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Beslissingsondersteuning 
voor materiaalplanners 

Een aanp.ak voor prestatieverbetering 

Het goed instellen en onderhouden van logistieke besturi'ngsparameters 
in het materiaalverwervingsproces is noodzakelijk, maar in de praktijk 
een lastige opgave. Materiaalplanners (MP) missen veelal belangrijke 

tactische informatie over de te besturen artikelen .. Terugkoppeling van 
artikelinformatie m.b.t. de logistieke prestatie, de instelling en het effect 
van besturingsparameters en de feitelijk optredende verstoringen in de 

aan- en afvoerprocessen is vaak afwezig. Hierdoor wordt slechts een 
beperkt inzicht en overzicht geboden voor de bestuurder. De 

veronderstelling is da1; het periodiek registeren en vervolgens aanbieden 
van prestatie-, proces- en parameterinformatie, de materiaalplanner beter 

in staat stelt om zijn of haar artikelpakket effectief te besturen. Een 
ontwerpidee voor een nieuwe va!"m van bes!issingsondersteuning, "·.:aarin 

dit soort besturingsinformatie is ge"integreerd, wordt in dit artikel 
toegelicht. De verwachting is dat de beslissingsondersteuning een 

effectief handvat kan bieden voor probleemdiagnose en 
prestatieverbetering van materiaalplanners. 

1. Het bewaren van overzicht 
eri inzicht 

!-iet _instellen en vervolgens ade
quaat onderhouden van logistieke be
sturingsparameters is in de praktijk 
lastig. Voorbeelden van logistieke be
stur_ingsparameters zijn· _het type be
stelmethode dat meh kiest voor ·een ar
tikel, de afroepfrequentie of bestelserie 
van orders bij het gebruik van afroep
contracten met leveranciers, de veilig
heidstijd_die men instelt om leveronbe
trOu\vbaarheid te compenseren en de 
veiligheidsvoorraad die n1en gebntikt 
om fluctuaties in het verbruik van een 
artikeloptevangen. Hetonderhoud van 
deze logistiekeparameters wordt gezien 
als een kritieke taak in de beslissings
functie omdat hiermee de prestatie op 
lc.1ngere tennijn significant wordt bein
vloed. 

betrekking op het snel kunnen onder
scheiden van de financieel-belangrijke 
artikelen, de leverkritieke artikelen en 
de artikelen waar parameteraanpassin
gen wenselijk zijn. 

Hiertoe dient een MP onderscheid 
te maken tussen artikelen· selecteren, 
classificeren en discrimineren. Het in
zicht betreft het kennen van de versto
ringsintensiteit per artikel, het kennen 
van het effect van. eerdere ingrepen en 
het begrijpen van de totstandkomingvan 
deprestatieperartikel. Hiertoedienteen 
MP per artikel functies uit te voeren· 
identificeren, onthouden, voorspellen, 
e'i.'alueren, analvseren en beoordelen 
Een voorwaarde voor een adequate 
functievervulling is wel dat de beslisser 
beschikt over up-to-date kennis van het 
te besturen systeein 
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2. Problematiek: de beperkte 
kennis 

Voor het kunnen uitvoeren van een 
cognitieve funktie is specifieke kennis 
nodig Van een MP wordt ver\vacht clc1t 
hij of zij een accuraat kennismodel op· 
bouwtvandeeigenbeslisomgeving Met 
kennismodeI wordt bedoeld het kennen 
V<lll de eig:PnsLhappen v,111 t~n dl:' relaties 
tussen vier P's· de pakket-, proces-, pd·· 
rameter··cn prcstatiekenn1erken V<lll het 
tebesturen arlikelpakkl'l J)e bt·nodigde 
kennis is in drie categorieen te verdden· 

Statische kennis 
Deze betreft het kennen van de 

statu~-quo van de vero.;chillende artike
lenop€€n tijdstip Statische kennis n1ankt 
bijvoorbeeld de vo!gende uitspraken 
mogelijk: "Bij X artikelen met leverkri·· 
tiekheid Y is de serviceprestatie j"; "13ij 
deze K artikelen, met een omzetv.«1arde 
Len een ingestelde veiligheidstijd v,1n 
Mis de voorrnadprestatie N" 

