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ABSTRACT 

This report contains the results of an analysis and redesign process conducted at the Defense 
Materiel Organisation at Woensdrecht Airbase. The bureau Maintenance Engineering has 
experienced long and variable waiting times and a high level of work in progress. The problems 
experienced were analysed by using a production controlling framework. Solutions were proposed 
by using literature on factory physics. The behaviour of the adjusted system has been tested with 
queuing theory and found satisfactory. 
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SAMENVATTING 

Het Koninkrijk der Nederlanden beschikt over een krijgsmacht. Om de hoofdtaken uit te voeren 
beschikt de krijgsmacht ondermeer over zeventien CH-47 Chinook en zeventien AS-532 Cougar 
transporthelikopters. Het hoofd van de Afdeling Bewapende en Transport Helikopters van de 
Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de normstelling voor deze 
transporthelikopters. De normen hebben betrekking op het gebruik en onderhoud van de 
helikopters en dienen de (vlieg)veiligheid en luchtwaardigheid te bergen. 

Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van de helikopters, productinnovaties en zich 
ontwikkelende operationele eisen, resulteren in een continue stroom van voorstellen voor 
aanpassingen van het ontwerp en de bijbehorende technische normen. Om deze aanpassingen 
voor de transporthelikopters te kunnen behandelen beschikt het hoofd van de afdeling over een 
bureau Maintenance Engineering Transporthelikopters. Het onderzoek wat in dit rapport wordt 
beschreven is gericht op de productiebesturing van dit bureau. 

De aanleiding voor het opstarten van een onderzoek binnen het bureau komt voort uit een gevoel 
van ongerustheid bij de leiding van het bureau. De gehele afdeling is enige tijd geleden 
gereorganiseerd waarbij een grote hoeveelheid orders is overgenomen uit de oude organisatie en 
het aantal beschikbare engineers drastisch is afgenomen. Reeds voor de reorganisatie had het 
bureau al te kampen met lange variabele doorlooptijden om de eindproducten te realiseren. 
Doorlooptijden van enkele jaren vormen daarbij geen uitzondering. De doorlooptijden zijn na de 
reorganisatie zeker niet verbeterd. Daarnaast ervaren de engineers een grote hoeveelheid 
onderhanden werk waardoor de kans zou kunnen ontstaan dat het zicht op de voortgang van de 
orders wordt verloren. 

De lange doorlooptijden van engineeringproducten kunnen problemen veroorzaken bij de 
verschillende klanten waaraan het bureau producten levert. Te veel technische klachten op een 
helikopter kunnen effect hebben op de vliegveiligheid en kunnen operationele beperkingen leggen 
op de uit te voeren missies. Ook kost het aan de grond staan van helikopters door technische 
klachten potentiele vlieguren die hadden kunnen warden gebruikt om vliegopdrachten uit te 
voeren of vliegers op te leiden. Tenslotte betekent het voor de normsteller de kans dat mogelijk 
niet snel en adequaat door engineers op rapportages of andere signalen wordt gereageerd of dat 
op kwaliteit wordt ingeleverd door de hoeveelheid werk en de operationele druk waardoor 
vliegonveilige situaties zouden kunnen ontstaan. Het bestaan van deze situatie zou 
consequenties kunnen hebben voor de haalbaarheid om de nog te behalen ontwerperkenning 
voor de afdeling met de bijbehorende privileges. 

Om in te kunnen grijpen is een helder beeld noodzakelijk wat de oorzaken zijn van de symptomen 
die in de huidige situatie worden waargenomen en die aanleiding geven tot ongerustheid. De 
eerste stap in het onderzoek is daarom gericht op het analyseren van tekortkomingen in het 
huidige beheersingssysteem. De initiele onderzoeksopdracht luidt daarom als volgt: 

"Voer een grondige analyse uit om de tekortkomingen in het huidige beheersingsysteem van 
het bureau Maintenance Engineering Transporthelikopters te iso/eren" 

Om de oorzaak te achterhalen is in de diagnosefase de productiebeheersing van het bureau 
vergeleken met een referentiemodel. ldealiter zou het zwaartepunt van de productiebeheersing 
binnen het bureau moeten liggen op levertijdafgifte, capaciteits benutting en 
doorlooptijdbeheersing. Uit de diagnose wordt echter geconstateerd dat in de productiebeheersing 
een aantal afwijkingen zijn. Er vindt geen afstemming plaats vindt tussen capaciteit en verwachte 
werklast. De beheersing van het onderhanden werk door het regelen van de instroom van nieuwe 
orders blijkt maar beperkt mogelijk. Er wordt ook beperkt gebruik van gemaakt van het regelen 
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van de instroom. Levertijden warden spaarzaam gegeven aan de klant. Werkordervrijgave wordt 
niet gebruikt om de hoeveelheid onderhanden werk bij de engineers te beheersen. Variaties in de 
orderstroom warden dan ook niet uitgedempt. Daarnaast maken engineers spaarzaam gebruik 
van de externe mogelijkheden van engineeringsteun en komt de werkvolgorde van de engineers 
niet voort uit leverbetrouwbaarheid of efficiency maar uit prioriteitstelling door de lead engineer. 

Dit blijkt tot een systeem te leiden met een theoretische bezettingsgraad van 1,28 waardoor de 
hoeveelheid onderhanden werk en de doorlooptijd extreme vormen zouden moeten aannemen. 
Alhoewel de hoeveelheid onderhanden werk erg groot is, is van een onbeheerst systeem nog 
geen sprake. Hieruit wordt geconcludeerd dat de engineer de aan hem toegewezen hoeveelheid 
onderhanden werk beheerst door, onder 'druk' van de klant, zichzelf minder tijd te gunnen om een 
order te behandelen (Wet van Parkinson). Minder tijd besteden aan een order kan betekenen dat 
de engineer kiest voor korte termijnoplossingen in plaats van structurele oplossingen. Een andere 
mogelijkheid is dat de engineer minder tijd besteedt aan de technische kwaliteit van de gekozen 
oplossing. Het is niet duidelijk welke van de twee mogelijkheden (of een combinatie) in het huidige 
systeem een rol spelen. Voldoende tijd nemen om een kwalitatief goede behandeling van een 
order te garanderen betekent met een bezettingsgraad van 1,28 dat de hoeveelheid onderhanden 
werk en de gemiddelde doorlooptijd van orders zullen 'exploderen' en dat er orders zullen zijn die 
nooit in behandeling warden genomen. Alie drie de situaties hebben op korte of lange termijn 
invloed op de technische kwaliteit en inzetbaarheid van de transporthelikoptervloot en zijn daarom 
zeer onwenselijk. 

Voor het resterende deel van het onderzoek is gekozen om te kijken naar de maatregelen die 
binnen het bureau kunnen worden genomen om de capaciteitsbezetting en de hoeveelheid 
onderhanden werk beter te beheersen waardoor de noodzaak vervalt om dit door middel van de 
bezettingstijden te doen. Dit is verwoord in de volgende onderzoeksvraag: 

"Ste/ maatrege/en voor om de beheersing van de hoevee/heid onderhanden werk binnen het 
bureau aan te passen zodat er geen noodzaak meer is voor de engineer om dit (gedeeltelijk) 

via de bezettingstijden te doen . " 

Om de benodigde maatregelen vast te stellen is aan de hand van de literatuur een raamwerk 
samengesteld bestaande uit de punten: orderacceptatie, werkordervrijgave, 
werkvolgordebepaling, werkprocedures en capaciteitsflexibiliteit. Voor elk punt is beoordeeld of 
verbeteringen mogelijk en nodig zijn. In het algemeen wordt de conclusie getrokken dater geen 
grote wijzigingen in de beheersingsstructuur noodzakelijk zijn. De nadruk ligt vooral op het beter 
benutten van de huidige beschikbare beheersingsmogelijkheden. De maatregelen die hiervoor 
moeten warden genomen zijn hieronder gerangschikt: 

o Besteed geen tijd aan het verder standaardiseren van de werkprocedures; 
o Zoek het aanpassen van korte termijn flexibiliteit niet in het inhuren van externe engineers; 
o Behoud de huidige manier van ordervrijgave aan de engineers; 
o Behoud de mogelijheid tot uitbesteding van deelproducten bij het externe 

engineeringbureau en maak hier meer gebruik van; 
o Probeer het uitbesteden bij de fabrikant toegankelijker te maken en put de mogelijkheden 

uit om orders van het type MODO bij de fabrikant uit te besteden; 
o Spreek met de klant af dat orders van het type AIWS en RCTP niet warden geclusterd; 
o Splits orders van het type MODO en SB in kleinere deelorder bij ordervrijgave; 
o Laat het verlagen van de gemiddelde doorlooptijd van orders meenemen als criterium bij 

het schrijven van werkprocedures; 
o Maak het mogelijk dat gebruik kan warden gemaakt van beschikbare 

engineeringscapaciteit binnen de onderhoudsbedrijven om deelproducten uit te besteden 
en maak er gebruik van; 

o Standaardiseer de door de engineer te gebruiken artikelen; 
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o Verleen bij het inplannen van cursussen voorrang aan junior engineers; 
o Ga gebruik maken van overuren als instrument om kleine verstoringen in het 

produktieproces op te vangen; 

De voorgestelde maatregelen om de beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk binnen 
het bureau aan te passen, zijn voldoende voor de engineeringdisciplines AVT, OS en STR. De 
bezettingsgraad van deze disciplines zijn tot u < 1 te be'invloeden door de ordertypen MODO en 
RCTP uit te besteden. Voor de engineeringdiscipline OT blijken de maatregelen onvoldoende. 
Met wachtrijtheorie is vastgesteld dat de huidige engineeringsomvang van de discipline OT van 3 
engineers met 1 engineer uitgebreid dient te worden om ook deze discipiline in staat te stellen alle 
orders op lange termijn op een beheerste manier te kunnen verwerken. Wanneer het 
ervaringsniveau binnen de engineeringsdicipline OT door omstandigheden zodanig laag is dat alle 
engineers kunnen worden beschouwd als junior engineers, dan zijn 2 extra engineers nodig in 
plaats van 1 . 

In het onderzoek is ook gekeken naar de verwerkingsvolgorde van orders door de engineers. De 
leiding van het bureau hecht grote waarde aan het gebruik van prioriteitsklassen voor het 
verwerken van orders door de engineer. Dit wordt dan ook als een gegeven beschouwd. De 
'kosten' van het toepassen van prioriteitsklassen is een toename van de gemiddelde wachttijd van 
46-70% voor ordercategorien met een lagere prioriteit ten opzichte van het gebruik van de SPT 
volgorderegel. Voor categorien met een hogere prioriteit zijn de 'kosten' gering. De 'kosten' blijken 
toe te nemen naarmate de bezettingsgraad toeneemt. In de voorgestelde bezetting en het volledig 
uitbesteden van de ordertypen MODO en RCTP, hebben deze 'kosten' in het bijzonder betrekking 
op de engineeringdisciplines OT, OS en STR. 

De meeste taken die nodig zijn om de aanpassingen te implementeren kunnen direct starten. De 
activiteiten om het uitbesteden van deelopdrachten bij de engineers van de onderhoudsbedrijven 
mogelijk te kunnen maken kunnen direct warden gestart door de lead engineer. Het gebruiken van 
deze mogelijkheid tot uitbesteden door de engineer zal echter moeten wachten totdat de dienst in 
de jaarlijkse dienstverleningovereenkomst is vastgelegd. 

Het beter mogelijk maken van het uitbesteden van ordertype MODO kan warden gestart maar de 
mogelijkheden gebruiken zal nog enige tijd kosten. Raamcontracten moeten worden opgesteld om 
het uitbestedingproces te versnellen en extra budget moet worden aangevraagd. Als aanvullend 
budget beschikbaar is moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van een jaar om tot 
een raamcontract met de fabrikant te komen. 

De meest kritische taken om de aanpassingen te implementeren liggen bij het hoofd van de 
afdeling die budgetruimte in de exploitatiebudgetten zal moeten zeker stellen voor het intensiever 
uitbesteden van ordertype MODO. Het personeelplafond zal moeten worden verhoogd met de 
evaluatie van de meest recente reorganisatie. Een alternatief hiervoor is het uitbreiden van de 
eigen engineeringcapaciteit waarvoor budget bij het CLSK, als belangrijkste klant, zal moeten 
worden aangevraagd. Macht het onderhoudsbedrijf geen capaciteit hebben om de engineers te 
ondersteunen zal ook hiervoor aanvullend budget moeten warden aangevraagd bij het CLSK. 
Afhankelijk van de uitbreiding van de eigen capaciteit of die van het onderhoudsbedrijf moet 
rekening worden gehouden met een doorlooptijd van tenminste een half jaar tot een jaar voordat 
aanvullende capaciteit beschikbaar komt. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindverslag van Ronald van Velde dat is geschreven ter afsluiting van het 
afstudeerproject aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Hiermee komt een einde aan een studie Technische Bedrijfskunde die ik 
in het collegejaar 2001-2002 ben begon. 

Als ik terug kijk op deze periode moet ik toegeven dat het niet altijd eenvoudig was om te kunnen 
studeren. Een gezin, een studie en een drukke baan bij de Koninklijke Luchtmacht is geen ideale 
combinatie. Met name de drukke baan heeft geresulteerd in een sterke vertraging van de 
studievoortgang. Het midden in een meerweekse buitenlandse oefening naar huis rijden voor een 
tentamen en een uitzending voor een vredesoperatie zijn slechts voorbeelden die dit illustreren. 
Toch waren de colleges en de nieuwe vakken aan de TU/e elke keer weer zodanig interessant dat 
ik het plezier in het studeren niet ben verloren. 

Aan wie ik heel veel dank ben verschuldigd is mijn vrouw Anita. Zonder haar steun zou het volgen 
van deze studie onmogelijk zijn geweest. Ontelbare malen heeft zij zich opgeofferd als ik weer 
eens moest studeren. De Koninklijke Luchtmacht wil ik als organisatie bedanken voor het 
verlenen van onderdak op de vliegbasis Gilze-Rijen en Soesterberg waar ik kon overnachten 
wanneer ik doordeweeks colleges volgde. Ook wil ik mijn bedrijfsbegeleider Kol De Witte 
bedanken voor de tijd die hij in mijn begeleiding heeft gestoken. Tenslotte wil ik mijn begeleiders 
van de TU/e, dhr. Tan en dhr. Broekmeulen bedanken voor hun kritische inbreng en adviezen 
tijdens het afstudeerproject. 

