van het onderhanden werk en de veiligheidsvoorraad is onafhankelijk van de 

seriegrootte. . 
7. De kosten van voorraad houden zijn rechtevenredig met de voorraadhoogte en eenduidig te 

bepalen. Het volume van het magazijn vormt geen belemmering. 
8. De kosten van omstellen zijn definieerbaar en af te wegen tegen de kosten van voorraad 

houden. 
9. De te produceren hoeveelheid is een vast gegeven. 

De ijsfabriek voldoet niet aan al deze voorwaarden. De belangrijkste is het 
vraagpatroon; dit is niet gelijkmatig en niet goed voorspelbaar. We hebben te maken 
met een seizoenspatroon en een zeer variabele, stochastische vraag als gevolg van 
weersinvloeden. 
Ook aan het tweede deel van voorwaarde zes wordt niet voldaan, omdat er op 
verschillende momenten in het jaar behoefte is aan een andere veiligheidsvoorraad 
die sterk afhangt van de tijd die verstrijkt tussen twee series. Deze tijd wordt 
vastgelegd door de seriegroottes10

• 

De te produceren hoeveelheid is evenmin een vast gegeven (voorwaarde 9). Deze 
hangt voor een groot deel af van het weer gedurende het seizoen. 

10 Zie hiervoor ook paragraaf 5.2 waarin wordt uitgelegd dat veiligheidsvoorraden kleiner zijn naarmate meer 
series gemaakt worden aan het einde van het seizoen. 

41 



NeStlê 

Samenvattend zijn de belangrijkste kenmerken van de ijsproductie de volgende vier 
punten: 
1. De vraag vertoont een sterk seizoenspatroon en is bovendien stochastisch van 

april tot en met augustus. In de overige maanden is de vraag laag en vrij constant. 
2. De capaciteit op jaarbasis is voldoende maar gedurende het seizoen structureel 

ontoereikend. 
3. Er moet een afweging gemaakt worden tussen omstelkosten en voorraadkosten. 
4. Een belangrijke factor van het omstellen is de omsteltijd. Vanwege de beperkte 

capaciteit gedurende het hoogseizoen zal iedere tijdseenheid besteed aan 
omstellen tot gevolg hebben dat eerder gestart moet worden met het aanleggen 
van de seizoensvoorraad. Dit brengt extra kosten met zich mee voor het 
aanhouden van voorraad. 

6.3 De vier fases van productiebesturing 
De seriegroottebeslissing zal op verschillende momenten in het jaar door 
verschillende afwegingen bepaald worden. In deze paragraaf zullen we vier fases 
definiëren die zodanig verschillend van elkaar zijn, dat ze op een geheel andere 
wijze bestuurd moeten worden. We zullen bespreken hoe bepaald moet worden 
welke producten ingepland moeten worden en in welke series. 

Fase 1; Eind van het seizoen tot begin van de voorraadproductie. 
Deze fase begint op 1 september wanneer het hoogseizoen net is afgelopen en de 
vraag vrijwel meteen ineenstort. In deze fase is de vraag zeer laag en relatief goed 
voorspelbaar. Er is ruim voldoende machine- en mancapaciteit en zoekt Nestlé 
Roermond voor zijn werknemers naar alternatieve werkzaamheden. 
Door het overschot aan capaciteit is omstellen goedkoop. 
Daarom kan hier met de formule van Camp gewerkt worden. De omstelkosten 
bestaan voornamelijk uit verliezen aan verpakkingen en grondstoffen. 

Conclusie: 
Volg de vraag, produceer in korte series met vaste werknemers. 

Fase 2: Begin van voorraadproductie tot begin verkoopseizoen. 
Deze fase loopt vanaf de start van de voorraadproductie tot het begin van het 
verkoopseizoen. In deze fase is de vraag nog steeds laag. De producten die goed 
voorspelbaar zijn en weinig risico met zich meebrengen (producten die al langer in 
het assortiment zitten} kunnen in relatief grote series worden geproduceerd. Zoals 
blijkt uit hoofdstuk 5 zal de verkoophoeveelheid in een zeer slecht seizoen 85% zijn 
ten opzichte van een normaal seizoen. Bij de beslissing welk product als eerste 
gemaakt wordt gaat de voorkeur uit naar het product dat de laagste voorraadkosten 
veroorzaakt. Dat zijn de producten met lage variabele kosten maar vooral met een 
lage output in pallets per uur. 
In deze fase wordt er niet voor de vraag van dat moment geproduceerd, maar 
worden slechts productie-uren gemaakt. Deze productie-uren gaan deel uitmaken 
van de seizoensvoorraad. 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de productie start met enkel vaste 
werknemers, omdat op deze manier uitzenduren bespaard worden tegen extra 
kosten aan voorraad. Juist hierdoor is het beter om zoveel mogelijk vaste mensen 
aan het werk te hebben met een zo laag mogelijke output. 
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Conclusie: 
Produceer de producten met een laag risico en lage output per manuur11

• Maak van 
deze producten een grote serie waarin 85% van het jaarvolume wordt geproduceerd. 
(Bijlage 12 bevat een tabel met de voorraadkosten per manuur). 

Fase 3; begin verkoopseizoen tot laatste productieseries. 
In dit hoofdstuk zal het accent liggen op deze fase omdat hierin de seriegrootte het 
moeilijkste is te bepalen. Bij de start van het seizoen zal Nestlé Roermond alle 
producten op voorraad moeten hebben. Daarom bestaat er een moment waarop 
moet worden omgeschakeld van de grote series uit fase 2 naar een soort van 
optimale seriegrootte en een optimale productievolgorde. 

Fase 4; laatste productieseries aan het einde van het seizoen. 
Wanneer het seizoen uiteindelijk zover gevorderd is dat de laatste productieseries 
gepland worden, is het krantenjongenprobleem, dat in paragraaf 7.3 gepresenteerd 
zal worden, goed bruikbaar. Met deze methode kan de economisch optimale 
productiehoeveelheid worden bepaald. Op fase 4 komen we later nog uitgebreid 
terug. 

6.4 Fase 3; begin verkoopseizoen tot laatste productieseries 
N.B. Dit betoog is afgeleid van het artikel van Veltman en Donsetaar [1993]: "Seriegroottebepaling: 
vier situaties en vier methoden". 

Voor de seriegroottebeslissing in deze fase zal de geldstroombenadering gebruikt 
worden. Deze benadering gaat uit van het idee dat iedere beslissing in 
bedrijfseconomisch opzicht tot doel moet bebben het bereiken van een zo groot 
mogelijk verschil tussen toekomstige ingaande en uitgaande geldstromen die 
optreden tussen de onderneming en haar omgeving. Seriegroottebepaling is zo'n 
beslissing. Voor Nestlé Roermond zijn er zijn drie belangrijke categorieên van 
geldstromen die beïnvloed kunnen worden door de keuze van de seriegroottes. 

1. De te betalen rente over de waarde van de voorraden. 
In overeenstemming met Van der Veeken [1988] moet worden vastgesteld wat de 
reêle economische effecten van serieverkleining zijn. Daarom moet de voorraad 
niet worden gewaardeerd tegen integrale kosten, maar tegen de kosten die 
werkelijk variëren bij een andere seriegroottebeslissing. In het geval van Nestlé 
Roermond zijn dat de kosten voor verpakkingen en grondstoffen maar ook de 
arbeids- en energiekosten. De arbeidskosten variêren net als de materiaalkosten 
omdat in verhouding met de vaste uitgaven aan personeel veel uitzendkrachten 
worden ingehuurd. Een lagere voorraad heeft direct invloed op de geldstromen 
omdat hierdoor minder uitzendkrachturen betaald hoeven te worden. Hetzelfde 
geldt voor de energiekosten, die vele malen hoger zijn wanneer er geproduceerd 
wordt dan wanneer productie stil ligt. Conclusie is dat we de waarde van de 
voorraad waarderen tegen de variabele kosten aan verpakkingen, grondstoffen, 
arbeid (tegen uitzendtarief) en energie. 

11 Het is daarnaast te beredeneren, dat op het moment dat een substantieel deel van het productiepersoneel 
bestaat uit uitzendkrachten, juist het product met de laagste output per machine-uur wordt geprefereerd. 

43 



Neitlë 

2. De uitgaven aan palletplaatsen. 
Door serieverkleining vermindert de voorraad en daardoor het aantal benodigde 
palletplaatsen. Omdat het grootste deel van de pallets in Melick opgeslagen 
wordt, zullen de uitgaven aan de huur van palletplaatsen evenredig verminderen 
met de afname van de voorraad. 

3. De uitgaven voor de aanwending van extra capaciteit 
De productiecapaciteit kan vergroot worden door middel van overwerk, tijdelijke 
arbeidskrachten en een extra ploeg. De aanwending van deze extra capaciteit 
heeft direkt een uitgaande geldstroom tot gevolg. Deze geldstroom is op korte 
termijn beïnvloedbaar met de beslissing om deze capaciteit al dan niet in te 
zetten. De hoogte van dit bedrag wordt beïnvloed door de keuze van de 
seriegrootte. Met een volledig benutte capaciteit, betekent één uur meer omstellen 
een uitgave aan personeel om de capaciteit met één uur te verruimen. Deze 
uitgave had vermeden kunnen worden door het extra uur omstellen achterwege te 
laten. Voor toepassing van de formule van Camp is het noodzakelijk dat de kosten 
van omstellen op een relevante wijze gedefinieerd kunnen worden. Hieraan is 
voldaan doordat Nestlé Roermond gebruik maakt van extra capaciteit. 

