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De laatste jaren is er sprake van een toenemende dynamiek in de bedrijfsomgeving van veel industriële 
ondememingen. Op de afzetmarkt van deze ondernemingen is een verschuiving waar te nemen van een 
"sellersmarket" naar een "buyersmarket". Hierdoor worden bedrijven gedwongen tot het aanbieden van 
meer klantspecifieke produkten. Verder worden er steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van levertijd 
en leverbetrouwbaarheid. 

Omdat vraagveranderingen in een dynamische markt vaak moeilijk te voorspellen zijn, is een groot 
aanpassingsvennogen van het hele bedrijf noodzakelijk. Hiervoor is een goede interne afstemming 
tussen de af delingen van verkoop, inkoop en produktie van belang. In een industrieel bedrijf heeft deze 
afstemming vooral betrekking op de goederenstroom. De logistieke besturing is daarom in het geding. 
Hiervoor zijn de laatste tijd dan ook nieuwe instrnmenten ontwikkeld. Daarbij ligt de nadruk op een 
snelle doorstroming van orders en verlaging van de voo"aden in het voortbrengingsproces. 

Er is een toenemende belangstelling voor logistiek als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Om 
de goederenstroom onder controle te krijgen en de logistieke prestatie van de onderneming voortdurend 
te verbeteren, is het van belang, dat naast financiële resultaten kwantitatieve prestatiemaatstaven 
worden toegevoegd. Dit leidt tot de noodzaak van een meetinstrnment waannee de logistieke prestatie 
gemeten en verbeterd kan worden. Voor deze verbetering is een integrale aanpak noodzakelijk. Dit 
betekent dat ook aandacht moet worden besteed aan de infonnatieverzorging, technische infrastrnctuur, 
de beheersing en de organisatie van het bedrijf waar de logistieke verbetering moet worden gerealiseerd. 
Met andere woorden er is in eerste instantie behoefte aan een verbetering van de produktiebesturing. 

Om deze reden is in oktober 1991 is een afstudeeronderzoek gestart met betrekking tot een produktie
bedn'jf van radiateuren. Dit produktiebedrijf maakt deel uit van een holding welke toeleverancier is van 
radiateuren aan de automobielbouw m.n. voor de Europese markt. 

In dit korte verslag is aangegeven hoe een logistiek besturingsconcept en logistieke prestatie-indicatoren 
kunnen worden opgezet voor dit bedrijf. Specifiek voor dit verslag zijn de volgende aspecten: 

1. Het geeft aan hoe op een concrete en logische manier een besturingsconcept bepaald kan worden. 
Tevens wordt beschreven hoe aan de hand van zo'n besturingsconcept logistieke prestatie-indicatoren 
kunnen worden gefonnuleerd. Middels het doorlopen van een aantal stappen komen het besturings
concept en de logistieke prestatie-indicatoren tot stand. Het verslag kan beschouwd worden als een 
handleiding voor het bepalen van een besturingsconcept en het fonnuleren van logistieke prestatie
indicatoren. 

2. Bij de verbetering van de produktiebesturing is het belangrijk een balans te vinden tussen enerzijds 
de externe wensen van de markt en anderzijds de interne mogelijkheden van de produktie. In dit 
verband kan gesteld worden t.a.v. de markt dat de nadruk ligt op de afzetmarkt en de arbeidsmarkt. 

3. In een beschrijving naar aanleiding van het besturingsconcept wordt duidelijk hoe de activiteiten 
gepland moeten worden en met welke logistieke beslissingen deze planning moet worden gemaakt. 
Door aan te geven hoe deze planningen gecontroleerd moeten worden, wordt duidelijk welke prestatie
indicatoren in een dergelijk controleproces gebruikt kunnen worden. 

Dit verslag is gebaseerd op een case-study. Desondanks is het verslag interessant voor elk vergelijkbaar 
produktiebedrijf. 