Dynamische kennis 
Deze heeft betrekking op het ken·· 

nen van deveranderendestatUS{jUO vt1n 
een artikel gedurende een tijdvak Dy
namische kennis leidt bijvoorbeeld tot 
een uitspraak als· "Bij X artikelen is de 
leveronbetrouwbaarheid Y hll'gent1n1en 
over de afgelopen Z pt>rioden" 

Causale kennis 
Deze heeft betrekking op het ken·· 

nen wat de invloed i-; van externe of 
interne veranderingen Causale kennis 

OVERZICHT· IN71CHT 
De oorzaak, waarom het onder

houd van besturingsparameters lastigis, 
heeft Le n1aken tnet de eigenschappen 
v.in dr· bc•s!_isl>Jngeving De bl•slison1ge· 
ving i." ll' lyperen ,1J<-;· co1np!l'x, dyn.:i
n1isch en onzeker Decon1plexiteit kon1t 
tot uitdrukking in de vele en verschil
Jende artikelen in het artikelpakket van 
een 1nateriaalplanner (MP) Orn het 
overzicht over en het inzicht in het hete
r6gene te beSturen artikelpakket te be
\Naren, dient een MP zogenaan1de cog
nitieve functiec, uit tc vol~ren (tJbel 1) 
I !cl bl'\V;1ren v,111 het ov1..•r/iL·ht hL•eft 

· Se!cctcren, v,in dl' lin;incil'd-bel;ingrijkstc .utikckn mt het tota,1! \ 

ldcntificcrcn v,m l'lk ,irtikc! ,1fzt.mdPrlijk bmnen lw1 totilll' p.ikk~·I 

- Onthouden v;in de leveronbetrouwbaarh0:'1d per artikt'I /ll'Vt'r;inckr·(On1l11natil' X 

- Voorspe!len, van de frequentie en emst van prn(CSVO;'rstoringcn per artil<.<·l X 
- Classiflceren, van meer en minder \everkriticke artike\l'n X 

- Discrimineren, tussen artiketen waar parameteraanpassing we! en niet nodig is \ 
- Evaluercn, v;in het effect Viln eerdere <Mnpilssingen en omgevingsH•r<rnJeringt·n 
- Analyseren, van de oorzaken Viln de resulterendl' prestatie per Mtikd 

- Beoordelen, v;in de prest<itie versus een norm 

Tabel 1 De belangrijkste cognitieve functies van het besturende orgaan· 
de materiaalplanner 
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n1aakt bijvoorbeeld een volgeil.de uit
<.>pr<lak n1ogelijk: "Deze I artikelen waar 
J periodengeledendeveiligheidstijd met 
K is verlaagd,tonen een verbetering van 
de voorraadprestatie van L 

De drie typen kennis zijn hierar
chisch te relateren: statische kennis iseen 
vobrvvaarde voordynamische kennisen 
causale kennis impliceert dynamische 
kPnnis. 

Figuur 1 toont het kennismodel. 
Over de kenmerken van en de relaties 
tussen de P' s kan een MP respectievelijk 
statische, dynamische of causale uit
spraken doen. Echter, alleen voor een 
pl<lnncr n1t1l l'Pn idl'illP 'n1t'ntal(•-d,1til
bilse' zal hel 1nogPlijk:rijn overvolll'dige 
en accurate kennis te beschikken . 

. Voor cte .meeste MP' s is de kennis 
van het te besturen systeem onvolledig, 
en dat is problematisch voor het goed 
kunne.n Uitvoeren van de cognitieve 
functies (uit tabel 1) De oorzaak van de 
onvolll'dige kennis i'> tw('t'ledig T t'n 
eer<>le, ·zijn inforn1atiesysternen en tt.'
rugkoppeln1echanismen op het tactisch 
beslisniveau in de praktijk nog vaak 
onvoldoende vormgegeven [2,3] Infor
matie over de (historische) besturings
prestatie van de artikelen ontbreekt, en 
oak over de afwijking van parari.1eterin
stellingen t.o, v een richtlijn Meestul is 
het juiste effect van dcze ilfwijkingen op 
de preslatie en het resultaat van eerdcr 
gepleegde ingrepen op de prestatie on
bekend. Toch is juist dat soort informa
tie nodig voor een verantwoord tactisch 
ingrijpen. 