In oktober, wanneer een schatting bekend is van de gevraagde aantallen per 
product, wordt een beslissing genomen hoe vaak de lijnen in het volgende jaar 
omgesteld zullen worden. In paragraaf 5.3 is uitgerekend hoeveel capaciteit nodig is, 
waarin de benodigde tijd voor de verschillende omstellingen wordt meegenomen. Bij 
kleinere series en dus meer omstellingen zal productie eerder moeten starten. Op 
het moment dat de seriegroottebeslissing genomen wordt is de capaciteit variabel, 
productie kan vroeger of later starten. 
In oktober is tevens bekend welke producten in het assortiment opgenomen zijn. 
Deze situatie lijkt sterk op wat Donselaar en Veltman 'situatie 1 :variabele capaciteit, 
vast assortiment' noemen. De formule van Camp kan in zo'n situatie gebruikt 
worden. Immers, stellen Donselaar en Veltman, het begrip omstelkosten kan dan 
gekoppeld worden aan een geldstroom die beïnvloed wordt door de seriegrootte. 
Kleinere seriegrootte betekent namelijk meer omstellen en dus extra capaciteit, die 
ingekocht moet worden. 
Bij toepassing van de formule van Camp moet in acht worden genomen dat de 
voorraadkosten naast de kosten voor de palletplaatsen bepaald worden door de 
waarde van de totale variabele kosten, zoals hierboven beschreven. Om deze 
voorraadkosten te berekenen moet deze waarde vermenigvuldigd worden met een 
rentepercentage. Dit percentage is het rentepercentage wat geld voor de 
bankrekening die direkt varieert in hoogte met de betaling aan de leveranciers. 
De hoogte van de omstelkosten wordt bepaald door het bedrag dat uitgegeven wordt 
aan extra capaciteit per tijdseenheid (uitzendtarief) te vermenigvuldigen met de duur 
van een omstelling. Dit bedrag moet verhoogd worden met materiaalverliezen en een 
derde factor, die we de virluele omstelkosten zullen noemen. 
De virluele omstelkosten worden veroorzaakt door het seizoenspatroon. Door de 
beperkte capaciteit in het hoogseizoen, moeten verschillende producten al (ver} van 
te voren gemaakt worden. Het aanleggen van deze seizoensvoorraad brengt kosten 
met zich mee in de vorm van opslagkosten en rentekosten. Op enkele (drukbezette} 
lijnen kost omstellen veel tijd, waardoor er bij meer omstellingen eerder begonnen 
moet worden met de aanleg van de seizoensvoorraad. Omstellen kost daarom een 
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bedrag dat gelijk is aan het op voorraad houden van de output in de omsteltijd aan 
het begin van fase 2 tot halverwege het verkoopseizoen12

. 

De drie delen van de omstelkosten (capaciteitskosten, materiaalkosten en de virtuele 
omstelkosten) zullen in formules uitgedrukt worden: 

In formules: 
TK= totale kosten 
D = vraag per jaar 
b = bewerkingstijd per collo 
K = prijs van een uur extra capaciteit 
0 = omstelkosten per keer (productverlies én capaciteitskosten) 
V = voorraadkosten per collo per jaar 
M = aantal weken van begin fase 2 tot halverwege fase 3. 
Q =seriegrootte 
c = benodigde capaciteit voor een omstelling 

Hierin is M het gemiddeld aantal weken dat een product wat geproduceerd is als 
seizoensvoorraad op voorraad zal liggen tot het moment van consumptie. Deze M 
hangt daarom af van het moment waarop begonnen wordt met de voorraadproductie 
(zie ook voetnoot 12). 
De factor 0 bestaat slechts uit twee delen van de omstelkosten, namelijk de kosten 
van materiaalverliezen en capaciteitskosten. 

Voor het berekenen van de optimale seriegrootte moet de som van alle omstel- en 
voorraadkosten geminimaliseerd worden. 

1 Totale kosten= gemiddelde voorraad* voorraadkosten+ aantal omstellingen * (omstelkosten +virtuele omstelkosten) 1 

Dezelfde drie factoren in formule-vorm: 

TK= Il QV + OD + DcVM 
12 Q Qb52 

TK= }liQV + D (O+ cVM) 
Q b52 

TK'= Ilv _ _Q_(O+ cVM) 
/2 Q2 b52 

12 De seizoensvoorraad dient om het capaciteitstekort in het hoogseizoen op te vangen. Een collo die deel 
uitmaakt van die seizoensvoorraad zal daarom gemiddeld tot halverwege het seizoen op voorraad staan. Dit is 
het moment dat gemiddeld 50% van het jaarvolume is afgezet, namelijk in week 23. 
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llv-~(O+ cVM) = 0 
12 Q2 b52 

2D(O+ cVM) 
Q2 = b52 

v 
2D(O+ cVM) 

b52 
v 

De laatste factor, de zogenaamde virtuele omstelkosten, in de formule van de 
totale kosten (TK) behoeft nog wat uitleg. Een deel van deze factor is D/Q, wat staat 
voor het aantal geschatte omstellingen naar een product. Dat wordt vermenigvuldigd 
met de omsteltijd, waardoor van ieder product de totale gevraagde omsteltijd per jaar 
bekend is. De voorraadproductie moet zoveel eerder starten als omsteltijd 
gereserveerd is. Door de totale omsteltijd te delen door de bewerkingstijd (b) per 
collo wordt bepaald hoe groot de output gedurende deze tijd is. Deze output staat 
gemiddeld M weken op voorraad tegen voorraadkosten per week van V/52. In 
formule-vorm: 

. jaaivraag omsteltijd voorraadkosten I jaar * # weken capaciteitsvoorraad 
Virtuele omstelkosten = * *------------------

seriegrootte bewerkingstijd 52 

Met name op drukbezette lijnen blijkt deze factor van erg groot belang te zijn. 
In bijlage 13 staan de berekeningen van alle seriegroottes. 

6.5 Productievolgorde 
Nu de optimale seriegroottes berekend zijn, moet een manier gevonden worden 
waarop interne productie-orders gegenereerd moeten worden. Afhankelijk van de 
productielijn en het soort omstelling zal gewerkt worden met vaste productiecycli of 
met behulp van een run-out-list. Omstellingen zijn te verdelen in grote omstellingen 
(vormwissel), en kleine omstellingen (smaak- of verpakkingswissel). 
Een vaste cyclus betekent dat de producten op een productielijn in een vaste 
volgorde aan de beurt komen. Daarmee is vooraf vastgelegd wanneer ieder product 
aan de beurt is, en hoe groot de productiehoeveelheid is. Als richtlijn voor de 
productiehoeveelheid kan de optimale seriegrootte gebruikt worden. Met name voor 
de productielijnen met grote omstellingen heeft deze strategie voordelen: 
1. Er is meer rust in de planning. 
2. Bij volgorde-afhankelijke omstelstijden kan de optimale volgorde gekozen worden. 
3. De benodigde veiligheidsvoorraad kan bepaald worden, doordat bekend is 

hoeveel tijd overbrugd moet worden tot de volgende serie. 

Uitgangspunt voor het plannen van productie is dan ook, dat we vooral stabiele 
cyclustijden moeten creêren. Combineren we dit uitgangspuntmet het gegeven dat 
de totale kosten niet erg gevoelig zijn voor afwijkingen van de optimale seriegrootte 
(en dus optimale cyclustijd), dan komen we al snel tot de aanpak waarbij voor alle 
producten dezelfde cyclustijd wordt gekozen. Binnen de cyclus worden de productie
runs afgewerkt in een optimale volgorde (bij volgordeafhankelijke omsteltijden). 
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Een andere manier om interne productie-orders te genereren is het gebruik van een 
run-out-list, waarbij steeds het product wordt ingepland dat als eerste uit voorraad 
dreigt te raken. Dat kan bijvoorbeeld door uit te rekenen hoeveel voorraaddekking in 
weken beschikbaar is van ieder product en een order te genereren voor het product 
met de laagste dekking. De grootte van de productieorder kan hierbij gelijk zijn aan 
de optimale seriegrootte. 
De voordelen van een run-out-list zijn: 
1 . Het is eenvoudig. 
2. Voor alle producten blijft de voorraaddekking zo gelijk mogelijk. 
Deze manier van besturen is vooral geschikt voor de productielijnen waarvan de 
omstellingen weinig tijd kosten en niet volgorde-afhankelijk zijn (met name lijn 4n). 

6.6 Lijn 1en2 
Voor lijn 1 en 2, de beide Ria's, kiezen we voor een vaste productiecyclus, omdat 
omstellen lang duurt en er volgorde-afhankelijkheid bestaat. In bijlage 13 zijn de 
optimale seriegroottes bepaald van alle vormen die op deze lijnen gemaakt worden. 
De producten binnen deze vormen kunnen ingepland worden naar behoefte, d.w.z. 
dat product waaraan de grootste behoefte is eerst. Op basis van de optimale 
seriegroottes uit de bijlage is in Tabel 6-1 is weergegeven hoeveel weken met 
dezelfde vorm geproduceerd zou moeten worden in twee of in drie ploegen. 

Tabel 6-1; optimale seriegroottes 

vorm #omst. hoogseiz. 
Y ungy nzzy 

Turbo/Space Jet/Kwini 1,31 185,1 123,4 15,4 1,0 1,5 
Choc Stick/Sinas Split 1,68 212,7 141,8 17,7 1,2 1,8 
Knetter Tops 6,14 755,9 503,9 63,0 4,2 6,3 
Toffe Torren 4,00 395.2 263,5 32,9 2,2 3,3 
Jive 2,88 781,4 520,9 65.1 4,3 6,5 
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Een voorbeeld van een vaste cyclus zou als volgt ingevuld kunnen worden. 

Tabel 6-2; productiecyclus 

weeK ILIJn l 

l ;:,peedy 
2 Speedy 
3 Knettertops 
4 Knettertops 
5 Knettertops 
6 Knettertops 
7 Speedy 
8 Speedy 
9 Knettertops 
10 Knettertops 
11 Knettertops 
12 Knettertops 
13 Speedy 
14 Speedy 
15 Knettertops 
16 Knettertops 
17 Knettertops 
18 Knettertops 
19 Speedy 
20 Speedy 
21 Knettertops 
22 Knettertops 
23 Knettertops 
24 Knettertops 
25 Speedy 
26 Speedy 
27 Knettertops 
28 Knettertops 
29 Knettertops 
30 Knettertops 
31 
32 

Lijn ,t. 