1. INLEIDING 

Het produktiebedrijf produceert complete radiateuren en koelblokken voor zowel de 
eerste montage markt als de vervangingsmarkt. Aan de eerste montage markt levert 
men complete radiateuren. Deze markt wordt door het produktiebedrijf rechtstreeks 
bediend. 
De vervangingsmarkt bestaat hoofdzakelijk uit diverse reparateurs verspreid over 
verschillende landen. Er is een verkooporganisatie die de vervangingsmarkt bedient. 
De produktiemaatschappij levert in feite aan de verkooporganisatie, die vanuit haar 
voorraad deze markt bedient. De voorraad bestaat uit een veiligheidsdeel en een 
capaciteitsdeel. De capaciteitsvoorraad is dat deel van de voorraad dat dient om in de 
zomermaanden de combinatie van een lage capaciteit en hoge verkopen op te vangen. 
Het veiligheidsdeel is dat deel dat dient om een tijdelijk uitzonderlijk hoge vraag of 
aanvultijd op te vangen. In deze voorraad wordt onderscheid gemaakt tussen hardlo
pers en langzaamlopers. Vanuit deze voorraad wordt geleverd aan SBU's en andere 
verkooppunten. De SBU's zijn in principe nationale distributiecentra van waaruit de 
klanten in het betreffende land worden aangeleverd. Ook bij deze SBU's liggen 
voorraden opgeslagen. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds de 
klant van de verkooporganisatie en anderzijds de verkooporganisatie als klant (van 
het produktiebedrijf). 
De verhouding tussen het aantal produkten voor de vervangingsmarkt en de produk
ten voor de eerste montage markt is ongeveer 3,5:1. 
Het huidige produktieproces van het produktiebedrijf bestaat uit 9 deelprocessen. De 
deelprocessen zijn gekoppeld aan een celstructuur. In elke cel vindt een ander 
deelproces plaats. Meerdere cellen vallen onder een gezamelijke verantwoordelijkheid 
en worden daarom afdeling genoemd. 
Het produktieproces is als volgt. Allereerst worden onderdelen gemaakt. Deze gaan 
naar een tussenvoorraad voor de assemblage. Vervolgens worden de onderdelen 
geassembleerd en naar de buffer voor de oven gebracht. De produkten gaan dan door 
de oven en worden afgewerkt. Deze produkten (blokken in de vorm van halffabrika
ten) kunnen eventueel nog verder geassembleerd worden tot complete radiateuren. 
Daarna gaan de produkten naar de in.pakkerij/expeditie. 
Feitelijk stuurt het ovenplan alle directe en indirecte produktie-activiteiten aan. 
Direct worden alle cellen aangestuurd die assembleren. Indirect worden de cellen 
aangestuurd die zorgen voor de onderdelenaanmaak. Op het moment van bestelling 
worden de meeste onderdelen uit voorraad geleverd. 
Het ovenplan wordt opgesteld in precieze hoeveelheden en kent geen ambiguïteit 
t.a.v. de benodigde materialen en grondstoffen. Het ovenplan geeft voor een week 
aan welke en hoeveel produkten er per dag gemaakt moeten worden. 

In dit bondige verslag zal worden ingegaan op de wijze waarop een verbeterde 
besturing is opgezet voor het produktiebedrijf. Tevens zal wordt aangegeven hoe en 
welke prestatie-indicatoren geformuleerd zijn. Een en ander gebeurt aan de hand van 
het aangepaste symlad-model (figuur 1). Het symlad-model (3] is een ondersteuning 
bij het opstellen van logistieke projecten. 
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Logistieke structuur 

Omgeving 

Doelstellingen en beleid 

Produkten 

Processen 

Basisstructuur 
Besturingsconcept 

Prestatie-Indicatoren 

Figuur 1: Het aangepaste symlad-model (bron: [J]) 

Toelichting: 

Doelstellingen en beleid 
In het bovenste gedeelte van figuur 1 wordt aangegeven dat doelstellingen en beleid 
kunnen worden bepaald in relatie tot de betekenis voor de logistiek. 
De belangrijkste doelstellingen van een onderneming zijn de winstgevendheid op de 
korte en lange termijn en de continuïteit. Doelstellingen moeten aan een aantal eisen 
voldoen. 
Getracht moet worden duidelijke eenduidige doelstellingen te verzamelen en 
eventueel op te stellen aan de hand van het beschikbare materiaal. 