Ten tweede, onderzoek toont aan 
datmenselijkecognitievevaardigheden 
in een stochastische, dynamische en 
complexe beslisomgeving - de bestu
ringsomgevingvandemateriaalplanner 
is van dit type· tamelijk beperkt zijn [1]. 
Mensen hebbeneenbeperkt (dynamisch) 
geheugen, hebben problemen bij het 
denken in causale netwerken en vallen 
geregeld ten prooi aan vergissingen en 
biac.;ec.; !4/il 

De afwezigheid van besturingsin
fonnatie en de menselijke beperkingen 
bij informatieverwerking, stellen de 
kwaliteit van de kennis en ervaring van 
de beslisser ter discussie Deze twee 
'constraints' veroorzaken een 'bottle 
neck' vooreen effectief functioneren van 
een MP op het tactische beslisniveau. 

3. Oplossingsrichting: vergroot 
de cognitieve capaciteit 

Een van de hulpmiddelen waar
mee de cognitieve problematiek voor de 
materiaalplanner kan worden geredu
ceerd, is het ontwerpen en invoeren van 
beslissingsondersteuning. Twee oplos
c.;ingsrichtingen l'.ijn le (lndt'rscheidl'n 
{1naar niet ll' c.;cheiden)· 

Ondersteun de MP expliciet bij de 
uitvoering van een of meer cognitie
ve functie(s); 
Ondersteun de MP expliciet bij de 
opbouw van een (gedeelte van) het 
4P-kennisrnodel, zodat de kwaliteit 
van dt' slalische, dynan1ische en 
causale kennis verbetert. 

De MP kan per cognitieve functie 
expliciet worden ondersteund met di
verse vormen van 'database selection 
tools' en 'decision aids' Deze vormen 
van beslissingsondersteuning kunnen 
naarwensmeerofminderintelligentzijn 
uitgevoerd Wal betrl'ft de kennisop
bouw is hct n1ogelijk .;;tukken van hcl 
kennismodel over te laten aan geauto
matiseerde systemen (memory aids), 
zodat de MP cognitief word! ontlast De 
'memory aids' kunnen betrekking heb
ben op ffn of meer aanwijsbare relaties 
uit het kennismodel (fig. 1) 

De invoering van beslissingson
dersteuning betekentwel dat een bedrijf 
eerst infonnatie zal moeten registeren 
per artikel, om dit vervolgens op ge
bruikersvriendelijke wijze aan de plan
ner terug te koppelen. De ontwerpvraag 
is wat voor soort informatie op welke 
wijze zinvol kan warden teruggekop
peld aan de operationele bestuurder? 

Proces-kenmerken: 

• 

Pakket-kenmerken: 
Artikeltypen en 
Artikelwaarden 

VerStoringen en Rexibiliteit 

/P2~ 
Prestatie .. kenmerken~ 

Pl P4 Ser\'icegraad en 

~ / Omloopsnelheid 

f'3 
Paramctcr-kenmcrken: 
lnsll'llin)-', van lo)-',istit>k1• 
bi.'.">luringsparan1eters 

Figuur 1 Het 4P-kennismodel 
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4. Ontwerp van 
beslissingsondersteuning 

Een MP heeft encr:;rijds behoeft(' 
aan expliciete informatie over die arti·· 
kelen in het te besturen artikelpakket die 
een potentii:'le aanpa.;;sing behoeven 
m b t tot een of 1neer bcsturingspara
rneters. Anderzijds heeftde MPbehoefte 
aan prestatie-inforn1atie 0111 he! effect 
van eerdere aanpa5singen in de tijd be-
ter te kunnen volgen Een on twerp voor 
beslissingsondersteuning, wc1arin dit 
soort infOrrnatie direct toegankelijk is, 
wordt in de volgende paragrafen toe
gelicht. Er wordt ingegaan op de vraag 
hoe een effectieve gebruikersinterface 
vcl()ft•en bt•len' pnlbl( '('tl1tl i.ign( ist' l'r l1it 