1 orre 1 orren 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Jive 
Toffe Torren 
Toffe Torren 
Toffe T arren 
Jive 
Jive 

Wanneer volgens dergelijk schema 
gewerkt wordt, is het eenvoudig om een 
veiligheidsvoorraad vast te stellen voor 
ieder van de producten. De 
veiligheidsvoorraad moet dienen om de 
variaties in de vraag op te vangen die 
optreden in de periode die overbrugd moet 
worden tussen twee series. Met behulp 
van de computersimulatie uit hoofdstuk 5 
is eenvoudig te bepalen hoeveel de 
maximale variantie is van een bepaalde 
periode, zodat de veiligheidsvoorraad 
berekend kan worden. De maximale 
hoeveelheid die gevraagd kan worden in 
de periode van 4 weken tussen twee 
series Speedy is bijvoorbeeld 24, 1 % (zie 
voor berekening bijlage 14). Dat betekent 
dat aan het eind iedere productieserie 
24, 1 %x175.000=42.175 colli op voorraad 
zou moeten liggen om een 
leverbetrouwbaarheid van 95% te 
garanderen. De maximale hoeveelheid die 
gevraagd kan worden in een periode van 
enkele weken kunnen we vaststellen door 
.de gegenereerde waarden uit het 
computermodel van de maand juli te 
bekijken. In deze maand is de vraag het 
hoogst, dus wanneer de 
veiligheidsvoorraad voldoende is voor 
deze periode zal hij dat ook zijn voor 
andere periodes 13

· 

In Tabel 6-1 staan nog twee vormen gegeven: de vorm voor de Chocstick en de 
Sinassplit en de vorm voor Turbo, Space Jet, en Kwini. Uit de tabel blijkt dat we deze 
minder dan twee keer per jaar zouden moeten produceren. Deze producten maken 
reeds lange tijd deel uit van het assortiment en de bijbehorende afzetvolumes zijn 
goed te schatten. Deze producten zijn daarom uitermate geschikt om het complete 
jaarvolume gedurende fase twee te produceren, zodat gedurende het seizoen niet 
naar deze vorm hoeft te worden omgesteld. Om hier zeker van te zijn moet een 
hoeveelheid geproduceerd worden gelijk aan de LE plus 20%. 

13 Hierdoor wordt in de voorgaande overige maanden een te grote veiligheidsvoorraad aangehouden. In deze 
maanden behoort er namelijk een seizoensvoorraad aanwezig te zijn, die maakt dat het voorraadniveau hoger is 
dan gef!ist voor de veiligheidsvoorraad. 
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7. Is ijsverkoop even onvoorspelbaar a.ls het weer? 

Deelopdracht 5: 
Ontwikkel een voorspelmethode waarmee gedurende het seizoen objectief 
schattingen gemaakt kunnen worden van het jaarvolume per product. 
Deelopdracht 6: 
Maak een afwegingsmodel waarmee de optimale laatste productieserie kan worden 
bepaald, zodat een maximaal economisch resultaat wordt behaald. 

We zullen eerst de gerealiseerde voorspelprestatie in 1997 bekijken. Het zal blijken 
dat het inderdaad erg moeilijk is om goede schattingen te maken op productniveau 
voor de korte termijn. In dit hoofdstuk zal een methode beschreven worden waarmee 
men in staat blijkt vroeg in het jaar goede schattingen van het jaarvolume op 
productniveau (LE) te maken. Met het jaarvolume op productniveau wordt in dit 
hoofdstuk de verkoop bedoeld in de periode van januari tot en met december, en 
niet zoals in de vorige hoofdstukken in de periode van september tot augustus. In de 
huidige manier van werken worden de LE's ook voor een kalenderjaar vastgesteld. 
Het antwoord op de gestelde vraag in de hoofdstuktitel zal tenslotte gegeven worden 
door de resultaten van de voorspelmethode te toetsen op afzetpatronen uit het 
verleden. 

7.1 De voorspelprestatie in 1997 
In deze paragraaf zal berekend worden hoe goed de voorspellingen in 1997 op jaar
en op maandniveau zijn geweest. Voor de beoordeling van de prestatie op 
jaamiveau zal het gerealiseerde jaarvolume per product vergeleken worden met de 
gebudgetteerde afzet in december 1996. Voor de beoordeling van de prestatie op 
maandniveau maken we gebruik van een Nestlé-standaarddefinitie, die de 
nauwkeurigheid en de afwijking van schattingen van het hele assortiment berekent. 

7.1.1 Jaarniveau 

Marketing Diemen geeft in oktober een budget af voor de afzetvolumes van alle 
producten voor het komend jaar. Tot en met december worden in dit budget nog 
veranderingen aangebracht. Met name voor nieuwe producten is het moeilijk een 
goede schatting van het jaarvolume te geven. We zullen we de gebudgetteerde 
cijfers van december 1996 vergelijken met de realisatie in 1997. 
In Figuur 7-1 worden alle producten weergegeven, waarvan de uiteindelijke afwijking 
in een bepaalde categorie is gevallen. Uit de grafiek blijkt bijvoorbeeld dat van 74 
producten de realisatie minder dan 25% afweek van het budget. Van de overige 
producten was de afwijking groter. 
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Figuur 7-1: betrouwbaarheid eerste LE t.o.v. realisatie in 1997 (in colli) 

Figuur 7-2 geeft in feite dezelfde grafiek als Figuur 7-1, maar nu is de afwijking ten 
opzichte van het budget voor ieder product weergegeven. Uit beide grafieken kan 
worden afgelezen dat het budget voor 95 producten te hoog, en voor 51 producten te 
laag was ingeschat. Opgemerkt moet worden dat deze verdeling anders uit kan 
vallen bij een voor ijsverkoop (on)gunstiger seizoen. 

Procentuele afwijking van de eerste LE 

-100'11>.~------------------------
a11e 146 pmu-. utt hal anontlment 

Figuur 7-2: procentuele afwijking t.o.v. eerste LE (in colli) 

7.1.2 Maandniveau 

Binnen Nestlé S.A. bestaat een standaarddefinitie om de nauwkeurigheid en 
afwijking te bepalen van de prognoses zoals die zijn opgesteld aan het begin van 
elke maand, dit gerelateerd aan de realisatie in de betreffende maand (zie bijlage 
15). De prognoses bestaan slechts uit niet-gerealiseerde orders, omdat van de 
orders in de betreffende maand niets bekend is. De vraag hangt volledig af van de 
behoefte van de klant. 
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Twee indicatoren berekenen respectievelijk de absolute nauwkeurigheid en of er 
consistente over- of onderschatting plaatsvindt. 

Nauwkeurigheid(%)= (l- som(absoluut(prognose-afzet))) * lOO% 
som(prognose) 

Afwijking(%)= (som(prognose-afzet)) * lOO% 
som(prognose) 

Met: 
Prognose= de prognose zoals vastgesteld en overeengekomen aan het begin van elke maand (niet
gerealiseerde orders). 
Afzet = de totale afzet gedurende de maand. 
Meeteenheid= colli voor zowel afzet als prognose. 

We wijken af van het advies van Nestlé S.A. om de nauwkeurigheid en afwijking te 
meten in tonnen, omdat dit een vertekend beeld zou opleveren. Vanwege de grote 
volumes zouden schepijs en literbakken immers te overheersend worden in deze 
meeteenheid. We kiezen daarom voor colli in plaats van tonnen. 
Figuur 7-3 geeft de uitkomst van de indicatoren 1997. 

nauwk..mgheld en afwijking in colll 

-
Figuur 7-3: nauwkeurigheid en afwijking (in colli) 

In bijlage 16 staan dezelfde grafieken per productielijn en één voor het geval dat op 
productgroepniveau zou zijn voorspeld. Die grafieken laten zien dat de 
voorspellingen op maandniveau aanzienlijk afwijken van de gerealiseerde vraag in 
die maand. De verklaring hiervoor ligt voornamelijk in de invloed van het weer op de 
verkopen. Dit blijkt uit het afzetverloop in de jaren 1995, 1996 en 1997, weergegeven 
in bijlage 7. 

Conclusies 
De analyse van de voorspelprestatie op jaar- en maandniveau geeft weer hoe 
bétrouwbaar de prognoses zijn. Op jaarniveau blijkt dat de helft van de producten 
met een afwijking van +/- 25% is geschat. Van de overige werd het jaarvolume in 
1997 slechter voorspeld, variërend tussen de plus 100% en minus 90% afwijking. 
Per maand hebben de voorspellingen een vrij lage nauwkeurigheid. Het is daarom 
belangrijk om zo snel mogelijk tot betrouwbaardere schattingen van het jaarvolume 
te komen. 
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Daarbij is het niet zozeer van belang exact te kunnen voorspellen, maar is het 
belangrijker de verwachting en de variantie van de vraag te weten. Wanneer deze 
bekend zijn, is het mogelijk om de schommelingen in de vraag op te vangen door 
middel van een berekende veiligheidsvoorraad en flexibiliteit (zowel intern als extern, 
zie paragraaf 2.2.3 voor definities). 
In de volgende paragrafen wordt een model gepresenteerd dat in staat blijkt te zijn 
vroeg in het seizoen een goede schatting van het jaarvolume te maken. 

7.2 Voorspellen 
In paragraaf 7.1 hebben we geconcludeerd dat het voor Nestlé Roermond zeer 
belangrijk is, om voor alle producten zo vroeg mogelijk in het jaar tot redelijk 
betrouwbare schattingen van het jaarvolume te komen. In deze paragraaf zal een 
model besproken worden dat hierbij zeer goed kan ondersteunen. 

Er is in de literatuur zeer veel gepubliceerd over voorspeltechnieken. Ook over 
seizoensgevoelige producten is veel geschreven. IJs is een zeer seizoensgevoelig 
product waarvan 75% van de jaarvraag optreedt van mei tot en met augustus. Een 
bijkomende moeilijkheid is dat de vraag naar bepaalde ijsjes van jaar tot jaar erg kan 
verschillen vanwege marketinginspanningen of veranderend consumentengedrag. In 
de literatuur heb ik slechts één methode gevonden die met deze factoren goed weet 
om te gaan. Het is een publicatie van Hertz&Schaffir [1959], waarin zij een 
voorspelmethode beschrijven voor wat ze noemen: 'seasonal style-goods', seizoens
en modegebonden artikelen, die niet bederven op korte termijn en die op voorraad 
gemaakt kunnen worden. Hertz&Schaffir ontwikkelden hun model voor de 
afzetvoorspelling van de seizoensgebonden vraag naar stoffen van een 
textielfabrikant. 
Hun model gaat ervan uit dat de opgetreden vraag in de eerste weken van het 
seizoen een voorspellende waarde heeft voor de jaarafzet14

. 