Omgeving, markt, produkten en processen 
Een beschrijving van de karakteristieken van de organisatie en de belangrijkste 
ontwikkelingen daarvan op logistiek gebied dient te worden gegeven. Markteisen 
zoals korte levertijd en hoge leverbetrouwbaarheid voeren hier de boventoon. 
Onlosmakelijk met deze bovengenoemde karakteristieken is het voorraadbeheer van 
de verkooporganisatie verbonden. 
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Basisstructuur 
Uitgaande van de ondernemingskarakteristieken wordt de basisstructuur beschreven. 
De basisstructuur vormt de blauwdruk van de fysieke goederenstroom en van de 
primaire functies van de organisatie. Niet het hele huidige produktieproces dient te 
worden beschreven, maar relevante aspecten rondom de (huidige besturing van de) 
produktie moeten worden belicht. 

Besturingsconcept 
Nadat de basisstructuur gedefinieerd is, is duidelijk wat er bestuurd dient te worden. 
Besturing kan op verschillende manieren plaatsvinden. In het besturingsconcept moet 
de wijze van besturen van de goederenstroom, uitgaande van de voorgaande elemen
ten worden bepaald. 

Prestatie-indicatoren 
Aan de hand van het bovenstaande worden prestatie-indicatoren opgesteld. Bij de 
beschrijving van het besturingsconcept wordt de nadruk gelegd op de beslissingen die 
volgens dit concept moeten worden genomen. Met behulp van die beslissingen 
moeten verschillende logistieke doelstellingen gerealiseerd worden. De prestatie
indicatoren dienen te meten in hoeverre deze doelstellingen worden gerealiseerd. 
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2. EXTERNE WENSEN EN INTERNE 
MOGELUKHEDEN 

In het vorige hoofdstuk is in het symlad-model gesproken over een aantal stappen. De 
stappen: 
- doelstelling en beleid 
- omgeving, markt, produkten en processen 
- basisstructuur 
zijn te schetsen als zijnde externe wensen en interne mogelijkheden. 

Met name de proceskarakteristieken zijn van grote invloed van de besturing. Ze 
vormen het fundament van de basisstructuur en daarmee van de besturing. De 
produkt/markt-karakteristieken (m.n. levertijd) zijn mede bepalend voor het klantor
derontkoppelpunt. Tevens omvatten zij aspecten zoals de vraag en het aantal klanten. 
Deze aspecten zijn ook van groot belang voor de formulering van het besturingscon
cept. De produktkarakteristieken omvat onder meer de produktstructuur, die ook een 
grote invloed heeft op de bepaling van de besturing. 

Vanwege de veranderde eisen vanuit de markt kan er een aantal externe wensen 
gedefinieerd worden. De arbeidsmarkt enerzijds en de afnemers anderzijds stellen 
eisen waarop de organisatie moet inspringen. 
T.a.v. de arbeidsmarkt kan gesteld worden dat het produktiebedrijf bredere taken 
voor zijn produktiemedewerkers moet creëren. Dit kan door vergroting van de 
regelvrijheid wat tot uitdrukking komt in m.n. een stuk verantwoordelijkheid op de 
vloer neer te leggen. Dit wil men doen door de produktiemedewerkers zoveel 
mogelijk beslissingen te laten nemen over de produktievolgorde van orders binnen 
een bepaalde tijdsperiode. 
De afnemers van het produktiebedrijf bevinden zich op twee markten: de vervan
gingsmarkt en de eerste montage markt. Voor beide markten geldt: er moet meer 
aandacht komen voor snelle en betrouwbare leveringen. Reductie van de levertijd bij 
een gelijkblijvende of verbeterde leverbetrouwbaarheid. De huidige levertijd van de 
hardlopers van 2 weken moet teruggebracht worden naar 1 week. Tevens moet de 
huidige levertijd van langzaamlopers van 4 weken teruggebracht worden naar 2 
weken. De huidige levertijd van eerste montage markt produkten van gemiddeld 4 
weken volstaat, echter een verkorting hiervan is wenselijk (aantrekken van klanten). 