Ronald van Velde 
Bleiswijk, juli 2009 
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1. INLEIDING 

Het Koninkrijk der Nederlanden beschikt over een krijgsmacht. Het Nederlandse defensiebeleid 
kent aan deze krijgsmacht drie hoofdtaken toe: 

Bescherming van de integriteit van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, 
inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba; 
Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit; 
Ondersteuning van de civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en 
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal. 

Om deze taken uit te voeren beschikt de krijgsmacht ondermeer over zeventien CH-47 Chinook 
en zeventien AS-532 Cougar transporthelikopters. 

Bij de exploitatie van deze helikopters worden binnen het Ministerie van Defensie drie rollen 
onderscheiden: de operator die met de helikopters vliegt, de onderhouder die het onderhoud aan 
de helikopters uitvoert en de wapensysteemmanager die de technische normen stelt waarbinnen 
de operator en onderhouder hun taken moeten uitvoeren. 

Militair Type Certificaat: 
- Samenstelling helikopters 
- Operationele limieten ....,. 
- Onderhoudsactiviteiten 

(wat, wanneer, hoe en waarmee) Luchtvaarttechnische 

Onderhouder ............. ~ Operator 

documentatie 

Onderhouds- en 
voorraaddatabase 

Figuur 1.1 : Rolverdeling bij de exploitatie van helikopters binnen hat Ministerie van Defensie 

Het hoofd van de Afdeling Bewapende en Transport Helikopters is ondermeer verantwoordelijk 
voor de normstelling voor de transporthelikopters. Deze normen hebben betrekking op het gebruik 
en onderhoud van de helikopters en dienen de (vlieg)veiligheid en luchtwaardigheid te bergen. 
Om hieraan beter invulling te kunnen geven is de afdeling recentelijk gereorganiseerd en op weg 
een ontwerperkenning van de Militaire Luchtvaart Autoriteit te verwerven op basis van de militaire 
luchtvaarteisen die aan een ontwerporganisatie worden gesteld, de zogenaamde MLE-21 eisen. 

De belangrijkste basis voor het vaststellen van de normen is het door de Militaire Luchtvaart 
Autoriteit toegekende Militaire Type Certificaat (MTC) van het helikoptertype. Het MTC vormt de 
formele goedkeuring van het type ontwerp van een helikoptertype en definieert ondermeer hoe 
componenten moeten warden geproduceerd, met welke componenten de helikopter moet warden 
samengesteld, welke operationele limieten in acht moeten worden genomen en welke 
onderhoudsactiviteiten (wat, wanneer, hoe en met welke middelen) benodigd zijn om de helikopter 
luchtwaardig te houden. Deze informatie is vastgelegd in de luchtvaarttechnische documentatie 
die bij het helikoptertype hoort en in de onderhoudsdatabase die voor deze doeleinden in gebruik 
is binnen Defensie. De operator en onderhouder zijn verplicht zich aan deze informatie te houden. 
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Minister van Defensie 

I Militaire Luchtvaart l Autoriteit (MLA) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

D-F&C Operationele 
Commando's 

Land Lucht Zee 

D-Defensie 
Materieel 

OrgaT satie 

DP 

Financien Wapensystemen Bedrijven Personeel 

Res Land Res Lucht Res Zee 

Transport Jacht& Bewapende & 
vliegtuigen Lesvliegtuigen Transporthelikopters 

Bewapende 
Helikopters 

M
. I 

amtenance 
Engineering 

Figuur 1.2: Organogram 

Geleide Wapens Maritiem & 
Onbemand 

Luchtvaartuigen 

Ervaringen tijdens het gebruik en onderhoud van de helikopters, productinnovaties en zich 
ontwikkelende operationele eisen, resulteren in een continue stroom van voorstellen voor 
aanpassingen van het ontwerp en de bijbehorende documentatie. Dit maakt het noodzakelijk 
activiteiten te ontwikkelen die de geldigheid van het MTC, de actualiteit en de onderlinge 
consistentie van de luchtvaarttechnische documentatie en de onderhoudsdatabase voortdurend 
waarborgen. De meest in het oog springende activiteiten hiervoor zijn: 

• Het verzamelen , onderzoeken en analyseren van rapportages en informatie die 
betrekking heeft op de luchtwaardigheid van het luchtvaartuig en de componenten; 

• Het beoordelen van onderhoudsinformatie afkomstig van de diverse OEM's op 
toepasbaarheid op de eigen vloot en de daarbijbehorende vervolgacties; 

• Wijzigen van het ontwerp van het luchtvaartuig of component; 
• Ontwikkelen van reparaties die niet als standaard in de documentatie zijn beschreven; 
• Aanvullen en wijzigen van de onderhoudsdocumentatie; 
• Het continue consistent houden van de informatie in de documentatie en de 

onderhouds- en voorraaddatabase. 

Om deze activiteiten voor de transporthelikopters uit te voeren beschikt het hoofd BTH over een 
bureau Maintenance Engineering Transporthelikopters. Het onderzoek wat in dit rapport wordt 
beschreven is gericht op de productiebesturing van dit bureau en zal in het vervolg van het 
rapport verder worden uitgewerkt. 
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2. DE ONDERZOEKSVRAAGSTELLING EN - OPZET 

Dit hoofdstuk beschrijft de structuur van het onderzoek. Eerst zal de aanleiding van het onderzoek 
en de onderzoeksopdracht worden besproken waarna het systeem waarop het onderzoek is 
gericht wordt afgebakend. Vervolgens wordt een keuze gemaakt voor het type onderzoek dat 
wordt uitgevoerd en worden de gebruikte onderzoeksopbouw en -methoden besproken. Het 
hoofdstuk wordt afgerond met een beschrijving van de structuur van het rapport . 

2. 1. Aanleiding voor het onderzoek 

In de periode van maart 2007 tot juni 2009 is onderzoek uitgevoerd naar de productiebeheersing 
van het bureau Maintenance Engineering Transport Helikopters. De aanleiding voor het opstarten 
van een onderzoek komt voort uit een gevoel van ongerustheid bij de leiding van het bureau. De 
gehele afdeling is enige tijd geleden gereorganiseerd waarbij een grote hoeveelheid orders is 
overgenomen uit de oude organisatie en het aantal beschikbare engineers drastisch is 
afgenomen. Reeds voor de reorganisatie had het bureau al te kampen met lange variabele 
doorlooptijden om de eindproducten te realiseren. Doorlooptijden van enkele jaren vormen daarbij 
geen uitzondering. De doorlooptijden zijn na de reorganisatie zeker niet verbeterd. Daarnaast 
ervaren de engineers een grote hoeveelheid onderhanden werk waardoor de kans zou kunnen 
ontstaan dat het zicht op de voortgang van de orders wordt verloren. 

De lange doorlooptijden van engineeringproducten kunnen problemen veroorzaken bij de 
verschillende klanten waaraan het bureau producten levert. Te veel technische klachten op een 
helikopter kunnen effect hebben op de vliegveiligheid doordat de vlieger extra wordt belast. 
Daarnaast kunnen technische klachten operationele beperkingen leggen op de uit te voeren 
missies. Ook kost het aan de grond staan van helikopters door technische klachten potentiele 
vlieguren die hadden kunnen worden gebruikt om vliegopdrachten uit te voeren of vliegers op te 
leiden. Voor de onderhouder betekent het de mogelijke stilstand van correctief onderhoud in 
afwachting van technische oplossingen en daardoor langere doorlooptijden van het onderhoud 
wat ten koste gaat van potentiele vlieguren. Tenslotte betekent het voor de MTC-houder de kans 
dat mogelijk niet snel en adequaat door engineers op rapportages of andere signalen wordt 
gereageerd of dat op kwaliteit wordt ingeleverd door de hoeveelheid werk en de operationele druk 
waardoor vliegonveilige situaties zouden kunnen ontstaan. Het bestaan van deze situatie zou 
consequenties kunnen hebben voor de haalbaarheid om de MLE-21 ontwerperkenning van de 
afdeling te behalen met de bijbehorende privileges. 

2.2. De onderzoeksopdracht 

Het hoofd van de afdeling is opdrachtgever voor dit onderzoek en hecht grote waarde aan een 
beheerste, gestructureerde en kwalitatief goede uitvoering van de engineeringprocessen. De 
symptomen wijzen erop dat dit momenteel niet het geval is. Om in te kunnen grijpen is een helder 
beeld noodzakelijk wat de oorzaken zijn van de symptomen die in de huidige situatie worden 
waargenomen en die aanleiding geven tot ongerustheid. De eerste stap in het onderzoek is 
daarom gericht op het analyseren van tekortkomingen in het huidige beheersingssysteem. De 
initiele onderzoeksopdracht luidt daarom als volgt: 

"Voer een grondige analyse uit om de tekortkomingen in het huidige beheersingsysteem van 
het bureau Maintenance Engineering Transporthelikopters te isoleren" 

Het bureau wordt verondersteld zich te gedragen als een productiebedrijf waar orders binnen 
komen en, middels een transformatieproces, eindproducten worden geproduceerd. Deze 
veronderstelling maakt het mogelijk wetenschappelijke theorien en inzichten over 
productiebesturing en goederenstroombeheersing toe te passen voor diagnose en (her)ontwerp. 
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Tenslotte wordt verondersteld dater op korte termijn geen ingrijpende wijzigingen plaats vinden in 
de taken en processen die momenteel door het bureau worden uitgevoerd. 

2.3. De initiele systeemafbakening 

Het systeem dat in beschouwing wordt genomen is de engineeringcapaciteit van het bureau 
Maintenance Engineering Transport Helikopters. Dit systeem ontvangt orders en levert 
engineeringproducten. De markt als omgeving van het systeem genereert orders voor het bureau. 
Binnen het systeem worden de productieprocessen uitgevoerd. Verder behoren alle 
besturingsactiviteiten binnen het bureau die gericht zijn op het produceren van 
engineeringproducten tot het systeem. 

2.4. De keuze van het type onderzoek 

De opdrachtgever voor het onderzoek veronderstelt dat er binnen het bureau mogelijk een aantal 
problemen bestaan en wenst door ingrijpen deze problemen op te lossen. Probleem oplossend 
onderzoek dat gebruikt maakt van de regulatieve cyclus (Van Aken, 2003) past beter in deze 
situatie dan exploratief onderzoek dat gericht is op het bevestigen van hypothesen. Om vast te 
stellen waarom er productiebeheersingsproblemen bestaan bij het bureau kan het primaire 
proces, de besturing en de prestaties worden vergeleken met overeenkomstige 
engineeringbureau's binnen Defensie. Hierdoor ontstaat een 'multiple case' vergelijkend 
onderzoek. Verschillen in organisatie kunnen daardoor worden gerelateerd aan verschillen in 
prestatie. Omdat deze aanpak zich richt op de relatieve verschillen ten opzichte van elkaar zullen 
overeenkomstige tekortkomingen niet snel worden onderkend. Alhoewel wetenschappelijk minder 
krachtig, wordt daarom niet gekozen voor een 'multiple case' study maar voor een 'single case' 
(n=1) study. Binnen een single case study kan worden gekozen om de effecten van een ingreep in 
de tijd te volgen (longitudinaal onderzoek) of slechts te concentreren op het hier en nu (1-moment 
onderzoek). Longitudinaal onderzoek kan zich over enkele jaren spreiden en past daarom niet 
binnen de mogelijheden van een afstudeeropdracht. Samengevat betekent dit dat wordt gekozen 
voor een probleemoplossend, single case, 1-moment onderzoek. 

2.5. De onderzoeksopbouw 

Het onderzoek bestaat uit drie hoofdelementen: het vaststellen van een diagnose, het ontwikkelen 
van verbeteringen en implementatie ervan. Om de oorzaak van de (veronderstelde) problemen te 
kunnen analyseren en een diagnose te kunnen stellen wordt in de diagnosefase het huidige 
productiesysteem getoetst aan een referentiekader. Dit kader wordt vastgesteld door het kiezen 
van een referentiemodel uit de literatuur dat past op het productiesysteem binnen het bureau. Dit 
referentiemodel wordt aangevuld met informatie uit de literatuur, met informatie van managers en 
engineers uit het bureau en adviezen van de TUe begeleiders. Door het huidige systeem te 
vergelijken met het referentiemodel komen tekortkomingen aan het licht en wordt een diagnose 
gesteld. Aan de hand van informatie uit de literatuur, informatie van managers en engineers uit 
het bureau en adviezen van de TUe begeleiders wordt bepaald welke maatregelen er moeten 
worden getroffen aan het systeem om de tekortkomingen op te heffen. Het aangepaste systeem 
wordt getest om te bepalen of de genomen maatregelen voldoende zijn. Tenslotte wordt bepaald 
hoe de resultaten kunnen worden ge'implementeerd. De geschetste onderzoeksopbouw is in 
figuur 2.1 en 2.2 schematisch weergegeven . 
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Interviews met managers 
en engineers 

Literatuur 
productiebeheersing 

Advies Tue begeleiders 

Referentiemodel 

Diagnose 

Huidige productiebeheersing 

Figuur 2.1 : Onderzoeksmodel voor de diagnosefase 

Interviews met managers 
en engineers 

Wachttijdtheorie 

Literatuur 
productiebeheersing 

Advies Tue begeleiders 

Ontwerprichtlijnen 

Huidige productiebeheersing 

Herontwerp 
Productiebeheersing 
en implementatieplan 

Figuur 2.2: Onderzoeksmodel voor de ontwerp en implementatiefase 

2.6. Te gebruiken technieken en methoden 

Om een diagnose te kunnen stellen en een (her)ontwerp te kunnen maken is informatie nodig. 
Deze informatie is betrokken uit de wetenschappelijke literatuur, de geformaliseerde 
beschrijvingen van de engineeringsprocessen, interviews met engineers en leidinggevenden en 
eigen observaties van de auteur. lnformatie uit wetenschappelijke literatuur dat gerelateerd is aan 
de probleemstelling, is voor een belangrijk deel verzameld tijdens de zogenaamde 'bijzondere 
opdracht'. Deze opdracht is tijdens het afstuderen uitgevoerd en betreft het op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van een literatuurstudie naar het onderwerp van 
de afstudeeropdracht. Tenslotte wordt in het rapport de bron vermeld indien het gepubliceerde 
informatie betreft om meningen en (wetenschappelijke) feiten van elkaar te kunnen 
onderscheiden. 