Het model deelt cumulatieve vraag tot een bepaald tijdstip, door de bijbehorende 
voorspelratio. De uitkomst van deze deelsom is de schatting van het jaarvolume. In 
formulevorm ziet dat er als volgt uit: 

A / • 

S;w = 8;w gw 

met s;w =voorspelling van jaarvolume van product i in week w 
s;w =verkoop van product i tot en met week w. 

gw· =voorspelratio. 

Hierbij is de voorspelratio het cumulatieve percentage van het jaarvolume, wat 
gemiddeld tot en met week w verkocht is van de productgroep waartoe product i 
behoort. 
Om deze voorspelratio voor iedere week te vinden maken we gebruik van de 
gegenereerde getallenreeksen uit hoofdstuk 5. In Tabel 7-3 staat gegeven hoe de 
voorspelratio en de daarbij behorende standaarddeviatie uit de gegenereerde 
getallenreeksen bepaald kunnen worden. Bij iedere waarde van g,w hoort een 

14 Hertz&Schaffir proberen het afzetvolume gedurende het seizoen te bepalen. Dit doen ze omdat in hun geval, 
de verkoopprijs van het mode-artikel na afloop van het seizoen sterk daalt. De producent wil daarom precies 
voldoende hebben tot het einde van het seizoen, wat hij later kan verkopen is voor hem niet interessant. Beperkte 
eindvoorraden zijn acceptabel, waardoor Nestlé het jaarvolume wil voorspellen. 
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standaarddeviatie, waardoor een uitspraak gedaan kan worden over de 
betrouwbaarheid van de voorspelling. De betrouwbaarheid van de voorspelling wordt 
gegeven door de variatiecoëfficiënt, dit is het quotiënt van de standaarddeviatie en 
de voorspelratio. 

Tabel 7-3; bepalen voorspelratio en standaarddeviatie 
reel<Slweek totaal 

san van reel<s1 

2 2 trekking uit l/efdeling 2 
waartoe week x bellOOlt 

y y scm van reel<s y y 
50 50 50 

gemiideJde weekgemidáelde 
·anuan 100% 

som(A2:B2)!8A2 

cumulatief gemiddelde 

llmweek2 

i x 

Tabel 7-4; voorspelratio, standaarddeviatie en variatiecoëfficiënt van impulsijs. 

. ' ' . . . . 
"·'" 3.K 3.8 "" ""' 2.6"o 1,9'Mo 1,"" ~ tU'4 0,4% o."""' o,4" o,"" 0.3'i o.:n.. o.wi 0.31JCJ o.a ~ o.a o.~ 
e.Hi s.1" 4.B 4.1" 3.fi 3.(rJ(i 2.1% 1.ft o.K o.5'4 o~ o."" o.4% o,•% o,3% a,3% o~ o.a o,a o.a o.?Mi 0.3 

In overeenstemming met de bevindingen van Hertz&Schaffir blijkt dat de 
variatiecoëfficiënt groot is in het begin van het verkoopseizoen maar snel afneemt na 
ongeveer een derde hiervan. Schattingen van het totale vraagvolume worden 
daarom steeds nauwkeuriger vanaf halfweg het verkoopseizoen, wanneer voorraden 
en productie nog aangepast kunnen worden. 

100.0% r--------------:::;;::;;::;:::;::;:+:o:+=:1.__.."1 
90,0% 

80,0% 

70,0%. 

30,0% 

20.0% 

10,0% 

: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
weken 

' ..:;:.. VOOispëtrallo ~ 
i -11- standa9":1dev1atie 

Figuur 7-4; voorspelratio ( g:) en standaarddeviatie ( a w) van impulsijs 
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val'latlecoefflclen! en standaarddeviatie 
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Figuur 7-5; variatiecoëfficiënt en standaarddeviatie van impulsijs 

De standaarddeviatie van de voorspelratio is nodig om uit te kunnen rekenen wat het 
jaarvolume zou kunnen worden. Het jaarvolume is met een kans van 50% kleiner en 
met een kans van 50% groter dan de voorspelde waarde als we de voorspelratio 
nemen. In het geval dat de schatting van de voorspelratio voor het betreffende 
seizoen te hoog is, zal er uit de berekening van het jaarvolume een te kleine waarde 
komen. Andersom zal bij een onderschatting van de voorspelratio het jaarvolume 
overschat worden. 
Met behulp van de standaarddeviatie van de voorspelratio kan het jaarvolume dat 
met een kans van bijvoorbeeld 95% niet overschreden wordt, bepaald worden. In 
Figuur 7-6 is afgebeeld wat de voorspelmethode in 1997 voor chocstick had 
betekend. 

10000 

977778 CHOC.STICK 36 

jaarvclumea 32.543 

- M ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ' ~ 
week 

...--9 

..... s% 
-95% 

Figuur 7-6; voorspelling jaarvolume chocostick in iedere weekvan-1997 

Uit Figuur 7-6 en Figuur 7-7 blijkt dat al vanaf week 18 een redelijk goede schatting 
van het uiteindelijke jaarvolume te maken is. Dit tijdstip verschilt voor alle producten 
maar het geeft voor alle producten een goede benadering. In onderstaande grafiek 
zijn enkele voorbeelden gegeven van het jaar 1997. De sprongen in de grafieken die 
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bij alle producten op het zelfde tijdstip plaatsvinden zijn te verklaren door periodes 
van goed weer (zie Figuur 7-7). 

65mt 

150000 !-fit-. KNETTER TOPS 40 x 50 mt 
,,....... _____ .__.., 1 

! ...,..... SPEEDY FRAMBOOS 42 
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-.... ........... __, .......... ...._.,._******----~ 
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,....--------+ :-cHOC,STICK 38 

50000 
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Figuur 7-7; 50% voorspellingen van enkele producten in 1997 

Het voorspelmodel is voor alle productgroepen geïmplementeerd in een 
spreadsheet-programma en blijkt een uitstekend middel om het jaarvolume (de LE) 
te schatten. In bijlage 17 is een tabel opgenomen met daarin de uiteindelijke 
jaarvolumes en de voorspellingen van het jaarvolume van alle impulsijs zoals die in 
week vijftien en twintig gedaan zouden zijn. Ook is het jaarvolumedat met een kans 
van 95% niet overschreden zou worden weergegeven. Uit bijlage 17 blijkt dat het 
sporadisch voorkomt dat het uiteindelijke jaarvolume hoger is dan de schatting 
volgens het 95% percentiel in week vijftien en twintig. 

7.3 Het krantenjongenprob/eem 
De bepaling van de laatste te produceren hoeveelheid per product is gerelateerd 
aan de schatting van het jaarvolume met een bijbehorende onzekerheid. Bij deze 
bepaling wordt een economische afweging gemaakt tussen de inkomsten die 
ontstaan wanneer een collo verkocht wordt, en de uitgaven wanneer de collo niet 
verkocht wordt en op voorraad moet worden gehouden tot volgend seizoen. 
Hiervoor heeft Magee [1956] een model beschreven dat een balans zoekt tussen 
aan de ene kant de kans op kosten en gederfde winst wanneer de vraag de 
beschikbare voorraad overstijgt, en aan de andere kant de kosten en verliezen van 
het overhouden van ongebruikte voorraad of capaciteit. 
Voor meer eenduidigheid zullen alle geldstromen als inkomsten of uitgaven worden 
gedefinieerd. 

Hertz&Schaffir bouwen het model van Magee uit opdat het geschikt is voor gebruik 
bij seizoensgevoelige producten. Ze beschouwen daartoe het verschil tussen de 
totale te produceren hoeveelheid en het totale afzetvolume van ieder product, in het 
betreffende seizoen. 
De productiekosten per eenheid kunnen voor dit doel redelijk nauwkeurig geschat 
worden aan het begin van het seizoen, en ze kunnen eenvoudig worden gesplitst in 
vaste en variabele delen. De prijs die voor een eenheid gevraagd wordt, is 

55 



NeStlë 

vantevoren vastgesteld en blijft vrij stabiel gedurende het seizoen. Als gevolg 
daarvan kunnen de inkomsten per eenheid (ei) van het ide product gevonden worden 
als het verschil tussen de verkoopsprijs (Pi) en de variabele kosten (n): 

ei =Pi -r; 
Wanneer een product niet verkocht wordt gedurende het seizoen zal het moeten 
worden opgeslagen tot het volgende seizoen. Zo'n product zal gemiddeld op 
voorraad. liggen tot het gemiddelde moment van alle omstellingen15

. Tot dat moment 
is het product overtollige voorraad, waaraan kosten verbonden zijn. 
De kosten hiervan zijn eenvoudig vast te stellen: 

vi = (;; * 26) * (1 + c5) 

Waarin 
Vi =kosten voor het opslaan van artikel i tot volgend seizoen. 
hi=voorraadkosten per collo P.er jaar. 
o=factor voor risico incourant 16 

. 

Wanneer er onvoldoende voorraad blijkt te zijn, gaan de inkomsten verloren die 
horen bij het deel van de vraag boven de beschikbare voorraad. 
Het is nu mogelijk om de verwachte inkomsten (of kosten) te bepalen van iedere 
eenheid die op elk tijdstip in de voorraad geplaatst wordt. Deze waarde wordt de 
netto verwachte bijdrage genoemd en is als volgt gedefinieerd: 

eikw = Pi1cw•Ci - (1- Pikw) * V; 
oftewel: 
Netto verwachte bijdrage = kans op verkoop ... inkomsten - (1 - kans op verkoop) ... voorraadkosten 

waarin Pikw de kans is dat de kde eenheid van product i zal worden verkocht voor het 
einde van het jaar. Deze kans kan iedere week worden geëvalueerd en de w is 
toegevoegd om de week van de evaluatie aan te duiden. In dit model daalt de netto 
verwachte bijdrage als de kans op verkoop kleiner wordt. Deze kans, op zijn beurt, 
wordt kleiner als k groter wordt. Dat betekent dat de kans op verkoop kleiner is voor 
ieder additioneel product dat op voorraad gezet wordt. 
Dit betekent in de praktijk dat van ieder product een bepaalde kans wordt geëist, 
waarmee het laatst geproduceerde artikel hetzelfde jaar verkocht zal worden. Hoe 
meer colli gemaakt worden, des te kleiner wordt de kans dat de laatste collo nog dit 
jaar verkocht zal worden. Iedere additioneel geproduceerde collo vanaf een bepaald 
niveau heeft een negatieve netto verwachte bijdrage. Alle geproduceerde colli onder 
dit niveau hebben een positieve netto verwachte bijdrage. Dit zullen we toelichten 
met behulp van een voorbeeld. 