Realisatie van de bovenstaande wensen moet plaatsvinden door de organisatie van 
het produktiebedrijf. M.a.w. de organisatie van het bedrijf moet zodanig functioneren 
dat aan de gestelde wensen voldaan kan worden. 
Echter de organisatie heeft ook zijn beperkingen. Men heeft beperkte capaciteiten en 
er is dus een grens aan de marktgerichtheid. Men is gebonden aan een bepaalde 
bestaande technologie tot uiting komend in een basisstructuur. 
Het produktieproces is op te splitsen in twee gedeelten: een job shop gedeelte en een 
flow shop gedeelte. De job shop en de flow shop gelden in de betreffende gedeelten 
zowel intercellulair als intracellulair. Het flow shop gedeelte is afhankelijk van de 
output van de job shop ( onderdelenaanmaak). Het produktieproces moet zodanig 
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ingericht worden dat de input van het flow shop gedeelte zo constant mogelijk 
verdeeld is. Dit om een zo optimaal mogelijke bezetting van de lijn te realiseren. 
Kortom: Er moet een balans gevonden worden tussen de externe wensen van de 
markt en de interne mogelijkheden van de organisatie. 
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3 BESTURINGSCONCEPT 

In het besturingsconcept wordt de wijze van besturen van de goederenstroom van dit 
bedrijf weergegeven. Het besturingsconcept vormt de kern van de logistieke structuur. 
De doelstellingen en markt-, produkt- en proceskarakteristieken zijn evenals de basis
structuur reeds in het voorgaande aan de orde geweest. 
Volledige afstemming van produktie en vraag is niet realiseerbaar. Fluctuaties in de 
vraag zorgen voor een dusdanige turbulentie in de produktie dat de capaciteiten 
voortdurend onder/ overbezet zijn. 
Het is belangrijk dat men in een gegeven praktijksituatie niet te snel accepteert dat 
een goede afstemming niet realiseerbaar is. Eerst moet men proberen de bestaande 
complicerende factoren aan te pakken. Pas als dat geprobeerd is en alleen maar als 
dat niet gelukt is, is het nodig manieren te ontwikkelen om om te gaan met die 
complicerende factoren en de consequenties daarvan. 

Produktieflow, routings 
Zoals eerder gesteld is de produktie opgedeeld in afdelingen en binnen deze afdelin
gen is er sprake van een celstructuur. Een cel is een zelfstandig werkende unit met 
een eigen verantwoordelijkheid welke een duidelijk afgebakende output voortbrengt. 
Voor wat betreft de onderdelenaanmaak zijn er 3 cellen aangewezen. De onderdelen
aanmaak produceert voor 3 afdelingen. Er is een relatief klein aantal onderdelen met 
zeer complexe en ondoorzichtige routings welke over verschillende cellen heen lopen. 
Dit aantal zorgt voor een zodanige verstoring in de produktie, dat de complexiteit van 
de goederenstroom uitermate hoog te noemen is. 
Om beter inzicht te verkrijgen en daardoor een betere afstemming te creëren moet 
de onderdelenaanmaak zodanig worden ingericht dat er zo weinig mogelijk onderde
len over verschillende cellen heenlopen. Zo kan elke cel verantwoordelijk gesteld 
worden voor de input van een bepaalde afdeling. 

Modulariteit 
Het produktiebedrijf heeft een groot artikelbestand. Standaardisatie op verschillende 
niveaus ( eindprodukten, halffabrikaten en grondstoffen) kan tot een belangrijke 
kostenreductie leiden. Tevens verhoogt dit de flexibiliteit. Zo kunnen er afspraken 
met de klant gemaakt worden om eindprodukten die slechts kleine verschillen 
vertonen te standaardiseren. Op het niveau van halffabrikaten kunnen er produkten 
universeel gemaakt worden. Tenslotte kunnen grondstoffen m.n. div. plaat- en 
bandmaterialen gesubstitueerd worden. 