kan :rien 

4.1 Terugkoppeling van prestatie
infonnatie op artikelniveau 

Een goede besturingsprestatie van 
eenMPkenmerktz.ich door (1) een grote 
doeltreffendheid, d w.'/ nt1uvvt•lijk:-. 
materi<1allekorlen t'n (2) t't'll groll' l'ffi· 
ciency, d w z. l<cige voorraadkoslen Jn 
weinig bedrijven wordt:.'n deze tvvee be
sturingsgrootheden per Materiacllplan~ 
ner-Pakket-Con1binatit• (!'PC) gen1ctt'n 
en teruggekoppeld Toch ic.; dit vreen1d 
als we bedenken dat juist de MP zilc.; 
primaire bestuurder in de oper<itie te
rugkoppeling behoeft Jn een eerder ar
tikel in Doeln1al'igl' Bedrijfc.;voering jc.; in 
gegaan op l't'n inlt'gr<lle wijzl' v;111 fl'ed 
back voor n1ateriaalplanners n1 b t het 
gehele artikelpakket, het zogcnaan1dc 
aggregaatniveau 13]. Het instellen en 
onderhouden van besturingsparan1eterc.; 
speelt zich niet af op het aggregaatni
veau, maar op het concrete niveau van 
de artikelen c..q. codenurnmer'), het zo·· 
genaamdedetailniveau Ditbetekentd<lt 
een MP concrete informatie moet krij
gen over laag- en hoogpresta tie a rtikelen 
Een MP zou beter ondersteund kunnen 
word en om structurele probleen1artike
len te onderkennen, om hi er vervolgens 
na analyse para1neteraanpassingen door 
te voeren. Wat zijn probll'cniartikelen? 

Uitgaande van de eerder gefor
muleerde besturingsprestatie J1()en1en 
we een probleen1artikel een arlikel dat 
over een zekere tijdsperiode (b v deaf
gelopen 3 of 5 maanden) rel<Hief-
- vaak tekorten ('run out-,') of langdu·· 

rige tekorten vertoont en 
- een relatief of absoluut hoge gen1id·· 

delde voorraad heeft 

Een artikel i.e.; 'run out' indien t'rop 
hct tiJdstip \ illl 111pting nnvoldol'nde 
v0Prr.1,1d i-.; 0111 ,1.in dt· bvhoctlv ll' \-ol 
Jocn binnen t'L'll korlt• tijd'>spdllll(' (b \-· 
van 1 dag of 1 week) I--Iet gc1niddcldc 
aantal artikelen 'run out' in een periode 
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Figuur·2 Materiaalbeschikbaarheid
prestatie 

t .o .v het tot;.1al aantal levende artikelen 
is een re~Je prestatie-indicator voor de 
servicegraad. Voorraadkosten kunnen 
op vcrschillende manieren worden uit
gl'druh.l Fl'n hdndzan1P prt•statie-indi
t,lltff is dl' re-L.1tieve on1loopsnelheid. 

Deo1nloopsnelheid is hetquotient 
van de totale omzetwaarde en voor
raadwaarde van het gehele artikelpak
ket. Een hogeomloopsnelheid betekent 
dater in verhouding tot de omzetvvaarde 
( prijs * jaarverbruik) weinig voorraad 
\Vordt aangehouden, hetgeen uit effi
ciency-oogpunt wenselijk is. 