15 We nemen aan dat het product eeen half jaar overtollig op voorraad ligt. 
16 Het risico incourant zal worden verwaarloosd, omdat de houdbaarheid van ijs twee jaar is en de kans relatief 
klein is dat een product uit het assortiment zal verdwijnen. 
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Intermezzo: 
De wiskundige formulering van het krantenjongenprobleem is te vinden in het artikel van 
Hertz&Schaffir, wat in bijlage 18 is toegevoegd. Hieronder volgt een korte samenvatting: 

Het resultaat, als bij het klassieke krantenjongenprobleem, is het advies alle eenheden te produceren 
waarvoor geldt: 

De totale te produceren hoeveelheid kan voor ieder product in het assortiment voor iedere waarde van 
eikw bepaald worden . Door van de te produceren hoeveelheid de reeds geproduceerde eenheden af te 
halen, kan uitgerekend worden wat geproduceerd moet worden. 

Wanneer eenheid k van product i wordt beschouwd, dan is Pikw de kans in week w dat deze eenheid 
wordt verkocht in het lopende seizoen: 

Pilrw = P[ S; ;;.:: k] = P[g;w ~ s;w / k] . Met giw als de voorspelratio in week w. 

De kans dat bovenstaande vergelijking klopt moeten we uitrekenen. Op ieder tijdstip zijn g:, s;,., en 

a w van g: bekend (zie Figuur 7-4). 

De waarde k uit de volgende vergelijking moet dan gevonden worden: 

S;w/k=gw• +haw 

h = (s;,., -kg:) / ka,., 
waarbij h gevonden wordt door in de tabel van de normale verdeling de z-score te zoeken bij de 
geëiste P ikw· 

V; 
De geëiste Pikw is gevonden door de formule l';1cw = in te vullen. 

C; +V; 

Voorbeeld Knettertops met afzet bekend tot en met week 31. 

De geëiste kans op verkoop in het lopende seizoen is: l';1cw = v; 
C; +V; 

C; = 16,20-7,21=8,99 

v. = ( 
1
'
18 * 26 î = 0 59 1 52 ) ' 

p = 0
•
59 = 0 062 

ikw 8,99 + 0,59 , 

De laatste collo die geproduceerd wordt, moet dus een kans hebben van 0,062 
verkocht te worden. Hierbij hoort een waarde h van -1,59. 

Wanneer nu in week 31 de laatste productieserie voor Knettertops moet worden 
bepaald, gaat men als volgt te werk: 

In 1997 was er tot en met week 31 ( s;,.,) 58.176 colli verkocht. In week 31 is de 

voorspelratio ( g:) 81,5% en de standaarddeviatie ( a"') 2,9%. 
Oplossen van de vergelijking: 

S;w/k = gw• +ha w 

58.176/ k = 0,815 + (-1,59 * 0,029) = 0,77 

k = 58.176/0,77 = 75.553 

57 



De laatste productieserie zou het totaal geproduceerde volume van 1997 moeten 
brengen tot 75.553 colli. Bij deze hoeveelheid heeft de laatste collo een kans van 
6,2% om verkocht te worden. Zodoende wordt de netto verwachte bijdrage 
gemaximaliseerd. 
Achteraf kunnen we vaststellen wat dat de voorraad Knettertops aan het eind van 
week 35 zou zijn geweest bij deze beslissing. 
Tot en met week 35 waren 68.967 colli verkocht en het uiteindelijke jaarvolume was 
70. 739 colli. Dit zou hebben geresulteerd in een voorraad van 6.586 colli of 34 
pallets in september 1997. 

7.4 En, is ijsverkoop even onvoorspelbaar als het weer? 
De eerste vraag die we ons dan moeten stellen is: hoe sterk hangt de ijsverkoop af 
van het weer? Gevoelsmatig zou men zeggen dat de afhankelijkheid erg groot is. 
Binnen Nestlé Roermond bestonden slechts vage ideeên over deze afhankelijkheid, 
die inderdaad voor het grootste deel gevoelsmatig tot stand waren gekomen. Dit was 
de aanleiding voor Nestlé Roermond om het KNMI te vragen de afhankelijkheid te 
toetsen door, wat het KNMI noemt, een 'weergevoeligheidsanalyse'. De resultaten 
van deze analyse zijn opgenomen in bijlage 19. Hieruit blijkt dat er een zeer hoge 
correlatie bestaat tussen weersfactoren en ijsverkoop. Met name de 
weekgemiddelde maximumtemperatuur, de maximum temperatuur in het weekend 
en het aantal uren zonneschijn blijken van belang te zijn. Vervolgens heeft het KNMI 
een model ontwikkeld met een hoge 'verklarende' kracht; de afzethoeveelheid kan 
verklaard worden door deze weersfactoren. 

Deze weersfactoren zijn op de korte termijn (week- en maandniveau) in elk geval 
voor de niet-meteorologen onvoorspelbaar. Bepaalde klimatologische factoren zijn 
echter wel redelijk in te schatten. Het verkoopseizoen voor ijs ligt bijvoorbeeld altijd 
tussen mei en september, wanneer de gemiddelde maximum temperatuur hoger is 
en de zon naar verwachting meer schijnt. De ene week is het misschien slecht weer, 
en de volgende week is het wellicht wat beter, maar het lijkt dat de weersfactoren 
elkaar tot op zekere hoogte uitmiddelen. 

Het KNMI heeft verschillende afzetpatronen verkregen door het model met 
historische weersgegevens van de afgelopen 61 jaar door te rekenen. Uit deze 
afzetpatronen zijn diverse kengetallen afgeleid waarmee een kansverdeling van 
mogelijke afzetpatronen gegenereerd wordt. We kunnen de resultaten van het KNMI 
vergelijken met die van de computersimulatie. We hadden conclusies getrokken op 
het gebied van de vereiste reserve-capaciteit en op het gebied van de voorspelratio 
voor bijstelling van de Latest Estimates. 

1. De benodigde reserve-capaciteit: 
Het KNMI heeft de mogelijke variatie in de vraag als gevolg van seizoensinvloeden 
bepaald uit de verkregen afzetpatronen. Tabel 7-5 geeft de resultaten van de 
analyse van het KNMI. Hieruit kunnen we concluderen dat eenreserve-capaciteit 
van 18% vereist is om een leverbetrouwbaarheid van 95% te kunnen garanderen. Dit 
resultaat is vrijwel volledig in overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 5. 
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Tabel 7-5; Verwachting en variatie in de vraag 

Verwachting Stdev Minimum Maximum 5e percentiel 95e percentiel 

100% 9,9% 81% 124% 85% 118% 

2. De voorspelratio en standaarddeviatie: 
Uit de afzetpatronen van de laatste 61 jaar kan ook een voorspelratio en 
bijbehorende standaarddeviatie worden afgeleid. Figuur 7-8 en Figuur 7-9 vergelijken 
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Figuur 7-8; voorspelratio week 12 t/m week 36, KNMI t.o.v. 
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Figuur 7-9;standdaarddeviatie week 12 t/m week 36, 
KNMI t.o.v. computersimulatie 

Het antwoord op de gestelde vraag luidt: 

de resultaten van het 
KNMI-model en het 
voorspelmodel uit 
hoofdstuk 7. Het is 
duidelijk te zien dat de 
resultaten van beide 
modellen elkaar weinig 
ontlopen. 

Het weer is inderdaad onvoorspelbaar maar de extremen middelen elkaar uit. 
Hierdoor ontstaat een soort van gemiddeld seizoen wat er vgor_ zorgt dat de 
ijsverkoop op jaarbasis vrij goed te voorspellen is vanaf halverwege het seizoen. Op 
dat moment kan Nestlé Roermond haar vooraad en capaciteit aanpassen, mits 
vooraf voldoende reserve-capaciteit is ingebouwd. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk kijken we terug naar de probleemstelling en 
datgene wat uiteindelijk uit het afstudeeronderzoek is voortgevloeid. We zullen de 
conclusies van het onderzoek in relatie tot de probleemstelling formuleren. 
In de tweede paragraaf komen we tot enkele aanbevelingen voor verder onderzoek. 

8.1 De conclusies van het afstudeeronderzoek in relatie tot de 
probleemstelling. 

De probleemstelling was als volgt geformuleerd: 

Nestlé Roermond vraagt zich af of een productieplanningssysteem ontwikkeld kan 
worden dat beter inspeelt op de sterk seizoensgebonden en weersafhankelijke 
vraag. Daarnaast weet men niet welke eisen worden gesteld aan de externe en 
interne flexibiliteit om een gewenste leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen en 
welke kosten aan deze flexibiliteit verbonden zijn. Daarom wil Nestlé Roermond 
inzicht krijgen in de kostenconsequenties van conflicterende doelen als 
voorraadvermindering, verlaging van de productiekosten, hoge leverbetrouwbaarheid 
en snelle reactie op vraagveranderingen veroorzaakt door het weer of reclame
acties. 

Na een analyse van het huidige planningssyteem zijn enkele probleemgebieden 
geîdentificeerd. Om deze problemen het hoofd te bieden zijn een zestal 
deelopdrachten geformuleerd: 
1. Ontwikkel een definitie van leverbetrouwbaarheid en stel hiervoor een norm op. 
2. Ontwikkel een model dat inzicht geeft in de mogelijke volumevariaties als gevolg 

van seizoensinvloeden. 
3. Ontwikkel een model waarmee Nestlé Roermond een afweging kan maken tussen 

een 'vlak' -en een 'flexibel' capaciteitsplan. 
4. Ontwikkel een logica voor optimale inzet van de beschikbare capaciteiten. 
5. Ontwikkel een voorspelmethode waarmee gedurende het seizoen objectief 

schattingen gemaakt kunnen worden van het jaarvolume per product. 
6. Maak een afwegingsmodel waarmee de optimale laatste productieserie kan 

worden bepaald, zodat een maximaal economische resultaat wordt behaald. 

Conclusies ten aanzien van de definitie van leverbetrouwbaarheid. 
Nestlé Roermond beschikt nu over een goede definitie van leverbetrouwbaarheid. 
Maandelijks kan de leverbetrouwbaarheid automatisch worden berekend door een 
management-informatiesysteem dat een beoordeling geeft van de prestaties van het 
gehele planningssysteem op het gebied van leverbetrouwbaarheid. 