Bepaling van het klantorderontkoppelpunt 
Voor enkele voorraad (vervangingsmarkt) eindprodukten geldt een modulaire 
opbouw. Een zelfde halfabrikaat blok is in een blok ( eindprodukt, vervangingsmarkt) 
en in (een of meerdere) complete radiateuren ( eindprodukt eerste montage markt, 
vervangingsmarkt) opgenomen. 
Voor eindprodukten met deze modulaire opbouw is een blinde blokken voorraad 
interessant. Door nu niet de eindprodukten individueel op voorraad te leggen, maar 
door een blinde blokken voorraad aan te leggen in het produktieproces, is het 
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mogelijk produkten in een later stadium specifiek te maken. Naast voorraadreductie 
kan de produktie beter aangestuurd worden. Immers in meer dan de helft van de 
fabriek is men afuankelijk van een lopende band (flow shop). Deze is afuankelijk van 
de aanvoer van blokken van een bepaalde afdeling. Deze aanvoer verloopt niet 
gelijkmatig, terwijl de lopende band wel gelijkmatig moet worden bezet. In de huidige 
situatie is het dan ook niet mogelijk om de lopende band gelijkmatig te bezetten. 
Door invoering van het blinde blokken magazijn is dit wel mogelijk. De blinde 
blokken voorraad vervult dan een complementaire functie. 

De besturing 
De administratieve voorlooptijd blijkt een fors aandeel van de totale levertijd te zijn. 
Echter deze administratieve voorlooptijd voegt niet direct waarde toe aan het 
produkt. De administratieve voorlooptijd is opgebouwd uit een aantal (vnl. adminis
tratieve) handelingen die sequentieel worden belicht. Door eenvoudige automatisering 
moet het mogelijk zijn deze handelingen te automatiseren en daardoor de administra
tieve voorlooptijd terug te dringen. 

Orders vanuit de eerste montage markt met een afroepschema (met voldoende lange 
orderwijzigingstermijn) kunnen direct gepland worden in de tijd. Elke voorraadvor
ming is dan zinloos, immers men weet precies welke orders wanneer afgeleverd 
moeten worden. Dit betekent dat men geen onderdelen op voorraad hoeft te leggen. 
Ook onderdelen worden dan ordergericht aangemaakt. 

In de gewijzigde besturing is een onderverdeling gemaakt van het produktieproces. 
Het produktieproces is nl. onder te verdelen in produktie-eenheden. Een produktie
eenheid is een organisatorische eenheid en kan uit een of meer produktiecellen 
bestaan. Een produktie-eenheid kan een werkorder zelfstandig uitvoeren. Een 
werkorder is een opdracht tot produktie c.q. assemblage van een of meer onderdelen. 
Een werkorder hoort bij een klantorder. Alle werkorders worden d.m.v. trechterplan
ning bestuurd. Er wordt nu gesteld i.t.t. de huidige besturing dat werkorders met een 
bepaalde prioriteit gemaakt moeten worden. Het trechter model gaat er n.l. vanuit, 
dat door middel van een duidelijke prioriteitenstelling t.a.v. orders en een goed zicht 
op de bestaande capaciteiten, het mogelijk is om de capaciteiten zodanig in te vullen 
dat gemaakt wordt wat er gemaakt moet worden. Concreet komt het erop neer dat 
het trechter model slechts een gedeelte van de bestaande capaciteiten met orders 
inplant waarbij gesteld wordt dat deze orders dan ook volledig moeten worden 
gerealiseerd (volgens de gestelde eisen). De resterende capaciteiten worden vervol
gens beschikbaar gesteld voor minder urgente orders. Deze orders mogen gereali
seerd worden, echter hoeven niet per se gerealiseerd te worden. Er kan door verkoop 
onderscheid gemaakt worden naar moeters en mogers. Dit onderscheid is voor 
vervangingsmarkt-orders zeker te maken. Immers 3/4 jaar is er sprake van een 
voorraad die groter is dan de veiligheidsvoorraad (opbouw capaciteitsvoorraad). Voor 
zowel hardlopers als langzaamlopers kan er dus een onderscheid gemaakt worden 
naar moeters en mogers. Er kunnen dus prioriteiten aangegeven worden. Prioriteit 1: 
moeters, prioriteit 2: mogers. Daarbij krijgt men ruimschoots de gelegenheid om dit 
efficiënt te doen. Ervan uitgegaan wordt dat de mensen op de vloer beslissen wat ze 
wanneer willen maken. Hiermee is dus aan de beoogde verantwoordelijkheid van de 
produktiemedewerkers beantwoord. De werking van het trechtermodel v.w.b. de 
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TRECHTERS 