In de praktijk is hf't voor MP's nu 
erg.lastig·oin voor de honderden arti
kelen een correct bee Id opte bouwenover 
water nu precies mis ging, waarom, hoe 
vaak en hoe ernstig het was en of de 
oorzaken wel of nietstructureel van aard 
zifn. De idee is om hier m b v bepaalde 
grafieken .beter inzicht in te bieden, zo
da teen MPverantwoord prioriteiten kan 
stellen Een MP zal graag willen 'in
zoomen' voor de probleemartikelen uit 
het grate artikelpakket. Hoe zou zo'n 
vonn van ondersteuning er uit kunnen 
zien? In figuur 2 is voor een hypothe
tisch pakket van ongeveer 400 artikelen 
de 'status quo' weergeven m.b t. de ser
viceprestatie op artikelniveau. Het ge
markeerde kwadrant toont een groep 
artikelen die blijkbaar in de afgelopen 
periode vaak als 'nin out' zijn gesigna
l1:.1crd en bovendien nog Jang ook De MP 
zal n1et na1ne van die artikelen vvillen 
weten wat,<;ie oorzaken hiervan zijn, en 
() f Cl'n s true tu re le oplossing hieruitkomst 
k,111 bil'th•n (b v door het \Nij:1igcn van 
bu ffcr'-1 of hl'l in ondt•rhandcling treden 
nll ·l ll'vl'r.inciers) f)e MP Z(HJ uitga,lndt' 
v;ln z()' n grafiekop ~djn beeJd.,chem1,een 
1nogelijkheid moeten krijgen om m b.v 
\ .H1 t>t'n 'd,1t,1ha"l' qucrv' of 'list l'Ol11·· 

111.11\\IP 1•c11 \Vil]l·kl'\111)', kl\'.ld1.111l lt• 

1ll'Jillll'l't'l\ \\,J.lJ'll.l dt• g<''>t'!t'I [\'l'l'dt•t'O 

t.lcnu111!'111 ·r<> llP lH·I <>1 hl'rn1 (ii 11ilgt ·print 
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Figuur 3 Voorraad .. prestatie 

verschijnen. Percodenummer kandeMP 
dan nadere informatie nalopen, b v de 
oorzaken van de 'run outs' van het be
treffende artikel (Pareto analy5e) 

f)c nlgcn1ene "trateglc van de 
planner zal z.ijn om de puntenvvolk van 
rechtsboven naar linksonder te krijgen 
Meeruitdraaien van deze grafieken over 
een jaar (b.v van elke maand) geven de 
MP inzicht in hoeverre hij daad werke
lijk in staat is geweest om structurele 
verbeteringen voor (groepen) artikelen 
te bewerkstelligen. 

Een analoog verhaal is van toepas
sing voorfigi.n1r3 waatin derelatieveen 
absolute voorraadkosten van de artike
len over de afgelopen periode T is ge
registreerd. Het gemarkeerde kwa
dranttoontdeprobleemartikelen,depijl 
de gewenste strategie. De artikelen links 
van de verticale lijn met een omloop
snelheid van 1 (d w.z. de gerniddelde 
voorraad is groter dan het jaarverbruik) 
tonen b. v artikelen met een verhoogd 
risico incourant. Met een 'list' -com
mando zijn deze of een andere groep 
artikelen snel te identificeren 

4.2 Terugkoppeling van proces- en 
parameterinformatie 

De structurele beslissingen die een 
MP kan nemen en de richtlijnen of nor
men verschillen per bedrijf In het vol
gende voorbeeld gaan we uit van een 
f\IIP die over drie besturingsparametcrs 
zelfstandigkanbeslissen:veiligheidstijd, 
veiligheidsvoorraad en afroepfrequen
tie Hierbij zijn indicatieve richtlijnen 
ma,lr nog geen harde nonnen gefor
n1uleerd door het n1an<1gen1t•nt Op 
welke wijze kan hicr cen zinvolle tl'
rugkoppeling word en geboden? 

Procesverstoring met betrekking 
tot dl' n1atPria.1l,1.1nvnt'r t'n n1,1h,riJ;1 \af 
v111•1 k11111H·11 \\1lrd1·11 ,1',1',lcn·ph·l·nl Ill 

)~l'l'Olll]ll'll'i\'1'1"11. [ lt• J\tJI' [ll"•I !nkl \l\'('f 

l\Vl'l' in.<>lrtlllll'llll'll Wddt'!lll'l' dl' l'llllSt'·· 
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Figuur 4 De logica van veiligheidstijd 

quenties van ver<:>toringPn kunnen \V()f .. 

den gecompenseerd'. veiligheidstijd en 
veiligheidsvoorraad De richtlijn is dal 
veiligheidstijd bedoeld is 0111 de lever·
unbetrouwbaarht>id v,111 (''\[('l'lll' ll'Vl' 

ranciers te compenserl'n l'n vei!igheid'i·
voorraad is bedoeld 0111 Je ver
bruiksonzekerheid in de fabriek te com-
penseren 