2. 7. Structuur van het rapport 

Het vervolg van het rapport is opgebouwd uit drie delen. In hoofdstuk 3 warden de resultaten van 
de diagnose behandeld. Vervolgens warden in hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 de benodigde maatregelen 
en hun effecten behandeld. In hoofdstuk 8 wordt het plan voor implementatie van de maatregelen 
behandeld en ter afsluiting zijn in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen verzameld. 
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3. RESULTATEN VAN DE DIAGNOSE 

In dit hoofdstuk warden de resultaten van de diagnose behandeld. In paragraaf 3.1 en 3.2 warden 
de verschillende aspecten van het productiesysteem besproken. In paragraaf 3.3 en 3.4 wordt 
aan de hand van een referentiemodel een diagnose gesteld. De selectie van de op te lossen 
terkortkoming en de aanpak van het detailonderzoek wordt besproken in paragraaf 3.5 en 3.6. 

3. 1. Vaststellen van belangrijke aspecten voor het beschrijven van een 
productiesysteem 

Een eerste stap die wordt gemaakt om tot een diagnose te komen is het beschrijven van het 
huidige productiesysteem. Dit kan plaats vinden vanuit een groot aantal invalshoeken. Niet elke 
invalshoek is echter even relevant voor het analyseren van productiebeheersingsproblemen. Om 
te komen tot een set relevante aspecten zijn de wetenschappelijke publicaties en literatuur van de 
capaciteitsgroep OPAC van de TUe bekeken omdat deze capaciteitsgroep met name is 
ge'interesseerd in productiebeheersingsvraagstukken. Op basis van publicaties en literatuur van 
De Vries (1999) en Bertrand (1990, 1998) is de volgende set relevante aspecten samengesteld: 

de 'markt'; 
de binnenkomende orders en hun karakteristieken; 
de eindproducten; 
de productieprocessen die tot eindproducten leiden; 
de beschikbare resources en hun karakteristieken; 
de productiebesturing; 
de werkbelasting; 

3.2. Beschrijving van het huidige productiesysteem 

3.2. 1. Beschrijving van de 'markt' 

Naast de MTC-houder zelf zijn ook de operator en de onderhouders van de helikopters klanten 
van het bureau. Deze laatste twee voeren hun werkzaamheden uit binnen de kaders die in de 
luchtvaarttechnische documentatie van het helikoptertype zijn vastgesteld. De afdeling BTH is, in 
de rol van gedelegeerd MTC-houder met een (toekomstige) MLE-21 erkenning, bevoegd de 
luchtvaarttechnische documentatie aan te passen en instructies uit te vaardigen die buiten de 
reikwijdte van de bestaande luchtvaarttechnische documentatie vallen. lndien de operator en 
onderhouders technische problemen ondervinden bij de exploitatie van de helikopters, die niet 
kunnen warden opgelost aan de hand van de instructies in de luchtvaarttechnische documentatie, 
dan hebben zij een verplichte winkelnering bij het bureau. De tevredenheid van de klanten over de 
dienstverlening wordt in belangrijke mate gevormd door de snelheid waarmee de technische 
maatwerkoplossingen warden geleverd. De technische kwaliteit van de oplossing kan de klant niet 
beoordelen maar terecht wordt verwacht dat deze constant hoog is. Een hogere kwaliteit dan 
noodzakelijk draagt niet bij aan een hogere tevredenheid maar een lagere kwaliteit dan verwacht 
doet grote afbreuk aan de tevredenheid maar ook aan duurzaamheid en veiligheid. 

Omdat de engineeringscapaciteit binnen het bureau qua kennis en omvang beperkt is, wordt in 
belangrijke mate teruggevallen op de engineeringscapaciteit van de fabrikant van de 
helikoptertypen en de motoren. Naast generieke luchtvaarttechnische documentatie behorende bij 
de helikoptertypen, wordt een continue stroom te verwerken informatie en adviezen van de 
fabrikanten ontvangen over het ontwerp en het onderhoud aan de helikopters. Door de relatief 
gering omvang van de eigen vloot t.o .v. de wereldwijde vloot, is de invloed die kan warden 
uitgeoefend op de fabrikanten echter beperkt. 
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3.2.2. Beschrijving van binnenkomende orders 

Orders van verschillende typen arriveren door elkaar heen op onregelmatige momenten. Het 
regelmatiger maken van de instroom, door het be'invloeden van orders voordat zij arriveren, is 
beperkt mogelijk. Daarnaast kunnen de binnenkomende orders afkomstig zijn van de klanten 
maar ook van de fabrikanten van de helikopters. 

Met het ordertype "Technische tekortkomingsmelding klanten" of ook wel Action Item Worksheet 
(AIWS) genoemd, meldt de klant een abnormale technische tekortkoming op de helikopter 
waarvoor een onderhouds- of reparatieinstructie noodzakelijk is. Met het ordertype 
"Documentatiewijzigingsvoorstel klanten" of ook wel Request for Change Technical Publication 
(RCTP) genoemd, wordt een tekortkoming gemeld in de technische documentatie. 
Onderhoudsadviezen van de fabrikant worden ontvangen in de vorm van Service Letters (SL). 
Tenslotte komen orders binnen die betrekking hebben op een ontwerpwijziging van de helikopter. 
Vanuit de fabrikanten worden deze voorstellen ontvangen in de vorm van Service Bulletins (SB) 
en indien het een eigen interne ontwikkeling is wordt er gesproken over een Modificatie Order 
(MODO). lncidenteel komt het voor dater een order arriveert waar zeer dringend actie op dient te 
worden ondernomen. Oeze urgente order krijgt voorrang boven de overige orders. Tabel 3.1 geeft 
op basis van de jaren 2004, 2005 en 2006 het aantal orders dat per jaar wordt ontvangen per 
ordertype en engineeringdiscipline. 

Enqineerinqdiscipline 
AVT OT OS STR 

Ordertype #/jaar #/jaar #/jaar #/jaar 
AIWS 79,3 121,7 53,7 107,0 
RCTP 12,0 28,7 53,0 11,7 
SL 4,0 13,3 17,3 2,3 

SB 8,0 24,7 11,0 10,7 

MODO 8,0 5,0 3,3 5,3 

Tabel 3.1 : Gemiddelde orderaankomsten per jaar 

3.2.3. Beschrijving van het onderhanden werk 

Binnenkomende orders en hun status gedurende het productieproces warden geregistreerd in een 
database. Op basis van de informatie uit deze database is in tabel 3.2 een overzicht gegeven van 
de omvang van het onderhanden werk voor beide helikoptertypen. 

Technische tekortkomingsmeldingen 
Documentatie wijzigingsvoorstellen 
Onderhoudsadviezen OEM 
Ontwerpwijzigi ngsvoorstellen OEM 
lnterne ontwerpwijzigingen 
Totaal aantal orders onderhanden 

Chinook 
48 

328 
55 
86 

100 
617 

Cougar 
92 
344 
48 
265 
73 
822 

Tabel 3.2: Omvang van het onderhanden werk (peildatum januari 2009) 

Om te beoordelen of de probleemhebber een perceptie van de realiteit heeft die niet door feiten 
wordt gestaafd is de hoeveelheid onderhanden orders uit tabel 3.2 afgezet tegen de hoeveelheid 
orders dat jaarlijks per type binnen stroomt uit tabel 3.1. Hieruit blijkt dat meerdere manjaren 
onderhanden werk binnen het bureau is geaccumuleerd. Dit bevestigd het vermoeden dater 
daadwerkelijk een probleem bestaat en dat we niet te maken hebben met een onjuiste perceptie. 
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3.2.4. Beschrijving van de eindproducten 

Door het bureau wordt een relatief beperkt aantal categorien eindproducten geproduceerd die van 
aard verschillen. In het kort betreft het de volgende eindproducten: 

• lnspectie instructies. Hiermee wordt aan de operator en onderhouder een eenmalige 
opdracht gegeven om de toestand van een (onder)deel van de helikopter te inspecteren; 

• Reparatie instructies. Hiermee wordt aan de operator en onderhouder een eenmalige 
instructie verstrekt waarmee een reparatie kan worden uitgevoerd; 

• Ontwerpwijzigingsinstructies. Hiermee wordt aan de operator en onderhouder een 
instructie verstrekt hoe het ontwerp van de helikopter moet worden aangepast. Deze 
instructie wordt gevormd door een samenstelling van een groot aantal deelproducten; 

• Aanpassingen van /uchtvaarttechnische documentatie. Hiermee wordt de documentatie 
van waaruit de operator en onderhouder werken aangepast; 

• Aanpassing van de onderhouds- en voorraaddatabase. 
Na analyse van een technisch probleem kan het voorkomen dat een klacht resulteert in de 
productie van een combinatie van eindproducten. Zo kan bijvoorbeeld een klacht leiden tot een 
reparatie instructie om de geconstateerde klacht op de helikopter te verhelpen en een 
ontwerpwijzigingsinstructie om dezelfde klacht op de rest van de vloot te voorkomen. 

3.2.5. Beschrijving van de productieprocessen 

Orders van hetzelfde type worden op dezelfde wijze behandeld met een min of meer 
geformaliseerde bewerkingsvolgorde. De engineer die de order krijgt toegewezen voert alle 
bewerkingen zelf uit. Steun vanuit andere disciplines is slechts in uitzonderlijke gevallen 
noodzakelijk. In hoofdlijnen bestaat de behandeling van een order steeds uit de volgende reeks 
activiteiten: bestudering van de order, het maken van een plan, besluitvorming en productie van 
de benodigde (deel)producten die gezamenlijk het eindproduct vormen. Het aantal benodigde 
deelproducten kan per order varieren. Voordat de engineer de order heeft bestudeerd bestaat er 
onduidelijkheid over de benodigde engineeringproducten die nodig zijn om de order te 
behandelen en daarmee de doorlooptijd. Na een korte bestudering van de order en besluitvorming 
over de afhandeling is deze duidelijkheid wel aanwezig waarna de totale bewerkingstijd met een 
mate van nauwkeurigheid kan worden bepaald. 

Over de bezettingstijden en doorlooptijden van de orders bij de engineers is geen gemeten 
informatie beschikbaar. Om een uitgangspunt vast te stellen is in samenwerking met de senior 
engineers een inschatting gemaakt hoeveel tijd nodig is om een goede kwaliteit van de 
behandeling van een order te kunnen garanderen. Hierbij is verondersteld dat de bezettingstijden 
normaal zijn verdeeld en dat een junior engineer 1 /5 meer tijd nodig heeft dan een senior engineer 
voor dezelfde order. De resultaten van deze inschatting staan vermeld in tabel 3.3. Het is aan te 
bevelen in de nabije toekomst een systeem te ontwikkelen waarbij naast alle inkomende orders 
ook de doorlooptijd van de orders en capaciteitsbesteding van de engineers wordt geregistreerd. 
Met deze informatie kan de informatie die tot stand is gekomen op basis van schatting worden 
gecorrigeerd met actueel gemeten informatie. 

Moelijkheidsfactor 
Ordertype Laag a middel a Hooq a 
AIWS 8 2 24 4 80 16 
RCTP 4 1 16 4 32 8 
SL 4 1 8 2 16 4 
SB 16 4 64 16 128 32 
MODO 32 8 160 32 320 64 

Tabel 3.3: Schattingen van de gemiddelde bezettingstijden per ordertype in benodigde 
engineeringuren voor een ervaren (senior) engineer 
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3.2.6. Beschrijving van de beschikbare middelen 

Aan het hoofd van het bureau staat een lead engineer met een plaatsvervanger. Voor de 
productie van engineeringinformatie beschikt de lead engineer over engineers van de technische 
disciplines: Structures (STR), Drive Train (OT) , Avionica Techniek (AVT) en Overige Systemen 
(OS). Deze engineers vormen de bottleneck voor het productieproces en het onderzoek is op 
deze groep gericht. Voor het verder verwerken van de engineeringinformatie in de technische 
documentatie en onderhouds/voorraaddatabase, beschikt de lead engineer over de discipline OS 
en Technische Publicatie (TP). 

Naast engineeringdiscipline is ervaring een ander belangrijk kenmerk van een engineer. Binnen 
het bureau wordt onderscheidt gemaakt in ervaring: de senior engineer met veel ervaring en de 
junior engineer met relatief weinig ervaring. Omdat ervaring een functie van tijd is vormt de 
huidige samenstelling van capaciteit een momentopname. Naast het type order en de 
moeilijkheidsgraad, bepaalt het ervaringsniveau van de engineer de tijd die nodig is om een order 
te behandelen. In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van de beschikbare engineeringscapaciteit. 

Discipline Senior Junior 
Structures 1 2 
Drive train 1 2 
Avionica techniek 1 2 
Overige systemen - 2 

Tabel 3.4: Een overzicht van de engineeringscapaciteit binnen het bureau 
(peildatum begin 2008) 

De beschikbare en benodigde productiecapaciteit wordt uitgedrukt in engineeringuren. Een senior 
engineer beschikt over een capaciteit van 1400 uur per jaar op basis van een 38-urige werkweek. 

Het bureau beschikt over enige volumeflexibiliteit. Het ordertype MODO kan bij de fabrikanten 
worden uitbesteed. Budgettering en contractvorming kosten echter veel tijd. Daarnaast kunnen 
deelactiviteiten worden uitbesteed bij een extern ontwerpbureau. Deze mogelijkheid bestaat net 
en kost veel tijd vanwege de onbekendheid met elkaars organisatie en werkmethoden. Momenteel 
vinden onderhandelingen plaats die het ook mogelijk moeten maken om het ordertype RCTP uit te 
besteden bij de fabrikant. Van de bestaande mogelijkheden tot uitbesteding wordt momenteel 
echter spaarzaam gebruik gemaakt. 