Conclusies ten aanzien van de volumevariaties als gevolg van 
seizoensinvloeden. 
Er is inzicht verkregen in de mogelijke volumevariaties als gevolg van 
seizoensinvloeden door een statistische analyse en door het bouwen van een model 
waarmee afzetscenario's door de computer kunnen worden gesimuleerd. De 
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resultaten van deze statistische exercitie zijn bevestigd door een onderzoek van het 
KNMI naar de relatie tussen weersfactoren en ijsafzet. 
Nestlé Roermond is hierdoor in staat gesteld op een kwantitatieve manier te kiezen 
voor een bepaalde reserve-capaciteit, met als doel de norm voor de 
leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen. 

Conclusies ten aanzien van de keuze tussen een 'vlak' -en een 'flexibel' 
capaciteitsplan. 
Ten eerste zijn de factoren ge'fdentificeerd die bepalend zijn voor de afweging tussen 
een 'vlak' -en een 'flexibel' capaciteitsplan. Vervolgens is een rekenodel ontwikkeld 
dat de belangrijkste factoren van deze afweging meeneemt. Het rekenmodel biedt 
Nestlé Roermond een goede ondersteuning bij de keuze tussen een 'vlak' -en een 
'flexibel' capaciteitsplan en kan daarnaast worden gebruikt voor beslissingen over 
capaciteitsuitbreiding, zowel in het aantal vaste medewerkers als in machines. 

Conclusies ten aanzien van de inzet van de beschikbare capaciteiten. 
Ten eerste is gebleken dat optimale seriegroottes weliswaar van belang zijn, maar 
dat een afwijking van de optimale seriegrootte geen grote invloed heeft op de totale 
voorraadkosten, aangezien voornamelijk de seizoensvoorraad de totale voorraad 
bepaalt (met uitzondering van lijn 4/7). 
We hebben vier fases gedefinieerd die elk op een andere wijze bestuurd moeten 
worden. 
Fase 1 (het eind van het seizoen tot het begin van de voorraadproductie), waarin de 
vraag wordt gevolgd, de series klein kunnen zijn, en voornamelijk met vaste 
medewerkers geproduceerd wordt. 
Fase 2 (begin voorraadproductie tot begin verkoopseizoen), waarin de 
seizoensvoorraad wordt opgebouwd, lange series toegestaan zijn, en met vaste 
medewerkers en enkele uitzendkrachten geproduceerd wordt. 
Fase 3 (begin verkoopseizoen tot laatste productieseries), waarin kan worden 
gereageerd op veranderingen in de vraag door mixflexibiliteit, een optimale 
seriegrootte en productiecyclus gehanteerd worden en met vaste medewerkers en 
vele uitzendkrachten geproduceerd wordt. 
Fase 4 (laatste productieserie aan het eind van het seizoen), waarin de capaciteit 
wordt afgebouwd, de laatste productieseries gemaakt worden en waarin het aantal 
uitzendkrachten geleidelijk afneemt. 

Conclusies ten aanzien van de objectieve voorspelmethode van het jaarvolume 
per product. 
Ten eerste hebben we geconcludeerd dat voorspellen op korte termijn zeer moeilijk 
is. Vervolgens hebben we beredeneerd dat een juiste schatting van het jaarvolume 
per product het enige is wat telt. Met deze wetenschap is een voorspelmethode 
ontwikkeld die het jaarvolume per product met een bepaald betrouwbaarheidsinterval 
kan voorspellen. Met behulp van de voorspelmethode, die in de praktijk zeer goed 
blijkt te werken, is Nestlé Roermond reeds halverwege het verkoopseizoen in staat 
een goede schatting te maken van het jaarvolume per product~-ep dat moment kan 
men de aanwezige flexibiliteit in Productie zodanig aanwenden dat hierop ingespeeld 
kan worden. 
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Conclusies ten aanzien van de bepaling van de laatste productieseries. 
Analoog aan het klassieke krantenjongenprobleem zijn we in staat geweest, een 
juiste afweging te maken voor de bepaling van de hoogte van de laatste 
productieserie. We wegen de verwachte inkomsten bij verkoop af tegen de 
verwachte voorraadkosten wanneer het product aan het eind van het seizoen 
overblijft. We hebben gezien dat het resultaat van deze afweging afhangt van de 
kans op verkoop in het lopende seizoen. Deze kans kunnen we met behulp van de 
voorspelmethode bepalen. 

Concluderend: 
Nestlé Roermond verwacht met de resultaten van het afstudeeronderzoek beter in te 
kunnen spelen op de sterk seizoensgebonden en weersafhankelijke vraag. 
Daarnaast kan men nu kwantitatief bepalen over hoeveel reserve-capaciteit men 
moet beschikken om een geëiste leverbetrouwbaarheid te kunnen garanderen. De 
prestatie van het gehele logistieke systeem is tevens meetbaar gemaakt door een 
definitie van en een norm voor leverbetrouwbaarheid. 
Met de oplossingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen is een helder inzicht 
verkregen in de samenhang van verschillende conflicterende doelen als het streven 
naar voorraadvermindering, de verlaging van de productiekosten en een hoge 
leverbetrouwbaarheid. 

8.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
De aanbevelingen liggen op een drietal gebieden, waarvan de eerste twee 
nauwelijks in dit onderzoek ter sprake zijn gekomen, maar die wel degelijk met de 
gestelde problematiek te maken hebben. Deze eerste aanbeveling ligt op het gebied 
van de relatie tussen de omsteltijden en de interne flexibiliteit. De tweede 
aanbeveling ligt op het gebied van de beslissingsondersteuning van het Hoofd 
Logistiek. En de derde aanbeveling ligt op het gebied van het onderhouden en up-to
date houden van de ontwikkelde modellen en methodes. 

1. Omsteltijden en interne flexibiliteit 
De interne flexibiliteit wordt bepaald door de ter beschikking staande 
beheersmaatregelen en technische mogelijkheden (zie ook hoofdstuk 2). We zijn in 
dit onderzoek uitgegaan van de huidige mogelijkheden van de productieafdeling. 
Wat daarbij met name opviel, waren de lange en vaak onbeheerste omsteltijden. Op 
de drukbezette lijnen 1 en 2 kost het na een grote omstelling gemiddeld twee 
ploegdiensten totdat de lijn weer optimaal draait. In deze omsteltijden zit tevens een 
hoge variatie; de ene keer loopt de machine na één ploegdienst optimaal, de andere 
keer zijn er wellicht drie diensten voor nodig. 
Doordat de omsteltijden zo lang zijn en de capaciteit zo duur is, ligt de optimale 
lengte van een productieserie tussen de twee en vier volledige productieweken. Dit 
legt een grote beperking op aan de interne flexibiliteit. 
Het lijkt me aanbevelenswaardig dat gestreefd wordt naar verkorting en beheersing 
van de omsteltijden op alle productielijnen. Dan wordt het mogelijk de interne 
flexibiliteit structureel te verhogen. 
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2. Een beslissingsondersteunend systeem voor het Hoofd Logistiek. 
Vanwege het gecompliceerde karakter van de logistieke planning in de ijsfabriek, lijkt 
het aanbevelenswaardig om het Hoofd Logistiek bij enkele beslissingen te 
ondersteunen door een planningssysteem. Het Hoofd Logistiek moet in de huidige 
situatie een enorme hoeveelheid informatie gelijktijdig verwerken om tot een goede 
productieplanning te komen. Dit doet hij met behulp van een zelfgemaakt 
spreadsheet-programma. Dit programma werkt weliswaar goed maar het is moeilijk 
overdraagbaar, naast het feit dat zulke programma's foutgevoelig zijn. 
Daarom lijkt het mij verstandig de mogelijkheden te onderzoeken om het Hoofd 
Logistiek bij het maken van een middellange termijn planning (twaalfwekenplanning) 
door middel van een geautomatiseerd systeem te ondersteunen. 

3. Onderhoud en verbetering van de ontwikkelde modellen en methodes. 
De ontwikkelde modellen en methodes zullen hun waarde verliezen, wanneer zij niet 
gevoed worden met recente gegevens. Dit geldt met name voor het afzetmodel van 
het KNMI. Het is zeer aan te raden om jaarlijks het model te verbeteren door het te 
voeden met nieuwe gegevens. Hierdoor zal Nestlé Roermond steeds beter in staat 
raken schattingen te maken van de benodigde reserve-capaciteit en het jaarvolume 
per product. Van dat laatste hangt eveneens het succes van het 
'krantenjongenprobleem' af. 
Het rekenmodel voor de afweging tussen een 'vlak' -en een 'flexibel' capaciteitsplan 
kan naar verwachting gehandhaafd blijven, maar de input van het rekenmodel kan in 
de loop der tijd veranderen. De uitgangssituatie zal daarom nauwlettend moeten 
worden bijgehouden. 

In het algemeen geldt dat vrijwel alle omstandigheden continu aan verandering 
onderhevig zijn. Veranderingen in de markt, de beschikbaarheid van (tijdelijk) 
personeel, de prijzen voor opslag en distributie, etc .. 

Met andere woorden: 
Veranderende situaties vragen om veranderende oplossingen! 
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Abstract: 
The research was carried out at the ice-cream factory of Nestlé in Roermond. lt was 
aimed at finding a better way of capacity planning. The market demand is extremely 
seasonal, and above that highly dependent on weather in11uences. The research 
tries to overcome the inherent conflicting objectives such as achieving inventory 
reductions, improving manufacturing costs, high service levels and rapid response to 
short-term changes to demand caused by the weather. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek is 
het afsluitend deel van de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan de faculteit 
Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek 
is uitgevoerd bij Nestlé Roermond, een ijsfabriek die deel uitmaakt van Nestlé 
Nederland B.V. 