1 

1. Trechter mogers 
2. Trechter moeters 

1:: > • .·. ••> 1 hardlopers 

1::: :::::::::: 1 langzaamlopers 

~ eerste montage-orders 

Figuur 2: De werking van het trechtermodel 

produktie-eenheden kan het beste aan de hand van figuur 2 uitgelegd worden. 
Verder is door een verkorting van de administratieve doorlooptijd het mogelijk te 
voldoen aan de doelstelling t.a.v de levertijd, nl. een levertijd van 4 weken voor de 
eerste montage-orders, van 1 week voor de hardlopers en van 2 weken voor de lang
zaamlopers. Door in de trechterplanning een optimalisatie na te streven tussen 
effectief produceren en efficiënt produceren is het mogelijk een zeer hoge leverbe
trouwbaarheid te halen. 

Resultaten: 

De klant krijgt zijn produkten met een kortere en betrouwbaardere levertijd. 
Doordat er sneller en dus flexibeler geleverd kan worden, is een enorme voor
raadreductie (bij de verkooporganisatie) mogelijk. 
Het flow shop gedeelte is niet meer zo afhankelijk van het job shop gedeelte 
en kan meer output genereren. Door een duidelijke prioriteitenstelling is het 
mogelijk zowel produkten direct afkomstig van de assemblage als voorraadpro
dukten (blinde blokken en onderdelen) te verwerken. 
De onderdelenaanmaak heeft meer inzicht door een duidelijke prioriteiten
stelling waardoor minder onderhanden werk en een als gevolg een kortere 
doorlooptijd. 
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4. PRESTATIE-INDICATOREN 

Bovenstaand besturingsconcept kan worden beschouwd als een besturend proces. 
Besturen is het plannen, doen uitvoeren en controleren van doelgerichte activiteiten. 
Dit impliceert dat het besturende proces bestaat uit een plannend proces en een 
controlerend proces. Het plannende proces geeft een opdracht aan het uitvoerende 
proces en geeft een norm aan het controlerende proces. Deze norm is altijd gerela
teerd aan de opdracht naar het uitvoerende proces. Het informatiesysteem ontvangt 
een terugmelding van het uitvoerende proces [4]. Het informatiesysteem verwerkt 
deze terugmelding m.b.v. prestatie-indicatoren tot informatie. In een beschrijving 
n.a.v. het besturingsconcept wordt duidelijk hoe de activiteiten gepland moeten 
worden en m.b.v. welke logistieke beslissingen deze planning moet worden gemaakt. 
Door aan te geven hoe deze planningen gecontroleerd moeten worden, wordt duide
lijk welke prestatie-indicatoren in een dergelijk controleproces gebruikt kunnen wor
den. De logistieke beslissingen zijn: 
- Klantenorderacceptatie en levertijdafgifte 
- Werkorderacceptatie en werkordervrijgave 
- Werkuitgifte 
Bij deze logistieke beslissingen spelen vier elementen in min of meerdere mate een 
rol van betekenis. Het eerste element prioriteit komt tot uitdrukking in de levertijd. 
Tegelijk wordt in acht genomen of de beschikbare capaciteiten voldoende zijn om de 
order volgens de gewenste prioriteit te kunnen leveren. Een voorwaarde hiervoor is 
de beschikbaarheid van bepaalde materialen. Tenslotte is het belangrijk dat er sprake 
moet zijn van een voldoende hoge bezettingsgraad van de betreffende capaciteiten. 
Er zijn prestatie-indicatoren aan de hand van elke logistieke beslissing geformuleerd. 
Het streven van het produktiebedrijf is onder andere zoveel mogelijk regelvrijheid op 
de vloer. De produktiemedewerkers mogen zelf de produktievolgorde bepalen. Zij 
mogen zelf beslissen wanneer zij aan welke orders starten. Argument hiervoor: ze 
weten zelf het beste hoe zaken op de vloer verlopen en welke mogelijkheden en 
onmogelijkheden er zijn. 
Een zeer belangrijke voorwaarde is dat de mensen de middelen krijgen aangereikt om 
dit "spel op de vloer" goed te kunnen spelen. Even terugkerend naar de logistieke 
beslissingen; Werkuitgifte is dan de logistieke beslissing die de mensen op de vloer 
kunnen nemen. Klantenorderacceptatie en fabricagevrijgave zijn dan logistieke 
beslissingen van centrale aard. 
Kortom werkuitgifte is de belangrijkste logistieke beslissing (het meest operationeel) 
en gebeurt door de produktiemedewerkers op de vloer. Er is een viertal prestatie
indicatoren voor deze logistieke beslissing geformuleerd: 