Het maken van overuren dient door vrije tijd te worden gecompenseerd en levert daarom per 
saldo geen extra capaciteit op. Figuur 3.1 geeft een overzicht van de multi-inzetbaarheid van de 
engineers waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen disciplines en tussen helikoptertypen. Van 
de beperkte uitwisselbaarheid tussen de disciplines wordt in de praktijk nagenoeg geen gebruik 
gemaakt omdat het niet voorkomt dater onvoldoende orders zijn om alle engineers aan het werk 
te houden. Binnen een discipline zijn de engineers in staat alle eindproducten te maken. 

CHINOOK 

• • 
Volledig uitwisselbaar 

Beperkt uitwisselbaar 

Niet uitwisselbaar 

Figuur 3.1 : De beperkingen in multi-inzetbaarheid van engineers 
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3.2. 7. Beschrijving van de productiebesturing 

Op het detailniveau worden binnenkomende orders door de lead engineer/ plaatsvervanger 
aangenomen. Slechts voor de ordertypen MODO (en in de toekomst ook RCTP) bestaat de 
mogelijkheid orders te 'weigeren' door middel van uitbesteding en er vindt geen batchvorming 
plaats bij binnenkomst. De lead engineer beoordeelt de order, bepaalt de prioriteit en wijst de 
order direct toe aan een engineer van de benodigde discipline. Orders worden door de engineer in 
volgorde van prioriteit en binnenkomst in behandeling genomen. De klant is op de hoogte welke 
order bij een engineer onderhanden is en heeft nauw contact met de engineer over de voortgang. 
Wanneer de engineer een spoed-order krijgt toegewezen dan wordt de onderhanden order even 
onderbroken om de situatie weer onder controle te krijgen, waarna de onderhanden order verder 
wordt behandeld. De spoedorder zal nadat de situatie weer onder controle verder routinematig 
worden behandeld. Een (interne) leverdatum wordt niet standaard meegegeven. Mocht de klant 
om een leverdatum vragen dan wordt deze gegeven op basis van een 'gevoel' dat het product 
gereed zou moeten kunnen zijn. Alhoewel niet in de praktijk gehanteerd of met de klant 
afgesproken, blijken er binnen het bureau wel doorlooptijdnormen te bestaan die naar het gevoel 
van de leidinggevenden als acceptabel zouden kunnen worden beschouwd. Deze, door discussie 
overeengekomen, interne normen zijn afhankelijk van de urgentie en het type van de order en 
staan vermeld in tabel 3.5. 

Urgentie 
Ordertype Laaq Middel Hooq 
AIWS 1 jaar 3 maanden 2 weken 
RCTP 6 maanden 1 maand -
SL 6 maanden 1 maand -
SB 2 jaar 6 maanden 1 maand 
MODO 2 jaar 6 maanden 4 maanden 

Tabel 3.5: lnterne gewenste doorlooptijdnormen 

Op het aggregaatniveau vinden in de sectie (en daarbuiten) geen activiteiten plaats die de 
benodigde engineeringscapaciteit in kaart brengen en de beschikbare engineeringscapaciteit 
daarop afstemmen. Wei wordt door het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en de Defensie 
Materieel Organisatie (OMO) en tussen OMO organisatie-onderdelen onderling een jaarlijkse 
dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. In deze overeenkomst geeft het CLSK als 
operationele klant en de OMO organisatie-delen onderling aan welke diensten zij van elkaar zullen 
gaan betrekken en welke eisen zij daaraan stellen. Het principe wordt gevormd door het 
vaststellen van de diensten en bijbehorende kentallen die periodiek worden gemeten om vast te 
stellen of de geleverde diensten aan de afgesproken kwaliteit voldoen. Het bureau heeft geen 
actieve en leidende rol in dit proces en concreet overeengekomen en meetbare kentallen zijn 
echter nog onderwerp van discussie en daarom nog niet voorhanden. 

3.2.8. Beschrijving van de gemiddelde bezettingsgraad 

De bezettingsgraad is het percentage van de tijd dat de engineer een order in behandeling heeft 
en geeft een beeld van de gemiddelde werkbelasting van de engineers binnen het bureau. De 
gemiddelde bezettingsgraad u binnen het bureau is berekend met formule 3.1 (Hopp & 
Spearman, 2001 ). 

(3.1) 
r 

u = Gemiddelde bezettingsgraad van de engineers 
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o =Set ordertypen, o E {AIWS, RCTP, SL,SB,MODO} 

= Aankomsten van ordertype o 

= Gemiddelde bezettingstijd van ordertype o 

= Verwerkingsintensiteit van orders door het bureau 

(#/jaar) 

(uur) 

(uren/jaar) 

Om de orderkarakteristieken vast te stellen is gebruik gemaakt van de set orders die in de jaren 
2004 tlm 2006 door het bureau zijn ontvangen. Hieruit zijn per ordertype het aantal arriverende 
orders per tijdseenheid bepaald. Aangevuld met de bezettingstijden uit tabel 3.3 is per ordertype 
de gewogen gemiddelde bezettingstijd vastgesteld. In tabel 3.6 zijn de orderparameters geven die 
zijn gebruikt bij de berekening. 

Ao po 
Ordertype #/jaar uur 
AIWS 361 ,7 24,3 
RCTP 105,3 6,6 
SL 37,0 4,0 
SB 54,3 64,0 
MODO 21,6 196,7 

Tabel 3.6: orderkarakteristieken van instromende orders 

In de huidige bezetting beschikt het bureau over 13.533 engineering uren per jaar. Met een 
instromende hoeveelheid werk van 17.352 uren per jaar ontstaat een gemiddelde bezettingsgraad 
van u = 1,28. 

3.2. 9. Samenvatting van het huidige productiesysteem 

Op basis van de voorgaande paragrafen worden een aantal conclusies getrokken over de 
productiesituatie die belangrijk zijn voor het diagnose en (her)ontwerp van de logistieke 
beheersing. Met name de complexiteit, onzekerheid en flexibiliteit zijn hierbij van belang 
(Bertrand, 1998). 

Het bureau heeft te maken met een relatief beperkte range aan ordertypen die op onregelmatige 
basis arriveren en een grote variatie hebben in bezettingstijd. Voor slechts een beperkte 
deelverzameling van ordertypen bestaat de mogelijheid om orders uit te besteden indien daar 
aanleiding toe is. De orders worden in volgorde van urgentie en binnenkomst in behandeling 
genomen door de engineers. De grote variatie in bewerkingen en bewerkingstijd maken de 
besturing complex. De complexiteit wordt weer enigszins verminderd doordat de 
'productieprocessen' binnen het bureau sterk zijn geformaliseerd en engineeringscapaciteit de 
voornaamste resource is voor productie. Daarnaast stromen de ordertypen met variabele 
tussentijden het bureau binnen. Vooraf is immers moeilijk te voorspellen wanneer tekortkomingen 
zich voordoen en er een order voor het bureau ontstaat. Het beinvloeden van orderaankomsten 
door het beinvloeden van de indiener is daarom maar beperkt mogelijk. De engineeringscapaciteit 
die hier tegenover staat bestaat uit een vaste personeelsbezetting met een zeer hoge 
bezettingsgraad (u = 1,28) , een beperkte onderlinge uitwisselbaarheid en een beperkte maar nog 
weinig gebruikte mogelijkheid tot uitbesteding. Samengevat hebben we binnen het bureau te 
maken met een systeem waar ongehinderd en op wisselende momenten een verscheidenheid 
aan orders met sterk wisselende bewerkingstijden binnen komen met daar tegenover een 
beperkte omvang en flexibiliteit in capaciteit om de binnengekomen orders te verwerken . Deze 
karakerisering van het productiesysteem vormt het startpunt van de volgende fase in het 
onderzoek: de diagnose en de keuze voor een oplossingsrichting(en) en aanpak. 
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3.2.10. Validatie van de beschrijving van het huidige productiesysteem 

De beschrijving van het productiesysteem, zoals hierboven gegeven, is verstrekt aan het bureau
en sectiehoofd om vast te stellen of de beschrijving overeenkomstig de werkelijkheid is. Uit deze 
validatieslag zijn geen noemenswaardige correcties gekomen. Daarom wordt gesteld dat 
bovenstaande een valide beschrijving is van het huidige productiesysteem. 

3.3. Vaststelling referentiemodel voor diagnose 

Vanuit ontwerpoogpunt bestaat een productiesysteem uit een productiestructuur en een 
besturingsstructuur. De productiestructuur beschrijft de verdeling van uitvoerende taken. De 
besturingsstructuur beschrijft wie wat regelt ten aanzien van wat (De Sitter, 2000). Figuur 3.1 
geeft beide structuren weer. Om een referentiemodel vast te stellen voor diagnose van het huidige 
productiesysteem wordt allereerst het referentiemodel voor de productiestructuur besproken. 
Vervolgens wordt het referentiemodel voor de besturingstructuur besproken. 

.... .. r Regelen 
1 

~ I 
Ultvoeren )·_J_ · -·- -----+ 

Figuur 3.1: Productie- en besturingsstructuur (De Sitter, 2000) 

3.3.1. Referentiemodel productiestructuur 

De werkprocedures (maakprocessen) binnen het bureau zijn voor een belangrijk deel 
geformaliseerd en in lijn gebracht met de militaire luchtvaarteisen. De geformaliseerde delen van 
de productieprocessen maken geen deel uit van de analyse. Omdat de (geformaliseerde) 
productiestructuur als een gegeven wordt beschouwd wordt er verder geen onderzoek naar 
gedaan en van de productiestructuur zal daarom ook geen referentiemodel worden vastgesteld. 

3. 3.2. Referentiemodel besturingstructuur 

In de literatuur worden ruwweg twee benaderingen van productiebesturing onderscheiden: de 
gecentraliseerde en de hierarchische benadering (Ooijen, 1996). De gecentraliseerde benadering 
gaat uit van een directe vertaling van de door het top management gegeven normen naar 
gedetailleerde besluiten over de hoeveelheid en timing van activiteiten. Deze aanpak vraagt een 
zeer gedetaileerde beschrijving en modellering van het proces waarbij alle aspecten die van 
invloed zijn worden meegenomen. Periodiek wordt op basis van de modellering een optimalisatie 
uitgerekend die een gedetailleerde productieschema oplevert. De tussenliggende periode moet 
lang genoeg zijn om nervorsiteit in het systeem te voorkomen. Deze benadering verlangt een 
uitstekende communicatie-infrastructuur, een accurate administratie van start- en eindtijden van 
bewerkingen en operators mogen niet van het schema afwijken. 

Voor een aantal situaties is het moeilijk een voldoende gedetailleerd model te ontwikkelen. Met 
name in situaties waar het proces niet volledig kan worden beheerst. Door bijvoorbeeld een 
stochastische orderaankomst of stochastische bewerkingstijden levert de gecentraliseerde 
benadering problemen op. Voor deze situaties is de hierachische 
productiebeheersingsbenadering, zoals wordt voorgesteld door Meal (1984) , Bertrand (1981) en 
Bertrand (1990) , beter geschikt (Ooijen, 1996). In deze benadering wordt het 
beheersingsprobleem in (gedeeltelijk) hierarchische deelproblemen gesplitst met het oog op het 
vereenvoudigen van het beheersprobleem en de ontwikkeling van zelfstandige taken . 
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In paragraaf 4.2 zijn de karakteristieken van binnenkomende ordertypen vastgesteld. Hieruit bleek 
dat de orderaankomsten zeer variabel zijn. Door de aanwezigheid van deze stochastiek past de 
hierarchische productiebeheersingsbenadering beter in de bestaande situatie dan de 
gecentraliseerde benadering. De hierarchische benadering wordt daarom gekozen als 
uitgangspunt voor het beoordelen van de huidige besturingsstructuur. 

Het BWW-ontwerpraamwerk voor productiebeheersing, vernoemd naar de bedenkers Bertrand, 
Wortmann en Wijngaard (Bertrand, 1985, 1992a, 1992b, 1998 en 2000a), maakt gebruik van de 
hierarchische benadering en zet zes operationele beslisfuncties voor de beheersing van 
productieafdelingen in onderling verband. Het onderkennen van zes operationele beslisfuncties 
maakt het mogelijk een bestaande besturingsstructuur op een gestructureerde wijze te 
analyseren. Dit ontwerpraamwerk is weergegeven in figuur 3.3 en wordt gebruikt als referentie 
voor de beoordeling van de besturingsstructuur. 

Logistieke 
parameters 

<;::====~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____JG'=(Ag=gr=e~=al==·)ve~oopp~n T lnkoopplan 
Aggregaatbeheersing 

(Aggregaat-)informatie 
over orders en 
marktpotentieel 

Geplande 
capaciteit 

Geplande 
productievolumes en 
voorraadmutaties 

Leverdata 

(Detail· )informatie 
over orders en 
voorspellingen 

t 
1 

Operationele beslisfuncties 

Logistieke 
parameters 

Capaciteitsplanning/ 
Bezettingsplanning 

Orderacceptatie 
levertijdafgifte 

Werkordervrijgave 

Werkorder~ 

detailplanning 

Capaciteitstoewijzing 
Capaciteitsvariatie 

Werkuitgifte 

Figuur 3.3: BWW ontwerpraamwerk voor productiebeheersing (Bertrand, 1998) 

Afhankelijk van een specifieke situatie zullen delen van het raamwerk meer of minder aandacht 
nodig hebben. Elke situatie heeft immers zijn eigen specifieke beheerscomplexiteit. Bertrand 
(1998) heeft daarom een typologie ontwikkeld waarmee situaties kunnen warden geclassificeerd 
aan de hand van de twee dimensies 'complexiteit van de capaciteit en varieteit in de 
bewerkingsvolgorde' en 'complexiteit van de materiaalstructuur'. Voor elke categorie is een set 
aspecten vastgesteld waar karakteristiek het zwaartepunt ligt bij de productiebeheersing. Figuur 
3.4 geeft de typologie van situaties en de zwaartepunten. 
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Type situatie Zwaartepunt 
Hoog Enkelstuks/kleinserie Projectgewijze Procesgewijze fabricage - capaciteitsplanning 

fabricage van assemblage - bezeltingsplanning 
- omsteltiidbeheersinQ 

$ 
componenten 

·x 
Q) 

a. 
E 

Grootserie/Massa-assemblage - capaciteitsplanning 
- bezettingsplanning 
- omsteltijdbeheersing 
- materiaalbeheersina 

0 
Seriegewijze " .~ fabricage 

~ 

Projectgewijze fabricage - levMijdafgifte 
- capaciteitsbenutting 
- doortooptijdbeheersing 

" "' 
- materiaalbeheersina 

0. 