Het onderzoek heeft negen maanden in beslag genomen en in deze periode heb ik 
de kans gehad de (logistieke) processen in een ijsfabriek volledig te doorgronden. 
Om een tweetal redenen heeft het onderzoek me vanaf het begin erg aangesproken. 
Ten eerste is ijs een ontzettend aardig product om voor te werken; het is populair, 
iederen vindt ijs lekker en het doet denken aan mooi weer in de zomer. 
Ten tweede heb ik in Roermond mogen werken in een zeer stimulerende 
werkomgeving. Vanaf het eerste moment heb ik de indruk gehad dat het onderzoek 
belangrijk gevonden werd, door de mensen in Roermond maar ook door de mensen 
op het hoofdkantoor van Nestlé in Diemen. Dit heeft me enorm gestimuleerd om 
goede resultaten te behalen. Hiervoor wil ik met name Roeland Baaijens en Toon 
Verhoeven hartelijk danken. Zonder hun ervaring, ideeën, discussies en hulp was ik 
nooit in staat geweest de moeilijkheden van de logistieke besturing van een ijsfabriek 
zo goed te doorgronden. 

De Technische Universiteit Eindhoven verdient ook een dankwoordje. Na zes jaar 
aan deze universiteit gestudeerd te hebben,""is de afronding in zicht. Ik wil ir. M. 
Kirkels, drs.ing. H.J.M. van der Veeken en dr. K.H. van Donselaar hartelijk danken 
voor hun hulp bij het volbrengen van mijn afstudeeronderzoek. Ik kijk met voldoening 
terug op enkele levendige discussies met en Óp vele positieve bijdragen van mijn 
begeleiders. 

Maarten Hovers 
Juni 1998. 
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Inleiding 

Het afstudeerrapport is uit een aantal delen opgebouwd. 

Het rapport begint met een samenvatting in het Engels van het afstudeeronderzoek. 
Deze samenvatting zal in de bibliotheek van de Technische Universiteit Eindhoven 
geplaatst worden. Sommige cijfers zijn niet in overeenstemming met de werkelijke 
cijfers vanwege de concurrentiegevoeligheid hiervan. 

Het rapport zelf zal tot het jaar 2003 niet in de bibliotheek verschijnen, omdat het 
concurrentiegevoelige informatie bevat. De inhoud van het rapport is tot die tijd 
vertrouwelijk. 

Het eerste deel van het rapport bestaat uit drie hoofdstukken, waarin we kennis 
maken met Nestlé Roermond en waarin de originele probleemstelling wordt 
onderzocht. De definitieve opdracht, bestaande uit zes deelopdrachten, is uit dit 
onderzoek voortgekomen. 

Het tweede deel bestaat uit vier hoofdstukken, die de kern vormen van het 
onderzoek. Hierin zullen oplossingen voor de gesignaleerde problemen worden 
aangedragen. 

Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen die uit het gehele 
onderzoek naar voren zijn gekomen. " 

De bijlages van dit rapport zijn als een aparte katern toegevoegd. Deze bijlages 
zullen nooit in de bibliotheek geplaatst worden. 
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Summary 

lntroduction 
This part introduces the company where the research has been executed. lt 
describes the company, the products and the production process. Thereafter it pays 
attention to the problem definition and the assignment followed by a description of 
the current planning system. The definition of customer service completes the basis 
for this research. 

The company. 
The ice-cream factory in Roermond is part of the Suisse company Nestlé S.A.. This 
multinational is the world's largest in the food industry. World-wide Nestlé owns 489 
factories, seven of which in the Netherlands that are controlled by the headquarters 
of Nestlé Netherlands in Diemen. Nestlé Netherlands bought the ice-cream factory in 
Roermond of Campina Melkunie in 1995. At the moment the 82 regular employees, 
helped by numerous temporary workers, produce yearly 13 million litres of ice-cream. 

The products. 
The products can be divided into four groups. The first product group is impulse ice
cream which is sold for example at the beach, the snackbar and the petrol stations. 
Second, the multi-packs which are the same ice-creams in family packs, sold mainly 
in the supermarkets. Scooping ice-cream is the third product group which is sold to 
restaurants, hotels and ice-saloons. The fourth product group are the one litre bricks 
sold in the supermarkets. 
The product groups have different sales outlets, different production lines and more 
importantly a different seasonal sales pattern. 

" 
The process. 
Nestlé Roermond produces its ice-cream on five production lines. They have two 
lines for moulded sticks, one for bulk (scooping and one litre), one extrusion line and 
a line for cups, cones and squeezers. The outline of the process is similar for all five: 

MbdnO 

Figuur 1; production process 

Problem definition and assignment 
Due to the extreme seasonal pattern Nestlé Roermond has a shortage of capacity 
during peak season and over-capacity during autumn and winter, as shown by the 
following figure: 
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Demand 
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ü 

winter 

Figuur 2; seasonal pattern 

summer winter 

During peak season Nestlé Roermond wants to achieve high levels of customer 
service. In the months May till August roughly 80% of total sales is realised, which 
means that out-of-stocks during these months mean lost sales immediately. 
Obviously Nestlé Roermond wants to achieve high customer service levels at the 
lowest possible casts. 
The assignment will investigate this trade-off by looking at the capacity planning and 
production control. These two determine the casts in the whole chain from reserving 
capacity based on forecasts until stock level control on product level. 
Part of the trade-off is the determination of the volume and mix flexibility needed to 
react adequately to changes in market demand during season. 

Specific problems in the ice-cream industry. 
Due to structural under-capacity during season, building a capacity stock is 
necessary. This capacity stock serves to su~ply the market from stock and to enable 
production to be flexible to changes in demaná. Stock in the ice-cream business is 
expensive because of conditional storage at r;ninus 30 degrees Celsius. 
Forecasting ice-cream sales is extremely difficult since sales depend on the 
seasonal pattern as well as weather influences. 

Problem definition. .: 
Nestlé Roermond wonders if a new prol:iuction planning system can be developed 
that deals better with the extreme seasonal pattem and the weather depending 
sa/es. Besides Nestlé Roermond does not know how much f/exibility is needed to 
guarantee a high customer service level and which costs are tied to this flexibility. In 
so doing, Nestlé Roermond attempts to overcome the inherent conflicting objectives 
such as achieving inventory reductions, improving manufacturing costs, high service 
levels and rapid response to short-term changes to demand caused by the weather. 

Current logistical planning. 
Forecasts are made by the Marketing department of Nestlé Diemen, the so called 
latest estimates (LE). These estimates form an input for the annuel planning that 
controls the available capacity and the amount of shifts on each production line. A 
central issue in the annual planning is the beginning and the end of the season. The 
planning process is aimed at supplying the demand until the first of September. From 
September onwards available capacity is more than sufficient to follow demand. 
The Master Production Schedule is a twelve-week schedule on product level that is 
issued bi-weekly. The first two weeks are fixed planned production orders. 
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The third planning level is the two-week schedule that is issued weekly and divides 
the production volumes over the available days and production lines. Based on this 
schedule a personnel planning is made. Finally a daily schedule is issued for the 
mixing and production department. Products scheduled for production on day X, will 
be mixed on day X-1 and appear on the mixplanning on day X-2. 

Tasks of the research. 
Based on the analysis above we have defined six different tasks to be executed: 
1. Develop a definition for Customer Service and a set a goal. 
2. Develop a model that gives an indication of the fluctuations in demanded capacity 

due to seasonal influences. 
3. Develop a model that can make a trade-off between 'level' and 'flexible' 

production. 
4. Develop a logic for the best usage of the available capacities, 
5. Develop a forecasting method that is able to gene·rate reliable estimates. 
6. Develop a trade-off to determine the last production batch of the season. 

Task 1: Customer Service. 
According to Nestlé standards the following definition is used for measuring 
customer service: 

Case Fill Rate (%) = (1- sum(absolute(cases delivered on time - cases requested))) * 100% 
sum(cases requested) 

Line Fill Rate (%) = (order lines delivered complete and on time) * 1 OO% 
order lines requested 

" 
Since over-supplying customers does not occur the first definition can be reduced to: 

Case Fi/I Rate(%) = (sum(cases de/ivered on time))* 100% 
sum(cases requested) 

The management of Nestlé Roermond has set up the following norm to live up to: · 

Case Fill Rate (% )=95% 
Line Fill Rate (% )=98% 

Task 2: Possible volume variations 
From one year to the other the demand of the market can change due to more or 
less favourable weather conditions. We have to determine the required capacity and 
necessary flexibility. 
Firstly, based on past data, mean and variance of demand per week per month have 
to be estimated. This resulted in the following table (warning: these are fictive data): 

Table 1; mean and standard deviation per week per month of impuls ice-cream 

Jan Feb. Mar Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

mean 1% 1% 1% 2% 
stdev 0,5% 0,5% 0,5% 1 % 

3% 3% 4% 
1,5% 1,5% 2% 

3% 1% 1% 1% 2% 
1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1 % 
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By computer simulation possible demand patterns can be generated by taking 
samples from a normal distribution with mean and standard deviation as given in 
Table 1. We have simulated fifty possible demand patterns in the following manner 
(left hand side of Table 2). The right hand side of the table shows the way 
conclusions can be drawn to estimate possible yearly fluctuations. 

Table 2; expected demand of impulse ice-cream 
A e x Capaciiy demand from given month till September 1st 

rowiWeek 1 2x 52 totaal sept 

drawing from 

distribution Jan 

2 drawing from distribution 

belonging to week X 
y 

50 50 

mean meanofweek 

inJanuary 

sumolT<N<1 

sum of rawy 

sumrON1 

sumrON2 

week1tillweek35 

mesn capacily <temend 

100% 100% Jsnuary to September 

deviallon standaard áeviation ol 

oolumnabove 

sumft:Nly 

week31tiRweek35 

Resulting from the right hand side of Table 2, the graph shown in Figure 3 can be 
drawn. This graph gives an indication how much variability exists in the total volume 
in the remaining period. According to this analysis it can be concluded that the 
outcome of the total volume may differ plus or minus 15% due to seasonal 
influences. 
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The results from the statistica! analysis correspond to the findings of the Royal Dutch 
Meteorological lnstitute (KNMI), who have identified the most important weather 
factors for the ice-cream sales. Subsequently they have developed a model that can 
predict the sales volume only by inputting these weather factors into the model. In 
this way they have been able to reconstruct fictively the amount of sales that would 
have been realised yearly regarding the actual weather from 1937 till 1997. 
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Task 3: 'Level' or 'flexible' production 
In the next step we have to take a good look at the production planning. Optimising 
seasonal operations is about determining the optimal way to produce ice-cream in 
relation to its seasonal patterns. In the extreme one can choose between a 'level' or 
a 'flexible' production. Choosing between alevel or a flexible production is a central 
issue - not only to production or factory managers - but also to logistics, purchasing 
and marketing managers, because it determines the costs and capability which the 
operation has to supply the markets. 
On the one hand, one can build-up inventories during the low season to fill peak 
demand during the high season - this is 'level' production. Whereas, on the other 
hand, one can try and match production capacities as closely as possible to demand 
in order to minimise inventories - this is referred to as 'flexible' production. 