Ten eerste, zal de leveronbe
trouwbaarheid in het bedrijf gemeten 
moeten warden, b v. door hetgemiddeld 
aantal dagen te registreren dat een arti
kel in achterstand is in relatie tot een 
afgesproken levertijdstip l)e veilig
heidstijd - het aantal dagen dat een be
stelling eerder binnenkon1t dan strikt 
noodzakelijk - client clan in verhouding 
te staan tot de feitelijke leveronbe
trouwbaarheid van het artikel Te veel 
veiligheidstijd veroorzaaktvern1ijdbare 
voorraadkosten, te weinig vt'iiigheidstijd 
veroorzaakt een verhoogd 'run out' -ri
sico. De artikelen in figuur 4 boven de 
diagonaal zijn verdacht omdat er rela·· 
tief teweinig veiligheidstijd is ingesteld 
De artikelen beneden de diagonaal zijn 
verdacht omdat te relatief te veel vei
ligheidstijd isingesteld De.MPzalgraag 
die artikelen selecteren met de grootste 
afwijking van de diagonaal 

Ten tweede,zal de verbruiksonze
kerheid in het bedrijf gemeten mocten 
worden, b v door de afwijking van het 
werkclijk verbruik met hl't geplandc 
gebruik te regi5teren De veiligheid'i
voorraad, d w z het aantal stuks ijze·· 
rC'nvoorraaddient in verhoudlng te'ita,1n 
tot de feitt•lijkc onzekl'rhl'id in .1tu,1nll' 
Tevccl veiligheido.;\,( 1orra,1d Vl'fOl ir 1.,1,1kl 
Vl'rlilijdbarl' V(l(lrraadk(hll'll, lt' \Vl'if1ig 
veiligheidsv(H1rrat1d VL'nltH"/,1,1kt t'l'll 

verhoogd 'n1n out' -risico 
f!v .1rtikl'lcn in figuur s bov1•n d1· 

1li.l)~()l\.l,d 1ij11 \l'l"tl.llhl <lllld,it l I i'('ld 

[11·1 !t· \\'\'Illig Vl d1:~lw1d'-,\()tl(l.!,!(I h in 
)-',l '<>lvld, dl' .irt1kt •lt•n hl 'tH ·dt·n d1 • d i.ig1 i 
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Figuur 5 De logica van 
veiligheidsvoorraad 

naalzijnverdachtomdatterelatiefteveel 
veiligheidsvoorraad is ingesteld. Ook 
hier geldt weer dat de MP graag die ar
tikelen selecteert met de grootste afwij
king van de diagonaal. 

4.3 T erugkoppeling van artikel- en 
par<:'!:meterinformatie 

Materiaal kan per jaar, kwartaal, 
maand, week, dag of dagdeel besteld 
warden. We gaan er van uit dat een MP 
hier zelfstandig over kan beslissen per 
artikel, hierbij rekening houdend met 
zekere bestelkosten en/ of 'material 
handling' -kosten 

-Uitgaande van een ABC-classifi
catiezal derichtlijn vanhetmanagernent 
zijn om te trachten met name de artike
lenmeteenhogejaaromzetwaarde(prijs 
* verbruik) frequenter af te roepen 
Hierdoor warden de voorraadkosten 
(dat als percentage van de voorraad
waardekan word en uitgedrukt) efficient 
gereduceerd. Op welke wijze is de ma
teriaa:lplanner te informeren over de 
effectiviteit van zijn strategie m.b.t het 
instellen van deafroepfrequentie binnen 
zijn artikelpakket' 

Figuur6toontdeartikelendiet.o.v 
een 'target line' te weinig frequent wor
d en afgeroepen. Dit zijn de artikelen 
boven de gekartelde lijn. De MP zal die 
artikelen allereerstwillen evalueren, om 
na te gaan of er niet "meer uit te halen 
valt" of dat de artikelen reeds aan hun 
"plafond" zitten. 