"' 
Enkelstuks/Kleinserie fabricage - levertijdafgifte 

0 - capaciteitsbenutting 
- doortoootildbeheersino 

Procesgewijze Grootserie/massa- Seriegewijze fabricage - capaciteitsplannlng 

Laag fabricage assemblage - bezettingsplanning 
- levertijdafgifte 

Laag Hoog 
Materiaalcomplexiteit 

- omsteltijdbeheersing 
- doortooptijdbeheersing 
- materiaalbeheersina 

Figuur 3.4: Een eenvoudige typologie van situaties en beheersingszwaartepunten 
(Bertrand, 1998) 

3.4. Diagnose 

Om tot een diagnose van knelpunten te komen wordt alleen naar de besturingstructuur gekeken. 
Zoals eerder is vastgesteld valt de productiestructuur buiten beschouwing. In deze paragraaf 
wordt op een gestructureerde wijze het de huidige besturingsstructuur vergeleken met het BWW 
ontwerpraamwerk. Allereerst wordt beoordeeld waar het zwaartepunt van de productiebeheersing 
binnen het bureau idealiter zou moeten liggen bezien vanuit de typologie van figuur 3.4. 
Vervolgens wordt per beslisfunctie uit het BWW raamwerk bekeken of deze kan warden 
teruggevonden in de bestaande besturingsstructuur. Op basis van deze vergelijking wordt een 
oorzaak-gevolg diagram samengesteld. 

De afdelingssituatie binnen het bureau heeft daarom een sterke overeenkomst met 
enkelstuks/kleinserie fabricage. Volgens figuur 3.4 ligt het zwaartepunt van de beheersing in zo'n 
situatie op levertijdafgifte, capaciteitsbenutting en doorlooptijdbeheersing. 

In tabel 3.7 zijn de zes operationele beslisfuncties met een uitleg van hun functie afgezet tegen de 
huidige besturingsstructuur. Per beslisfunctie is aangegeven waar en hoe deze is terug te vinden 
in de huidige besturingsstructuur en is er een deelconclusie aan verbonden. 

Operationele beslisfuncties BWW raamwerk 

Capaciteitsplanning I bezettingsplanning 
Deze beslisfunctie zorgt ervoor dat de toekomstige stroom 
werkorders voor de productieafdeling in overeenstemming 
wordt gebracht met de beschikbare productiecapaciteit 
en/of omgekeerd aan de hand van de logistieke 
parameters en de verwachte stroom productieorders. 
Deze beslisfunctie is dus vooral voorwaardenschappend 
voor de productieafdeling. 

Orderacceptatie en levertijdafgifte 
Een productieafdeling is verantwoordelijk voor uitvoering 
van het geaccepteerde werk. Daarom is het noodzakelijk 
dat de afdelingsleiding de gegenereerde orders beoordeelt 
op haalbaarheid in het licht van de beschikbare capaciteit 
en de reeds eerder geaccepteerde orders. Een 
consequent doorgevoerde orderacceptatie is van 
doorslaggevend belang voor het realiseren van korte en 
betrouwbare doorlooptiiden in de uitvoerende afdelinqen. 

HuidiQe besturinQsstructuur 

Capaciteitsplanning 
In de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst met het CLSK 
warden logistieke parameters afgesproken. Deze parameters 
zijn nag volop in ontwikkeling. Het bureau heeft geen actieve rol 
bij het vaststellen van deze parameters. 
Binnen het systeem vinden geen activiteiten plaats die de 
verwachte werklast in kaart brengen. Het in overeenstemming 
brengen van de verwachte werklast met de beschikbare 
capaciteit vindt oak niet plaats. 

Afstemming tussen capaciteit en verwachte werklast vindt 
niet plaats 

Orderacceptatie 
Vind! plaats binnen het bureau . Slechts een beperkt aantal 
ordertypen kan warden uitbesteed en daar wordt echter 
spaarzaam gebruik van gemaakt. De overige ordertypen moeten 
warden geaccepteerd en stromen daarom ongehinderd het 
systeem binnen. 

Beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk door het 
reqe/en van de instroom van nieuwe orders is beperkt 
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De afdeling mag in het algemeen geen orders accepteren 
waardoor het tijdig realiseren van de nog onderhanden 
orders in het gedrang komt. Gebeurt dit als regel wel , dan 
zullen de doorlooptijden in de afdeling toenemen en zal de 
betrouwbaarheid afnemen. Dit heeft dan weer tot gevolg 
dat de beslissers op fabrieksniveau met langere 
doorlooptijden en met grotere veiligheidsfactoren moeten 
werken en bovendien geneigd zullen zijn in te grijpen in de 
prioriteiten van orders in de afdeling. De beheersing wordt 
dan complexer en er kan niet voldoende gebruik worden 
gemaakt van het probleemoplossend vermogen op 
uitvoerend niveau. De planningshorizon wordt te lang en 
de onzekerheden op korte termijn worden te groot. 

Werkordervrijgave 
De door een productieafdeling geaccepteerde orders 
kunnen onderling sterk verschillen qua levertijd en 
omvang. Werkordervrijgave is de functie die de 
afleverorders in de orderportefeuille van de afdeling omzet 
in werkorders, die vrijgegeven worden voor fabricage in de 
afdeling. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij de 
geaccepteerde orders worden onderscheiden in 'orders in 
portefeuille' en in 'vrijgegeven orders'. Werkordervrijgave 
is gericht op het operationeel beheersen van de 
hoeveelheid werk in uitvoering in relatie tot de beschikbare 
capaciteit en materiaal, zodanig dat de doorlooptijd van de 
vrijgegeven orders strikt onder controle is. 

Werkorderdetailplanning 
Afhankelijk van de interne structuur van een afdeling 
zullen er een of meerdere bottleneck capaciteiten zijn en 
kunnen er bijzondere eisen zijn met betrekking tot de 
tijdsplanning van de bewerkingen van de vrijgegeven 
orders. Dit brengt met zich mee dat er voor de voortgang 
van elke werkorder een plan wordt opgesteld. Zo'n plan 
kan bijvoorbeeld inhouden dat voor elke bewerking wordt 
vastgesteld tussen welke twee tijdstippen of binnen welke 
tijdsperiode zij moet worden uitgevoerd. Het plan is de 
basis voor de interne beheersing van de afdeling en heeft 
als primair doe! om een voldoende solide en eenvoudig 
uitgangspunt te hebben voor beslissingen over de 
capaciteitstoewijzing en de werkordervolgorde, gericht op 
tijdige realisatie van de geaccepteerde werkorders, met 
maximale efficiency binnen de gestelde randvoorwaarden. 

Capaciteitstoewijzing I capaciteitsvariatie 
Vaak bestaat in een productieafdeling het vermogen om 
op korte termijn de capaciteit per bewerkingssoort tijdelijk 
uit te breiden of in te krimpen. Dit gebeurt vaak door de 
inzet van mensen te varieren over de verschillende 
bewerkingssoorten of door meer of minder mensen aan te 
nemen (vaak op tijdelijke basis). Op deze manier is een 
afdeling in staat om een orderstroom met een wisselend 
volume en samenstelling tijdig te verwerken. Onderscheid 
wordt daarbij gemaakt tussen volumeflexibiliteit en mix
flexibiliteit. 

mogelijk en er wordt maar beperkt gebruik van gemaakt. 

Levertijdafgifte 
Er worden geen interne en externe levertijden bepaald. 
Alleen als klanten erom vragen wordt een externe 'levertijd' 
afgegeven door de lead engineer. De basis voor de 
levertijdafgifte is een 'gevoel' wanneer het product klaar zou 
moeten kunnen zijn. 

Een enkele keer dat een /evertijd wordt afgegeven heeft 
deze geen relatie met de actuele hoevee/heid onderhanden 
werk. 

Werkordervrijgave 
Vindt plaats binnen het bureau. Geaccepteerde orders worden 
niet in portefeuille gehouden om de hoeveelheid onderhanden 
werk bij de engineer te beheersen en variatie in binnenkomst te 
dempen. Daarentegen worden binnenkomende orders direct 
vertaald in een werkorder voor de engineer. 

Werkordervrijgave wordt niet gebruikt om de hoeveelheid 
onderhandenwerk bij de engineers te beheersen en 
variaties uit te dempen. 

Werkorderdetailplanning 
De detailplanning van de aan de engineer toegewezen 
werkorders vindt door de engineer zelf plaats. 

Capaciteitsvariatie 
Bij werkordervrijgave wordt een order rechtstreeks aan een 
engineer gekoppeld. Deze een op een relatie beperkt het 
gebruik van de beperkte multi-inzetbaarheid tussen engineers. 
De enige vorm van flexibiliteit die de engineer daardoor rest is 
het aanspreken van een extern engineeringbureau voor 
kleinschalige engineeringssteun waar spaarzaam gebruik van 
wordt gemaakt. 

De wijze van werkordervrijgave verhindert het gebruik van 
de beperkt beschikbare flexibiliteit tussen de engineers en 
externe engineeringssteun wordt spaarzaam gebruikt. 
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Werkuitgifte of werkordervolgordebepaling 
Gegeven de voortgang van de orders in de afdeling en 
gegeven het gebruik van de beschikbare flexibele 
capaciteit, moet er bij elke werkplek nog warden beslist in 
welke volgorde de aanwezige (of komende) orders 
moeten warden verwerkt. In de meeste afdelingen zullen 
meer orders aanwezig zijn dan aan wordt gewerkt. Deze 
orders staan dus in de wachtrijen bij de werkplekken en 
dan ontstaat het volgordeprobleem. De beslissing die dan 
moet warden genomen houdt het midden tussen efficiency 
en productievoortgang. 

Werkordervolgordebepaling 
Vindt plaats door de engineer. De volgorde komt niet voort uit 
'besturingsregels' die streven naar leverbetrouwbaarheid en 
efficiency maar komen voort uit de prioriteit die door de lead 
engineer aan de order is gegeven. 

De werkvolgordebepaling komt niet voort uit 
leverbetrouwbaarheid en efficiency maar uit 
prioriteitstelling door de lead engineer. 

Tabel 3.7: Beoordeling van de besturingsstructuur 

Op basis van de bevindingen uit tabel 3.7 is in figuur 3.5 de huidige besturingsstructuur naast het 
BWW-raamwerk gezet. Hieruit blijkt dater bij alle operationele beslisfuncties, met uitzondering 
van "werkorder detailplanning", zich afwijkingen voordoen. Samengevat zijn dit: 

• Afstemming tussen capaciteit en verwachte werklast vindt niet plaats; 
• Beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk door het regelen van de instroom 

van nieuwe orders is maar beperkt mogelijk en wordt beperkt gebruikt; 
• Een enkele keer dat een levertijd wordt afgegeven heeft deze geen relatie met de 

actuele hoeveelheid onderhanden werk; 
• Werkordervrijgave wordt niet gebruikt om de hoeveelheid onderhandenwerk bij de 

engineers te beheersen en variatie uit te dempen; 
• De wijze van werkordervrijgave verhindert het gebruik van de beperkt beschikbare 

flexibiliteit tussen de engineers en externe engineeringssteun wordt spaarzaam 
gebruikt; 

• De werkvolgorde van de engineer komt niet voort uit leverbetrouwbaarheid en 
efficiency maar uit prioriteitstelling door de lead engineer. 

Zoals reeds eerder aangegeven zou het zwaartepunt van de productiebeheersing binnen het 
bureau idealiter moeten liggen op levertijdafgifte, capaciteitsbenutting en doorlooptijdbeheersing. 
De aspecten levertijdafgifte en doorlooptijdbeheersing zijn echter niet terug te vinden in de huidige 
beheersingsstructuur. 

Alie systemen bufferen variabiliteit met voorraad, capaciteit of tijd. Engineeringsproducten kunnen 
door hun aard niet op vooraad worden geproduceerd om te kunnen reageren op een wisselende 
toekomstige vraag. Daarnaast wordt binnen het bureau maar spaarzaam gebruikt gemaakt van de 
beschikbare capaciteit om uit te besteden. De enige manier die dan nog rest om op variabiliteit te 
reageren is tijd. Opvallend is dat in theorie het systeem met een gemiddelde bezettingsgraad van 
1,28 zou moeten 'exploderen' met extreme hoeveelheden onderhanden werk en lange 
doorlooptijden. Alhoewel de hoeveelheid onderhanden werk zeer groot is, is van 'exploderen' 
echter nog geen sprake. Zoals eerder aangegeven wordt van de mogelijkheden tot uitbesteden 
maar spaarzaam gebruik gemaakt. Er moet daarom een ander mechanisme werkzaam zijn 
waarmee mede de doorlooptijd en de hoeveelheid onderhanden werk wordt beheerst. De enige 
mogelijkheid is dat de werkelijke bezettingstijden van orders bij de engineers aanzienlijk lager zijn 
dan dat kwalitatief nodig wordt geacht volgens tabel 3.3. Dit betekent dat een deel van de 
beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk en de doorlooptijd van orders mede door de 
engineer plaats vindt door zichzelf (onder druk van de klant) minder tijd te gunnen voor het 
behandelen van een order dan eigenlijk kwalitatief nodig zou zijn. In de literatuur is dit verschijnsel 
bekend onder de naam 'wet van Parkinson' ( 1957) die stelt dat het werk van een taak zich 
aanpast aan de beschikbare tijd om een taak te realiseren. 
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Minder tijd besteden aan een order kan betekenen dat de engineer kiest voor korte 
termijnoplossingen in plaats van structurele oplossingen. Het directe technische probleem wordt 
dan 'onderdrukt' maar komt naar verloop van tijd , wellicht in verergerde mate, weer terug. Een 
andere mogelijkheid is dat de engineer minder tijd besteedt aan de technische kwaliteit van de 
gekozen oplossing. Het is niet duidelijk welke van de twee mogelijkheden (of een combinatie) in 
het huidige systeem een rol spelen. Voldoende tijd nemen om een kwalitatief goede behandeling 
van een order te garanderen betekent met een bezettingsgraad van 1,28 dat de hoeveelheid 
onderhanden werk en de gemiddelde doorlooptijd van orders zullen 'exploderen' en dat er orders 
zullen zijn die nooit in behandeling warden genomen. Alie drie de situaties hebben op korte of 
lange termijn invloed op de technische kwaliteit en inzetbaarheid van de transporthelikoptervloot 
en zijn daarom zeer onwenselijk. Figuur 3.6 geeft de ondervonden symptomen bij het bureau en 
bovenstaande informatie in onderling verband aan met behulp van een oorzaak-gevolg diagram. 