1. De leverbetrouwbaarheid van een werkorder. Er is gekozen voor een 
leverbetrouwbaarheids-indicator per produktie-eenheid die het aantal gereali
seerde orders relateert aan het aantal geplande orderregels. Per orderregel 
wordt vermeld hoeveel van welke produkten gemaakt moet worden. In dit 
geval zullen de produktiemedewerkers eerder geneigd zijn om kleine series 
voorrang te geven. 

Besturing en prestatie-indicatoren pagina -9-



2. De leverbetrouwbaarheid van een klantorder. De produktie-eenheden 
moeten niet alleen worden beoordeeld op hun eigen prestatie maar ook op de 
prestatie van bet geheel. 
3. Capaciteitsbezetting per capaciteitstype 
Het werkelijk aantal uren dat door het capaciteitstype is verzet. 
4. Onderhanden werk 
De werkelijke voorraden tussen de capaciteitstypen 

De informatiebehoefte bij de logistieke beslissing werkuitgifte is relatief eenvoudig te 
noemen. Immers de betrokkenen (de mensen op de vloer) hebben niet de behoefte 
aan hele uitgebreide en complexe informatie. Voor hen is van belang dat zij op grond 
van rechtstreekse en eenvoudige informatie inzicht in bet produktieproces hebben 
zodat zij goede beslissingen kunnen nemen. 
Voor de andere twee logistieke beslissingen veranderen de informatiebehoeften 
voortdurend. Daarom moeten de prestatie-indicatoren flexibel zijn. Dit betekent dat 
de prestatie-indicatoren op een aantal dimensies moeten kunnen worden ingesteld. 
Deze dimensies kunnen verschillen per indicator. Hierop wordt nu niet verder 
ingegaan. Een geautomatiseerd informatiesysteem lijkt hierbij een uitkomst te bieden. 
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CONCLUSIES 

Goede prestatie-indicatoren kunnen de logistieke prestatie van het bedrijf verbeteren. 
Het is daarom dat er n.a.v. drie soorten logistieke beslissingen een aantal prestatie
indicatoren zijn geintroduceerd. Naast de introductie van de indicatoren is een aantal 
complicerende factoren belicht. Deze complicerende factoren zijn vereenvoudigd en 
de besturing is verbeterd. De verbetering van de besturing is m.n. gebaseerd op: 
- verkorting van de administratieve voorlooptijd; 
- de introductie van de trechterplanning. 
Bij de verbetering van de besturing is het belangrijk om eerst de externe wensen en 
interne mogelijkheden duidelijk te formuleren. 
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