A method is developed that can make a trade-off between these production 
strategies and comes up with an answer which one is more profitable from an 
economie point of view. 

First of all the necessary amount of spare-capacity has to be calculated. In the 
preceding section about forecasting we have estimated that 15% spare capacity is 
needed to achieve sufficiently high levels of customer service. The next step we 
have to take is a method to determine whether the capacity has to be levelled out or 
not. 
Second, the number of shift-weeks (equivalent to man-hours) demanded by the 
market has to be estimated. The following formula could be used: 

. ( ( 2: unit * production time) * 115%) I effectivity 
# Shift weeks = -"----------------'---

# hours per shift w~k 

The method compares two alternatives and indicates the most profitable one. The 
starting point of the calculation is always maximal 'levelling'. A specific number of 
regular employees and temporary workers and a specific stock building pattern are 
tied to this production strategy. At any moment the ratio between regular and 
temporary workers must be at ~ast equal to one. The alternative is to create the 
possibility to add one shift during peak season by attracting more regular employees. 

The following example illustrates the method: 
• stock holding costs are f5,- per pallet per week; stock costs +interest. 
• the output of a production line is two pallets an hour. 
• a temporary worker costs /30,- an hour. 
• the average gross year salary of a regular employee is /80.000,-. 
• an employee works 1600 hours per year. 
• a shift consists of six employees of which at least three regular. 
• a working week counts 40 hours. 
• the output of one shift-week costs: 2pallets/hourx40hours/weekx/5,-=/400,- per 

week. 
• a production line has 50 available production weeks per year. 
• a week has 5 available production days of 24 hours. 
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• for production in two shifts eight regular employees are needed and for three 
shifts eleven 1 regular employees. 

Begin Example: 
lncluding spare capacity 100 shift-weeks are demanded by the market. For 'level' 
production we need eight employees and the following production strategy: 

Sept. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Aug. 
2 

8*80.000= 640.000,-

1.000.000,-

The altemative is a more 'flexible' production schedule having three shifts available 
during 33 weeks. We need eleven regular employees, but stock casts decrease. 

Sept. 
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Aug. 
3 

Expenses Savinos 
regular employees 11*80.000=/800.000 stock reduction 901*400=f360.400 
temporarv workers 9*33* 40*30= /356.400 
Total f1.236.400 Total f360.400 

!Total /876.oóol " 

The figure below explains the amount of savings due to reduced capacity stock. 
Sept. Aug. 
0 0 0 3 3 ~ 3 3 3 3 3 3 3 3 

Savings of stock casts are therefore equal to: 
(51+50)+(48+47)+."+(6+5)+(3+2)=(17x53)=901 weeks the output of one shift on 
stnr.k 

Conclusion: 
These calculations show that in case of 100 shift-weeks the savings with a flexible 
production schedule are: /124.000,- (/1 .000.000- (/1 .236.400-/360.400)). 

During low season when there is no production, regular employees can do 
altemative work e.g. for other Nestlé products. This is additional income that makes 

1 Eleven employees are necessary but only nine are available continiously. Two employees are spare 
for absenteeism, illness and holidays. 
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the flexible production schedule more profitable. For this work the regular employees 
have 280 (1600-33x40=280) hours available. lncome of this work is about /20,- an 
hour, which totals to an additional income of /61.600,- (11x280x20). 

Total savings are therefore: /61.600+/124.000=/185.600,-

The second part of the model optimises the solution. By starting one week earlier 
than necessary with regular employees, hours of temporary workers will be saved at 
slightly higher stock casts. The number of weeks we have to advance production can 
be calculated using the following trade-off method. 
The regular employees can work in two shifts. Three temporary workers are required. 

Sept. 
0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 

Aug. 
3 

2wee: 
1week~ 

The first step results in: 
• Savings of (2x6)-(1x3)=9 temporary werkers for one week, that is: 

40x9x30= f 10.800,-. 
• Additional stock casts: (1xf400)+(2x/400)=3xf400=/1200,-. 
• Less alternative work by regular employees reduces this income by 

40x9x20=/7.200,-. 

Production has to be advanced until the savings equal the additional casts 
This starting date is found when the additiol'Täl stock casts are f10.800-
f7.200=/3.600. " 
With i being the number of weeks production has to be advanced, the following 
equation must be solved: (3 + 6(i -1)) * 400 = 3600. This gives i=2. 

In this example the optimal production strategy to make 100 shift-weeks is: 
6 weeks in two shifts and 29 weeks in three shifts. 

r 

Spare capacity is the available time at the end of the season, that can be used if 
necessary. In the last weeks the number of shifts can be reduced if available time 
plus stock if enough to serve the market demand with 95% certainty. Temporary 
werkers can be laid off to keep stock at the end of season as low as possible. 

Economie contribution of products 
Depending on the utilisation of the production lines the starting date is determined in 
the method described above. A product in the assortment gives a real contribution 
only if the difference between the selling price and all variable casts is larger than 
total stock casts if the complete year volume would be produced at the starting date. 
Higher utilisation levels ask for higher marginal contributions to be profitable. 
Especially private label products need to be examined thoroughly on profitability. 

Task 4: Best usage of available capacity 
Due to the high seasonality a large capacity stock is necessary. Figuur 4 is an 
example of the average stock level in different months of the year. 
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Figuur 4; stock building pattern 

This pattern proves that the majority of stock is capacity stock and independent of 
batch sizes. Batch size control is therefore of minor importance. Calculated optimal 
batch sizes must be regarded as a guide-line for the logistical planner. 

Camp's formula is usable, provided that a factor for change-over costs is added. 
"Virtual change-over costs" is probably the most suitable name for this factor, that 
takes into account that any change-over time during the production season must be 
compensated by an earlier production start. One more change-over of e.g. eight 
hours advances the production start by eight hours. The output during these hours is 
in fact additional capacity stock resulting in IÏigher stock casts. Especially in the 
highly utilised lînes these "virtual change-óver éosts" are important. 

Four phases 
The year can be divided into four phases, that demand different strategies for 
productîon control: 
1 ) end of season til/ production-:. start. 

Short batches, following (low) deman'd, alternative work. 
2) production start til/ start selling season. 

Long batches, building capacity stock, regular employees and few temporary 
workers. 

3) selling season til/ last production run. 
Optimal batch sizes, flexibility to adjust to changes in market demand, many 
temporary workers. 

4) last production runs at the end of season. 
Last batch size as determined by "newsboy problem", spare capacity, laying off 
temporary workers. 

Phase 3 is the most complex to control. Fixed production cycles reduce complexity 
and result in better balanced stock and capacity. An optimal change-over cycle with 
minimal time and money losses may be followed. 
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Task 5: A forecasting method 
In the current situation forecasts on weekly, monthly and on a yearly basis are 
relatively inaccurate. 
Sales on weekly and on monthly basis depend highly on weather. Because Nestlé 
Roermond serves its customers from stock, the most important forecast is the year
volume, or the Latest Estimate. By statistica! analysis, deduced from an scientific 
article from Hertz & Schaffir published in 1959, a robust forcasting method is 
developed to estimate year-volumes on product level. 
We can use the results from the computer simulation described above. 

Table 3;forecasting ratio and standard deviation 

2 

y 

50 

row/Weelc 

1 

2 

y 

50 

mean 

A 

drawlngfrom 

distrlbutlon Jan 

mll!ln of week 

tnJanuary 

B x BA 

1 2 x 52 total row/week 

sumofrow1 1 

drawing from distrlbuüon 2 

belonging to weelc x 

sumofrowy y 

50 

100% 

1 2 x 

A118A1 

sum{A2:B2)/BA2 

sum(Ay;xy)IBAy 

cumulaüwmeai 91x 
untilweek2 

st!l'ldarddENiation of 

lcr x 1 cumulative meai 

52 total 

100% 

100% 

The cumulative mean is the forecasting ratio, g: . A forecast, si , of total sales for the 
season for a specified item is obtained by deviding sales to-date, s;w, by the 

appropriate forecasting ratio: s;w = s;w/ • . /gw 
For every forecasting ratio a standard deviation cr w, is calculated as given by Table 
3. The forecasting ratio together with the stäTldard deviation are very robust tools to 
estimate the total sales relatively early in the séason. 
Forecasting ratios and standard deviations are obviously product group dependent. 
These calculations have been executed for all product groups and resulted in an 
operational forecasting system. An example of the output of the developed system is 
given in Figure 5. The lowest line is the most likely estimate. The upper line is the 95 
percentile, this level has a 5% ehance to be surpassed. 

CHOC.STICK 36 

realised year volume- 32.543 

10000 --- -------

- ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ -
Figure 5; Latest Estimate of Chocstick 
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Task 6: Last production batches 
The third utility of the proposed model (by Hertz & Schaffir) is the possibility to make 
an economie trade-off for determining the amount of products to be made in the last 
production batch of the season. This is done by calculating the Net Expected Profit 
of each product put into stock. lf a unit is sold during season the unit profit is the 
selling price minus the variable casts. lf it is not sold it will have to be held in stock 
until next season. That incurs additional stock costs. 
The proposed forecasting model indicates the chance, that the xth item produced is 
going to be sold in the current season. 
The last unit that has to be produced has an Net Expected Profit of zero. Because 
for this unit the chance of sale times the unit profit minus the chance of left-over 
times the incurred stock costs is zero. In formula: 

Net Expected Profit = (chance of safe ikw * unit profit)- ( ( 1 - chance of sale ikw) * stock costs) = O 

With: 
Chance of saleikw=the chance the kth unit of product i will be sold before the end of the 
season. 

N.B. 
For more details see the publication of Hertz & Schaffir [1959]. 

Conclusions 
The concepts found during this research can be implemented in the current 
production control system. Each of the concepts belongs to one of the planning 
levels described earlier. 
1. Fluctuations in year volume: annual planning. 
2. Level or flexible production: annual planning. 
3. Optimal batch sizes: annual planning. · " 
4. Forecasting model: MPS (twelve week schedule). 
5. Newsboy problem: MPS. , 
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