3.5. Se/ectie van de op te /assen tekortkomingen 

Het oorzaak-gevolg diagram in figuur 3.6 laat een hoeveelheid oorzaken zien die uiteindelijk 
leiden tot lange wachttijden en het (gedeeltelijk) beheersen van de orderdoorlooptijd door variatie 
van bezettingstijden. In het resterende deel van de opdracht is het niet mogelijk om alle 
tekortkomingen op te lossen. Er is daarom gekozen om te kijken naar de maatregelen die binnen 
het bureau kunnen warden genomen om de capaciteitsbezetting en de hoeveelheid onderhanden 
werk beter te beheersen waardoor de noodzaak vervalt om dit door middel van de bezettingstijden 
te doen. Voorspellingsmethoden van toekomstige werklast en methoden voor levertijdafgifte 
warden buiten beschouwing gelaten. Op basis van deze uitgangspunten wordt de definitieve 
onderzoeksvraag als volgt geformuleerd: 

"Ste/ maatrege/en voor om de beheersing van de hoevee/heid onderhanden werk binnen het 
bureau aan te passen zodat er geen noodzaak meer is voor de engineer om dit (gedee/telijk) 
via de bezettingstijden te doen . " 

3.6. Aanpak detailonderzoek 

In het volgende deel van het onderzoek wordt beoordeeld welke maatregelen er moeten warden 
genomen om de huidige beheersing aan te passen. De aangepaste beheersing wordt vervolgens 
getoetst op uitvoerbaarheid binnen de huidige bezetting. Daarna wordt bepaald hoe de bezetting 
moet wijzigen om de aangepaste beheersing mogelijk te maken. 



4. BEHEERSINGSMAATREGELEN 

In dit hoofdstuk wordt bekeken welke maatregelen er binnen het bureau kunnen worden getroffen 
om de hoeveelheid onderhanden orders te beheersen anders dan via het varieren van de 
bezettingstijden door de engineer. Hiervoor is informatie uit de literatuur verzameld. Aan de hand 
van een raamwerk wordt de huidige werkwijze beoordeeld en wordt bepaald of alle 
beheersmogelijkheden zijn uitgeput en of er maatregelen nodig zijn. Een algemeen 
ontwerprichtlijn die daarbij is gebruikt is het reduceren van de variabiliteit. Een wetmatigheid in de 
productiebeheersing is dat variabiliteit in het systeem altijd ten koste gaat van de prestaties (Hopp 
& Spearman., 2001 ). Dit negatieve effect wordt sterker naarmate de bezettingsgraad toeneemt. 
Een andere algemeen ontwerprichtlijn die is gebruikt is het vergroten van de flexibiliteit van het 
bureau om met variaties om te kunnen gaan. Het raamwerk bestaat uit de volgende punten: 

Orderacceptatie; 
- Werkordervrijgave; 
- Werkvolgordebepaling; 
- Werkprocedures; 

Capaciteitsflexibiliteit; 
De maatregelen zullen voornamelijk kwalitatief van aard zijn omdat er weinig kwantitatieve 
informatie beschikbaar is. 

4. 1. Orderacceptatie 

Order acceptatie vindt plaats door de lead engineer. In de volgende paragrafen worden de 
mogelijkheden van de lead engineer beoordeeld om door orderacceptatie de hoeveelheid 
onderhanden orders te be"invloeden. 

4. 1. 1. Uitbesteden van orders 

De 'Wet van Little' (Little, 1961 ) stelt dat het gemiddelde aantal orders N in een stabiel systeem, 
gelijk is aan het lange termijn gemiddelde van de orderaankomsten A , vermenigvuldigd met het 
lange termijn gemiddelde van de tijd T die een order in het systeem doorbrengt (formule 4.1 ). Dit 
betekent dat het toelaten van orders tot het systeem een belangrijk middel is om het aantal 
onderhanden orders te beheersen. 

N = A-T 

N 
A. 
T 

= Gemiddelde aantal orders in het systeem 
= Gemiddelde orderaankomst 
= Gemiddelde doorlooptijd van een order 

(4.1) 

(aantal) 
( aantal/tijd) 
(tijd) 

De orderacceptatiefunctie wordt in het huidige systeem vervuld door de lead engineer. Op basis 
van de hoeveelheid onderhanden werk kan de lead engineer besluiten orders van het type MODO 
en RCTP te weigeren waardoor ze worden uitbesteed. Orders van het type AIWS, SL en SB 
kunnen niet worden geweigerd. Om een goed besluit te nemen moet de lead engineer een beeld 
hebben van de verwachte orderaankomsten in de aankomende periode. 

Om een voorspelling van verwachte orderaankomsten te maken wordt in de logistiek zoveel 
mogelijk informatie verzameld over potentiele orders van klanten, over ontwikkelingen in de markt 
en bijvoorbeeld ontwikkelingen die tot een piek in de vraag kunnen leiden. Op basis van deze 
informatie worden vooraf maatregelen getroffen om met de verwachte variaties om te gaan en 
wordt de productie gepland. Op een tijdelijke stijgingen in bijvoorbeeld de vraag naar producten 
kan dan worden geanticipeerd door vooraf extra voorraad aan te leggen of tijdelijk extra capaciteit 
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aan te trekken. Volgens Silver e.a. (1998) voldoet een goed systeem van voorspelling vanuit het 
oogpunt van productieplanning en scheduling onderandere aan de volgende eisen: 

Het voorspelt de verwachte vraag; 
Het geeft de mate van nauwkeurigheid aan van de voorspelling; 
Het voorspelt op tijd met voldoende reactietijd; 
De voorspelling wordt periodiek herhaald zodat besluitvorming kan wijzigen; 

- Geeft een voorspelling die niet gevoelig is voor onbeheersbare factoren. 

De binnenkomende orders bij het bureau kunnen van de klanten (onderhoudsbedrijven) komen of 
van de fabrikanten. De ordetypen AIWS en RCTP komen van de klanten en betreffen 
tekortkomingsmeldingen op het gebied van de helikopter danwel de documentatie. Om inzicht te 
krijgen in de verwachte orderstraom van deze twee ordertypen zou contact kunnen warden gelegd 
met de klanten. Dit zal echter niet tot betrauwbare informatie leiden vanwege de aard van de 
orders. Een AIWS wordt ontvangen wanneer er zich een abnormale technische tekortkoming 
voordoet op een helikopter. De helikopters warden echter gebruikt bij dag en bij nacht, bij droog 
weer en nat weer, in zandomgeving en in zoute omgeving, in extreme warmte en extreme koude. 
Wat de invloed is op de degradatie van de componenten onder de verschillende omstandigheden 
is niet te voorspellen. Voor het ontvangen van een RCTP geldt een vergelijkbare situatie als voor 
een AIWS. De ordertypen AIWS en RCTP die op korte termijn gaan ontstaan zijn daarom moeilijk 
betrouwbaar te voorspellen uit historische informatie of verwachte inzet van helikopters. 

Het ordertype MODO komt hoofdzakelijk voort uit een behoefte van de klant om de helikopter 
functioneel aan te passen. Deze wensen komen niet voort uit een lange termijn beleidsplan 
waarin de benodigde functionele evolutie van de helikopter staat beschreven. Als dat het geval 
zou zijn dan zou de situatie vooraf bekend zijn en is het mogelijk om op de verwachte vraag te 
anticiperen. De helikopters warden echter met een korte reactietijd overal in de wereld ingezet 
waardoor met dezelfde korte reactietijd de noodzaak ontstaat de helikopter functioneel aan te 
passen. Het is niet altijd mogelijk hier vooraf op te anticiperen omdat of de informatie hieraver niet 
beschikbaar is of de fondsen om de functionele aanpassing te starten pas warden vrijgegeven na 
(politieke) besluitvorming. Ook voor het ordertype MODO geldt daaram dat op korte termijn 
verwachte orders moeilijk betrauwbaar kunnen warden voorspeld uit historische informatie of 
verwachte inzet van helikopters. 

De ordertypen SL en SB komen van de fabrikant. De fabrikant zal aanvullende 
onderhoudsinformatie verstrekken of een ontwerpwijziging ontwikkelen op basis van een 
tekortkomingsmelding. Deze ordertypen zijn daaram vergelijkbaar met ordertype AIWS. Er bestaat 
geen inzicht in de ontwikkelingen binnen de fabrikanten. De fabrikant zal daar ook geen openheid 
over geven waardoor het ook moeilijk is een betrauwbare voorspelling van orderaankomsten te 
doen voor de ordertypen SL en SB. 

Het blijkt voor alle ordertypen bijzonder lastig een goed beeld te krijgen van de verwachte 
orderaankomsten in de komende periode. Engineeringspraducten kunnen door hun aard niet op 
vooraad warden geproduceerd om te kunnen reageren op deze onzekerheid. Dit moet daaram 
gebeuren met capaciteit of tijd. Als een grate order wordt geaccepteerd betekent dit langdurige 
allocatie van engineeringcapaciteit. Het uitbesteden van met name grate orders komt daarmee de 
flexibiliteit van het eigen bureau ten goede waardoor beter op de moeilijk voorspelbare 
orderstroom kan warden gereageerd. 

Voor het ordertype MODO bestaat de mogelijkheid al om orders op projectbasis uit te besteden bij 
de fabrikant. Voor het ordertype RCTP wordt dit binnenkort mogelijk. Deze ordertypen lenen zich 
door hun aard uitstekend om aan de fabrikant van de helikopter te warden uitbesteed. De 
fabrikant beheert immers de basis technische documentatie van het helikoptertype en beschikt 
over de benodigde kennis en bevoegdheden om ontwerpwijzigingen te mogen ontwikkelen. De 
fabrikant is daarmee in staat om een order om te zetten in een compleet eindpraduct zonder 
tussenkomst van een engineer waardoor schaarse engineeringscapaciteit van het bureau wordt 
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uitgespaard. Naast het uitsparen van schaarse engineeringcapaciteit voorkomt het uitbesteden 
van ordertype MODO ook het negatieve effect dat hun lange gemiddelde bezettingstijd op de 
gemiddelde doorlooptijd heeft. Deze vorm van uitbesteden draagt veel bij aan het verlagen van de 
gemiddelde bezettingsgraad van de engineers en de gemiddelde doorlooptijd van orders. In de 
praktijk blijkt budgettering en contractvorming echter veel tijd te kosten waardoor momenteel 
spaarzaam gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Omdat uitbesteding een zeer effectieve 
maatregel is om de hoeveelheid onderhanden orders te beheersen wordt aanbevo/en het 
uitbestedingsproces toegankelijker te maken door bijvoorbee/d raamcontracten af te sluiten en 
vervolgens de capaciteit die kan warden uitbesteed maximaa/ te gebruiken. 

4. 1.2. Voorkomen gec/usterde orders 

Het door de klant opsparen van orders tot een groot orderpakket wordt in de literatuur aangemerkt 
als een belangrijke oorzaak van variabiliteit. Het voorkomen hiervan reduceert de variabiliteit van 
de orderaankomsten. De set orders die het bureau in de jaren 2004, 2005 en 2006 heeft 
ontvangen geeft aanwijzingen dat de klant deze systematiek af en toe toepast voor de ordertypen 
AIWS en RCTP. Door de lead engineer zijn eenvoudig afspraken te maken met de klant om deze 
vorm van variabiliteit te voorkomen. Het effect van het voorkomen van gec/usterde orders van het 
type AIWS en RCTP za/ niet groot zijn door het beperkte aantal maar door de eenvoud van de 
maatrege/ is het toch aan te bevelen. 

4.2. Werkordervrijgave 

Werkordervrijgave vindt plaats door de lead engineer. In de volgende paragrafen warden de 
mogelijkheden van de lead engineer besproken om door de wijze van werkordervrijgave de 
hoeveelheid onderhanden orders te be'invloeden. 

4.2. 1. Splitsen van orders 

Een manier om de gemiddelde doorlooptijd van een order structureel terug te dringen is het 
verlagen van de spreiding in de bezettingstijd van een order. Wanneer een order een machine 
bezet houdt, dan werkt dit door in de tijd van de orders in de wachtrij. Lange bezettingstijden 
resulteren daarom in lange gemiddelde wachttijden en daarmee lange gemiddelde doorlooptijden. 
In de literatuur wordt dit het Longest-Processing-Time (LPT) effect genoemd. Dit effect wordt 
sterker naarmate de bezettingsgraad van de machine toeneemt. Om dit effect te verminderen 
wordt in de literatuur als maatregel voorgesteld om de grote orders te splitsen in kleinere 
deelorders die parallel kunnen warden behandeld. Daarbij dient rekening te warden gehouden dat 
de totale omsteltijd toeneemt. 

Niet alle ordertypen binnen het bureau lenen zich voor splitsing. Orders van het type SL, RCTP en 
AIWS resulteren doorgaans in slechts een eindproduct. Splitsing wordt daardoor erg lastig en zal 
weer extra coordinatietijd kosten. Daarnaast zijn de gemiddelde bezettingstijden om dezelfde 
reden relatief laag waardoor de voordelen die kunnen wordt behaald ook minder zijn. Oaarom is 
ordersplitsing voor de ordertypen SL, RCTP en AIWS geen optie. 