In Figuur 7 is de consequentie van 
de gecurnuleerde voorraadvorming 
door het hantercn van de dric bestu~ 
ringsparameters uitgedrukt. De artike
len ender de 'target line', zijn blijkbaar 
structureel meer op voorraad aange
troffen da_n gewenst. De materiaalplan
ner zal allereerst de artikelen met een 
hoge omzetwaarde, dus rechts op de X
as willen evalueren 
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Figuur 6 De efficiency van de 
afroepfrequentie 

4.4 Integratie van prestatie--, proces-, 
parameter- en artikelinfo 

Nadat een MP een selectie heeft 
gemaakt van verdachte artikelen uit een 
van de grafieken op het beeldscherm, zal 
er behoefte zijn aan aanvullende infor
matie: o .. a. wat de XY-posities van die 
artikelen op de and ere grafiekenzijn. Het 
is _verstandig om beeldscherminforma
tie te ontwerpen waarin voor elk artikel 
in een scherm demeest relevante presta
tie-, proces-, parameter- en artikelinfor
rnatie numeriek wordt weergegeven 
Hiermee kan een MP in een oogopslag 
een geselecteerd artikelnader evalueren 
en beoordelen of pararneteraanpassing 
al dan niet wenselijk is 

5. Conclusie 
De materiaalplanner staat voor de 

zware opgave om het overzicht en in
zichtte bewaren van het grote en hetero
gene artikelpakket De beperkte kennis 
van de te besturen artikelen tengevolge 
van het ontbreken van informatieterug
koppeling en de menselijke beperkte 
cognitieve vaardigheden is een belang
rijkknelpuntinde besturing. Het gepre
senteerde ontwerp voor beslissingson
dersteuning biedt de MP ondersteuning 
bij het bewaren van het overzicht, door 
de grafische presentatie van verdachte 
artikelen in kwadranten op het beeld
scherm, die opvraagbaar zijn via het 
toetsenbord Het inzicht wordt onder
steund door het aanbieden van een 
gelntegreerd nurneriek informatie
scherrn per artikel afzonderlijk. Het 
ontwerp van beslissingsondersteuning 
zoals dat in dit artikel is besproken, is 
nieuw en alleen operationeel als proto
type. Dit betekent dat we voorzichtig 
moeten zijn met conclusies te trekken 
over de praktische meerwaarde Een 
recent uitgevoerd laboratoriurnexperi
menttoonde aan dat terugkoppeling van 
extra besturingsinfonnatie op het arti-

(Gemiddelden, Periode T) 

so ~--~~--,=::i 

15 

10 

0,1 
. . · ·: .. 

.. 
10 100 10001()0001£5 1£6 

X: Jaaromzetwaarde \'an een artikel 
Y· Omloopsnelheid 

Figuur 7 De lon)gewenste 
voorraadvorming 

kelniveau-in tegenstelling toteensitua
tie met alleen aggregaa tterugkoppeling 
over het gehele pakket- wel degelijk de 
logistieke servicegraad en kosten
prestatie kan verbeteren In dit experi
ment bestuurden 32 proefpersonen een 
klein artikelpakket in een gesi1nuleerde 
materiaalverwervingstaak op een per
sonal computer De resultaten van het 
experimentonderstreepte het belang van 
gedetailleerde besturingsinformatie in 
een complexe en dynarnische taak. Het 
gaf echter geen antwoord op de vraag 
hoe dit soort informatie het beste aan 
MP's in de praktijk kcln worden aange
boden Orn hier beter grip op te krijgen 
is recent een project gestart in een Ne
derlandseautomobielfabriekwaarbijhet 
ontwerp en de evaluatie van een een
voudige interface het object van onder
zoekis Ditonderzoekismomenteelnog 
niet afgesloten maar het logistiek ma·· 
nagement van dit bedrijf deelt de ver
wachting dat het voorgestelde type be
slissingsondersteuning-de grafieken op 
het beeldscherm, deselectie-ophes en het 
gelntegreerde numerieke schern1 - de 
MP's zal helpen bij een meer systemati
sche en effectieve diagnose en dat het 
onderhoud van besturingsparameters 
hiermee zal verbeteren 
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