Orders van het type SB en MODO betreffen een ontwerpwijzing van de helikopter. Dit bestaat uit 
een groot aantal deeltaken als het maken van testplannen, het schrijven van boekwerkwijzigingen, 
het bestellen van componenten en het maken van uitvoeringsinstructies. Het is niet strikt 
noodzakelijk dat dezelfde engineer deze deeltaken allemaal zelf uitvoert. De extra totale omsteltijd 
die nodig is omdat er meer van ordertype wordt veranderd speelt binnen het bureau geen rol. De 
engineer kan na het afronden van een order zonder tijdverlies starten met de behandeling van 
een volgende order van een ander type. Het splitsen van de order in kleinere deelorders wordt op 
dit moment niet toegepast. Omdat de bezettingsgraad van de engineers hoog is zal het effect van 
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het splitsen van grote orders op de gemiddelde doorlooptijd aanmerkelijk zijn. Het is dan oak aan 
te bevelen om het splitsen van ordertype SB en MODO a/s maatregel direct in te voeren. 

4.2.2. Een gezame/ijke wachtrij per engineeringdiscipline 

In de huidige situatie worden de orders direct na binnenkomst aan een engineer van de juiste 
discipline toegewezen. Hierdoor wordt in een zeer vroeg stadium engineeringcapaciteit 
gealloceerd en gaat de flexibiliteit verloren om de order op een later tijdstip aan een andere 
engineer toe te wijzen die op dat moment de order beter zou kunnen behandelen. Wanneer elke 
engineer zijn eigen decentrale wachtrij heeft en orders worden in volgorde van binnenkomst 
verwerkt, dan zal bijvoorbeeld een order met een lange bezettingstijd leiden tot een grote 
hoeveelheid onderhanden werk bij de behandelende engineer. Dit zal de prestaties negatief 
be'invloeden. 

wachtrij 

~~ 
ord~ ~! c:::l ....._ 

· ...-~- ---~ 

-~ lllllH engineer I ... 

wachtrij 
orders .,. D- Lead 

engineer 

/~EJ-. 
,/,/ c:::l ...._ 

./ .... ~ 

~EJ-. 
Figuur 4.1 : Situatie met een decentrale wachtrij (I) en een centrale wachtrij (r) 

De toewijzing van een order aan een engineer zou kunnen worden uitgesteld door het weghalen 
van de wachtrij bij de engineers en het aanleggen van een centrale wachtrij (orderportefeuille) van 
waaruit de engineers met orders worden gevoed (figuur 4.1 ). Een belangrijke voorwaarde voor het 
gebruik van een centrale wachtrij in een productie-omgeving is dat alle orders qua bewerkingen 
min of meer gelijk zijn zodat wisselen van machine geen extra steltijd oplevert. Omdat een 
engineer alle benodigde bewerkingen kan uitvoeren en er geen sprake is van steltijd bij wisselen 
van ordertypen wordt aan deze voorwaarde voldaan. De engineer heeft bij een centrale wachtrij 
geen direct inzicht meer in de omvang en samenstelling van de wachtende orders maar krijgt een 
nieuwe order van de lead engineer toegewezen als de onderhanden order gereed is. In deze 
situatie worden orders met een lange bezettingstijd nog steeds behandeld. De behandelende 
engineer die voor langere tijd bezet is, kan dan echter worden ontweken door de opvolgende 
orders door andere engineers te laten behandelen. Dit wordt variabilitypooling genoemd en heeft 
een gunstig effect op de variabiliteit en daarmee de prestaties. 

Een planning-/ordervrijgavefunctie zorgt er in deze situatie voor dat vanuit een gevulde 
orderportefeuille, op basis van criteria, een keuze wordt gemaakt welke orders worden 
vrijgegeven en aan welke engineer een order wordt gekoppeld. Toewijzing vindt plaats door het 
uitvoeren van planningruns door de lead engineer. De planningrun wordt ge'initieerd door 
binnenkomst van een nieuwe order of door het vrijkomen van een engineer. Tijdens een 
planningrun wordt het huidige plan, beginnend vanuit het huidige tijdstip, over een rollende 
horizon aangepast. Het besluit over de eerst komende actie is het minimale resultaat dat een 
planningrun oplevert. Acties die verder in de toekomst moeten worden uitgevoerd, kunnen warden 
gepland maar warden nog niet in concrete uitvoeringsopdrachten omgezet om maximale 
flexibiliteit te behouden. Gedurende de planningrun kunnen immers orders zijn binnengekomen 
die de volgorde van de toekomstige geplande acties wijzigen. De minimale planningshorizon heeft 
lengte nul en duurt van de huidige gebeurtenis tot en met de gerelateerde actie. De maximale 
planninghorizon duurt tot het afronden van alle orders die al aangekomen zijn maar nog niet zijn 
vrijgegeven. Hiertussen zijn varianten mogelijk. 
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Wanneer een planningsbesluit wordt genomen op basis van de op dat moment beschikbare 
informatie wordt in de literatuur gesproken over een statisch toewijzingsprobleem ofwel een 
myopische planning. Onderandere toewijzingsregels (Betrand (1998), Fleischmann e.a. (2004) , en 
Powell e.a. (2003)) , toewijzingsalgoritmen (Fleischmann e.a. (2004) en Powell e.a. (2003)) en 
tussenvoegalgoritmen (Fleischmann e.a. (2004)) vallen onder deze categorie. Wanneer het 
besluit rekening houdt met verwachte toekomstige orderaankomsten binnen de planningshorizon , 
dan wordt in de literatuur gesproken over een dynamisch toewijzingsprobleem. Rollende horizons 
(Powell e.a. (2003) en Silver e.a. (1998)) en dynamische programmeringsmethoden (Powell e.a 
(2003) en Spivey (2004)) behoren tot deze categorie. 

T oewijzingsrege/. 
Een toewijzingsregel wijst een enkelvoudige order toe aan een uitvoerder met als doel de order 
direct te behandelen. De planningshorizon is dus nul. Dit kan plaats vinden door een nieuw 
aangekomen order aan een wachtende uitvoerder toe te wijzen of door toewijzing van een order 
uit de portefeuille aan een uitvoerder die net vrij komt. Afhankelijk van de beoogde doelfunctie zijn 
zeer veel verschillende toewijzingsregels mogelijk. Als bijvoorbeeld het doel is om een minimale 
gemiddelde doorlooptijd van de orders te bereiken , dan blijkt uit onderzoek dat met het toepassen 
van de "kortste-bewerkingstijd-eerst" regel als bewerkingsvolgorde goede resultaten warden 
bereikt (Bertrand e.a. (1998)). Vergelijkbare toewijzingsregels zijn mogelijk wanneer het halen van 
levertijden of financiele prestaties een belangrijke rol spelen. In figuur 4.2 is het principe 
weergegeven . 

Orderportefeuille Vrije uitvoerders Orders 
U itvoerders a b c d e f h 

a 0 0 0 0 0 0 0 0 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 DJ 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 
e 0 0 0 0 0 0 0 0 
f 0 0 0 0 0 0 0 0 

T oewijzing en 
vrijgave 

Figuur 4.2: Planning met behulp van een toewijzingsregel 

Toewijzingsalgoritme. 
Een toewijzingsalgoritme beschouwt de optimale toewijzing van alle orders aan alle uitvoerders. 
Hierdoor ontstaat een planning voor de eerstvolgende combinatie order-uitvoerder voor elke order 
en voor elke uitvoerder. De toewijzing van de geplande order aan de geplande uitvoerder wordt 
effectief wanneer de uitvoerder de onderhanden order heeft afgerond. De planningshorizon is 
daardoor het moment dat de laatste order die al in uitvoering is, is afgerond. lndien er meer orders 
dan uitvoerders zijn dan warden orders aan 'dummy' uitvoerder toegewezen wat overeenkomt met 
het in portefeuille houden van de order. lndien er meer uitvoerders zijn dan orders dan wordt een 
uitvoerder toegewezen aan een 'dummy' order wat overeenkomt met het plaatsen de uitvoerder in 
een wachtrij in afwachting van binnenkomst van een nieuwe order. In figuur 4.3 is het principe 
weergegeven. 

Orderportefeuille Uitvoerders Orders 
Uitvoerders a b c d e f g h j 

a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
b 0 4l:!j 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 DJ 0 0 0 0 

e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
f 0 0 0 0 DJ 0 0 0 0 0 

g 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
h 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Figuur 4.3: Planning met behulp van een toewijzingsalgoritme 

T ussenvoegalgoritme. 
Het tussenvoegalgoritme gaat ervan uit dat alle orders in portefeuille al een geplande toewijzing 
hebben aan een uitvoerder. Per uitvoerder zijn daarbij de geplande orders in een optimale 
bewerkingsvolgorde gezet. De planningshorizon eindigt daardoor na het afronden van alle open 
orders. Wanneer een nieuwe order arriveert bekijkt het algoritme de effecten van het invoegen 
van de order op elke mogelijke plaats in de wachtrij met orders van elke uitvoerder en voegt deze 
in op de optimale plaats. Wanneer een uitvoerder vrij komt wordt de eerst order in de wachtrij van 
de uitvoerder toegewezen. In figuur 4.4 is het principe weergegeven. 

Orderportefeuille Uitvoerders Orders 
Uitvoerders b c d e j k I m n 0 p 

a 0 0 0 0 2 0 0 0 
b 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 o o~ 
d 0 0 0 0 0 0 0 3 
e 0 0 o[!] o oQJ o o 

Figuur 4.4: Planning met behulp van een tussenvoegalgoritme 

Rol/ende horizon met toekomstverwachting 
Bij de planning met behulp van een rollende horizon wordt een combinatie gemaakt van bekende 
informatie over orders in portefeuille op het tijdstip t van planning en informatie van de verwachte 
orderaankomsten in 'tijdvakken' t+ 1, t+2 en verder tot het einde van de rollende horizon (figuur 
4.5). Wanneer een uitvoerder vrij komt wordt de order uit het eerste tijdvak toegewezen. Ten 
opzichte van de volgende methodiek, is het gebruik van de rollende horizon te beschouwen als 
een enkelvoudig toewijzingsprobleem. Wanneer orders verschillende bewerkingstijden hebben 
onstaat bij deze methode een probleem bij het vaststellen van de lengte van de tijdperiodes 
(bucketprobleem). 

- ---------Planninghorizon-----------

d(t,t) d(t,t+I) d(t , t+2) d(t,t + 3) d(t,t+4) d(t,t+S) 

Productieniveau Productieniveau Productieniveau Productieniveau Productienlveau Productieniveau 
p(t,t) p(t,t+I) p(t,t+2) p(t,t+3) p(t, t+4) p(t,t +S) 

t+I t+2 t+3 t+4 t+T- 1 T 
I 

Vrtjgave 
Productienlveau Productieniveau Productieniveau Productientveau Productieniveau Productieniveau 

Vrtjgave 

d (t,t + l) =de vraag in periode (t+t ) als voorspeld aan het begin van periode t 

p(t, t + l) = productieniveau in pertode (t+t) als gepland aan het begin van pertode t 

T 

Figuur 4.5: Principe van een rollende horizon met toekomstverwachting (Kok, 2002) 

Dynamisch programmeren. 
Bij de planning met behulp van dynamisch programmeren wordt ook een combinatie gemaakt van 
bekende informatie over orders in portefeuille op het tijdstip t van planning en informatie van de 
verwachte orderaankomsten in de toekomst. In tegenstelling tot rollende horizons gaat dynamisch 
programmeren uit van het effect van het toewijzen van een order aan een uitvoerder op het 
gedrag van het systeem in de toekomst. Op een tijdstip t wordt het toewijzingsprobleem opgelost 
met de dan tot de beschikking staande orders en uitvoerders. De (geplande) toegewezen 
combinaties order-uitvoerder maken vervolgens geen deel meer uit van het toewijzingsprobleem. 
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In de nieuw ontstane toestand wordt verder in de tijd gegaan waarna een nieuw 
toewijzingsprobleem moet worden opgelost. Om te komen tot een oplossing gaat het algoritme 
door een groot aantal 'tijdvakken' heen en per tijdvak door een groot aantal iteraties. Het algoritme 
lost daarmee eigenlijk een serie achtereenvolgende en onderling gerelateerde 
toewijzingsproblemen op waardoor rekening wordt gehouden met verwachte toekomstige 
toestandveranderingen in het syteem. Een algoritme voor dynamisch programmeren heeft daarom 
de verschijningsvorm van een recursieve functie. In figuur 4.6 is het principe weergegeven . 

t =t' I = t' + 1 l =I' + 2 

Uitvoerder in wachtrij D Vrijgekomen uitvoerder 

• Order in wachtri) Q Nieuwe order 

Figuur 4.6: Principe van toewijzing met dynamisch programmeren 

Door Fleischmann e.a (2004) is onderzoek gedaan naar de onderlinge prestaties van de eerste 
drie myopische planningsmethodieken in een dynamische routeringssituatie binnen een stedelijk 
gebied. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat onder de gegeven omstandigheden de 
beste prestaties werden bereikt met een toewijzingsalgoritme. Het verschil in prestaties werd 
groter naarmate het aantal onbekende orderaankomsten per dag steeg (de dynamiek groter is) en 
nam af naarmate er een meer statisch toewijzingsprobleem ontstond. Het is echter onduidelijk of 
het toewijzingsalgoritme onder alle planningsomstandigheden en -situaties beter presteert. Door 
Spivey e.a (2004) is onderzoek gedaan naar het effect van het meenemen van verwachte 
orderaankomsten in een dynamische routeringssituatie. De onderzoeksresultaten tonen aan dat 
onder de gegeven omstandigheden en bij een relatief korte planningshorizon de modellen die de 
verwachte orderaankomsten meenemen beter presteren dan myopische modellen. Wanneer de 
planningshorizon langer wordt dan blijkt het verschil af te nemen en kunnen myopische modellen 
zelfs beter presteren. 

Het toepassen van een centrale wachtrij biedt de lead engineer flexibiliteit door de mogelijkheid 
het toewijzen van een order aan een engineer uit te stellen als de kans bestaat dat binnen korte 
tijd een order arriveert die een betere toewijzing vormt. De ordertypen arriveren echter door elkaar 
en op onregelmatig tijdstippen. De aard van de orders maakt het voor de lead engineer ook lastig 
te beoordelen of binnen korte tijd een betere order arriveert dan die op het punt staat te worden 
toegewezen (paragraaf 4.1.1 ). Daarnaast kan het voordeel dat een centrale wachtrij beter om kan 
gaan met grote bezettingstijden (variabilitypooling), zoals bijvoorbeeld van het ordertype SB of 
MODO, bij een decentrale wachtrij ook door ordersplitsing worden bereikt (paragraaf 4.2.1 ). 

Het zoeken naar een oplossing voor een technische probleem is een creatief proces waarvan niet 
alleen de weg om tot een oplossing te komen maar ook de eindoplossing niet vooraf is 
vastgelegd. De engineer heeft hierin keuzevrijheid waardoor de bezettingstijd gevoelig wordt voor 
de keuzen die de engineer maakt. Een belangrijk nadeel van het gebruik van een centrale wachtrij 
is dat een engineer minder inzicht heeft in de hoeveelheid nog te behandelen orders. Als de 
engineer de werklast niet meer ervaart dan zal de engineer andere oplossingskeuzen maken 
waardoor de gemiddelde bezettingstijd zal stijgen (Wet van Parkinson). De engineer dient een 
kwalitatief goed product te produceren. Door met een hogere kwaliteit te produceren dan 
noodzakelijk gaat waardevolle capaciteit verloren. Het ervaren van werklast dwingt de engineer tot 
het zoeken naar goede oplossingen waardoor de gemiddelde bezettingstijd niet onnodig oploopt. 
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Doordat de bezettingstijd van orders gevoe/ig is voor de werklast die de engineer ervaart, wordt 
een central wachtrij niet a/s maatregel aanbevolen. 

4.3. Werkvolgordebepaling 

In de huidige situatie geeft de lead engineer bij vrijgave een prioriteit aan de order. De engineer 
beschikt over een eigen wachtrij met orders die wachten op het vrijkomen van capaciteit van de 
engineer. De engineer behandelt de orders vervolgens in volgorde van prioriteitklassen en binnen 
de prioriteitsklasse in volgorde van aankomst (First-in-first-out, fifo). De leiding van het bureau 
hecht grote waarde aan het gebruik van deze prioriteitsklassen voor het verwerken van orders 
door de engineer. Er bestaan echter volgorderegels die beter presteren dan prioriteitsklassen. 
Gezien vanuit de algemene prestaties van het bureau betekent het hanteren van prioriteitsklassen 
daarom een bewuste keuze om suboptimaal te werken. De huidige werkvolgordebepaling wordt 
daarom in dit onderzoek als een gegeven beschouwd bij het bepalen van de 
beheersingsmaatregelen. 

Om bewust te warden van de 'kosten' die het hanteren van prioriteitsklassen met zich meebrengt 
warden in deze paragraaf toch alternatieve manieren van werkvolgordebepaling uitgewerkt. 
Daarnaast kan de informatie een aanknopingspunt vormen voor vervolgonderzoek naar 
levertijdafgifte en levertijdgestuurde productiebeheersing binnen het bureau dat in dit onderzoek 
buiten beschouwing wordt gelaten. 

In de literatuur is veel informatie beschikbaar over de prestaties van verschillende 
verwerkingsvolgorderegels van orders bij een machine. Hoe goed de prestaties zijn van een 
volgorderegel hangt af van water moet warden bereikt. In het algemeen wordt geprobeerd een of 
meer van de volgende grootheden te minimaliseren (Bertrand e.a. , 1998): de gemiddelde 
doorlooptijd (formule 4.2), de maximale doorlooptijd (formule 4.3), de gemiddelde 
levertijdoverschrijding (formule 4.4), de maximale levertijdoverschrijding (formule 4.5) en het 
percentage orders met levertijdoverschrijding (formule 4.6). De laatste drie grootheden zijn van 
toepassing wanneer leverbetrouwbaarheid een belangrijke rol speelt in de productiebeheersing. 

1 N 

Tgem =-IT; 
N i =I 

T max = max I Si SN (T;) 
1 N 

Lgem =-IL; 
N i=t 

Lmax = max ts isN ( L; ) 

Lo/o = (_!__I 8; ) * 100% met 8; = 1 als L; > 0 en 8; = 0 als L; s 0 
N i= t 

Tgem = gemiddelde doorlooptijd van een order door het systeem 

Tmax = maximale doorlooptijd van een order door het systeem 

L
8

e,,. = gemiddelde levertijdoverschreiding van orders door het systeem 

Lmax = maximale levertijdoverschreiding van orders door het systeem 

L% = het percentage orders dat een levertijdoverschreiding heeft 

N = totaal aantal orders 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

[uren] 

[uren] 

[uren] 

[uren] 

[%] 
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De vraag is nu in welke volgorde de orders moeten warden behandeld om de gewenste grootheid 
te minimaliseren. In de literatuur warden voor situaties waar de leverdatum geen rol speelt 
ondermeer de volgende volgorderegels met elkaar vergeleken: 

Random. Hier warden de orders in willekeurige volgorde behandeld; 
First-In-First-Out (FIFO). Hier warden de orders in volgorde van binnenkomst 
behandeld; 
Shortest Processing Time (SPT). Hier warden de orders behandeld in volgorde van 
oplopende omvang van bezettingstijd; 
Longest Processing Time (LPT). Hier warden de orders behandeld in volgorde van 
dalende omvang van bezettingstijd. 

Uit onderzoek blijkt dat de verwerkingsvolgorde SPT het beste presteert onder hogere 
bezettingsgraden en de gemiddelde wachttijd en doorlooptijd van orders minimaliseert (Bertrand 
e.a., 1998). Het effect van de SPT werkvolgorderegel op de gemiddelde doorlooptijd blijkt ook niet 
erg gevoelig voor kleine afwijkingen in de ideale volgorde. Alhoewel levertijden geen rol spelen bij 
deze volgorderegel blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde levertijdprestaties met deze 
volgorderegel ook vrij goed zijn. De SPT-regel zorgt dat orders met een korte bezettingstijd 
voorrang hebben op orders met een langere bezettingstijd. Daarmee worden blokkades van 
orders met lange bezettingstijden zoveel mogelijk voorkomen. Dit gaat dan wel ten koste van de 
doorlooptijd van individuele orders met een lange bezettingtijd. Om buitensporige wachttijden van 
orders met lange bezettingstijden te voorkomen bij deze prioriteitsregel zijn aanvullende 
maatregelen nodig. Een maatregel kan zijn om orders met lange bezettingstijden te splitsen in 
meerdere deelorders. Een andere mogelijke maatregel is het eningszins aanpassen van de SPT
regel tot de SPP-regel waar x een parameter is. Met deze regel is de eerstvolgende te 
behandelen orders degene met de kortste bewerkingstijd mits een andere order al x 
tijdseenheden of meer in de wachtrij staat. In dat geval wordt dat de eerstvolgende order. 

Een andere variant van de SPT-regel is het toepassen van gewogen doorlooptijden. Als het 
noodzakelijk is onderscheid te maken tussen orders of klanten dan kan het verschil worden 
uitgedrukt in een gewicht wj voor elke order j. Dan wordt het prestatiecriterium de gewogen 
gemiddelde doorlooptijd (formule 4.7). 

N 

IwJ: 
T i= l 

W gem = - N-- (4.7) 

L W; 
i= l 

Hiervoor geldt de volgende eigenschap: de gewogen gemiddelde doorlooptijd Tw gem wordt 

geminimaliseerd door de orders te verwerken in volgorde van kleinste gewogen bezettingstijd 
(p1 /w1 )$(p2/w2) .. . $(pn/wn). 

Binnen het bureau wordt in de huidige situatie bij acceptatie van orders geen levertijd afgegeven 
aan de klanten . Levertijdafgifte en levertijdgestuurde productiebeheersing binnen het bureau 
warden in dit onderzoek echter buiten beschouwing gelaten. Mocht hier in de toekomst 
vervolgonderzoek naar warden gedaan, dan zal levertijdafgifte in combinatie met levertijdgerichte 
prioriteitsregels moeten warden bekeken. Opmerkelijk is dat ook in een situatie waar 
leverbetrouwbaarheid een belangrijke rol speelt de SPT volgorderegel in combinatie met 
constante levertijden goed presteerd op gemiddelden (doorlooptijd, levertijdafwijking en 
percentage orders te laat) . 

Het is zeer aannemelijk dat het gebruik van de SPT volgorderegel door de engineer in combinatie 
met het splitsen van orders door de leadengineer zal leiden tot betere prestaties dan het gebruik 
van prioriteitsklassen. Ondanks het feit dat de huidige werkvolgordebepaling als een gegeven 
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wordt beschouwd, zal in hoofdstuk 7 de SPT werkvolgorderegel warden vergeleken met het 
gebruik van prioriteitklassen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de prestaties die potentieel 
haalbaar moeten zijn binnen het bureau en het verlies aan prestaties door het kiezen voor een 
systeem met prioriteitsklassen. 

4.4. Werkprocedures 

In de volgende paragrafen warden de mogelijkheden beoordeeld om door wijziging van 
werkprocedures de hoeveelheid onderhanden orders te be'invloeden. 

4.4. 1. Vereenvoudigen van werkprocedures 

Een manier om de gemiddelde doorlooptijd van een order structureel terug te dringen is het 
verlagen van de gemiddelde bezettingstijd van een order bij een engineer. Door het 
vereenvoudigen van de handelingen die een engineer formeel dient uit te voeren bij de 
behandeling van een order kan zonder kwaliteitsverlies invloed warden uitgeoefend op de 
gemiddelde bezettingstijd. De formele werkprocedures om te komen tot een MLE-21 
ontwerperkenning warden op dit moment geschreven door een andere sectie binnen de afdeling. 
Het verlagen van de gemiddelde doorlooptijd wordt daarbij niet als criterium meegenomen. Het 
effect dat hiermee wordt bereikt op de gemiddelde doorlooptijd van orders is aanmerkelijk. Het is 
als maatregel aan te bevelen het verlagen van de gemiddelde doorlooptijd van orders mee te 
nemen a/s criteria bij het schrijven van procedures. 

4.4.2. Standaardisatie van werkprocedures 

Een manier om de gemiddelde doorlooptijd van een order structureel terug te dringen is het 
verlagen van de spreiding in de bezettingstijd van een order. Een eenvoudige maatregel hiervoor 
is het standaardiseren van werkprocedures waardoor bij vergelijkbare orders, vergelijkbare 
procesen worden doorlopen. Het standaardiseren van werkprocedures heeft binnen het bureau in 
het verleden al plaats gevonden. Alhoewel de processen zullen wijzigen als gevolg van de 
invoering van de MLE-21 eisen, zijn de processtappen gedefinieerd en zijn bijvoorbeeld de 
format's van de eindproducten gestandaardiseerd. Het verder standaardiseren van 
werkprocedures zal daarom weinig effect hebben op de spreiding in de bezettingstijden te 
verlagen. Het wordt daarom aanbevolen het terugdringen van de spreiding in de bezettingstijden 
niet te zoeken in het verder standaardiseren van werkprocedures. 

4.5. Capaciteitsflexibiliteit 

De lead engineer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het personeel binnen het bureau en het 
starten van initiatieven om de capaciteit flexibeler te maken. De mogelijkheden hiervoor worden 
in de volgende paragrafen besproken. 

4.5. 1. Meer flexibel maken van de kotte termijn capaciteit 

Om een orderstroom met een wisselend volume en wisselende samenstelling te kunnen 
verwerken zal er een mogelijkheid moeten zijn om op korte termijn capaciteit te kunnen 
aanpassen. In de literatuur (Bertrand .e.a., 1998) wordt daarbij onderscheidt gemaakt naar 
volumeflexibiliteit en mix-flexibiliteit. Volumeflexibiliteit betekent dater een mogelijkheid bestaat 
van periode tot periode het totaal aantal geproduceerde producten of gewerkte uren te varieren. 
Er zal dan altijd een zekere hoeveelheid capaciteit 'in reserve' worden gehouden om op korte 
termijn te gebruiken om voortgangsproblemen in de totale orderstroom op te lessen. Mix
flexibiliteit betekent de mogelijkheid om veel verschillende producten te maken. Als de vraag naar 
capaciteit per soort product sterk varieert dan zal de beschikbare capaciteit op korte termijn sterk 
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gevarieerd moeten kunnen worden. Het vermogen om de capaciteit per type capaciteitsbron op 
korte termijn aan te passen wordt capacitieve mixflexibiliteit of multi-inzetbaarheid van 
medewerkers genoemd. Een grote capacitieve mix-flexibiliteit wordt in de literatuur aangemerkt 
als basis voor korte doorlooptijden omdat een productieafdeling daarmee het vermogen bezit om 
verstoringen op korte termijn op te lessen. Een voorwaarde is wel dat de 'overplaatsing' van de 
medewerker snel moet kunnen gebeuren. 

Volumeflexibiliteit 

Overuren. Zoals in paragraaf 4.2.6 al is beschreven dient het maken van overuren door de 
engineers met vrije tijd te worden gecompenseerd. Structureel levert dit dus geen extra capaciteit 
op. In de huidige situatie wordt van deze flexibiliteit nagenoeg geen gebruik gemaakt omdat het 
niet zal leiden tot het wegwerken van de hoeveelheid onderhanden werk. Toch is het een krachtig 
middel om kleine verstoring in het productieproces op te lessen. Het maken van overuren door de 
engineers dient daarom op voorhand niet te worden afgewezen. Het wordt daarom aanbevolen 
het maken van overuren te stimuleren als instrument om kleine verstoringen in het 
productieproces op te vangen. 

lnhuur extern personeel. Het inhuren van personeel is een middel om op korte termijn capaciteit 
aan te kunnen passen. Op meer structurele basis vindt dit al plaats door het inhuren van 
engineers met een contract voor meerdere jaren. Benodigde kennis en ervaring beperken deze 
mogelijkheid echter. Om bevoegd te zijn om engineeringswerkzaamheden uit te voeren moet de 
engineer tenminste beschikken over een technische opleiding voor het helikoptertype. Daarnaast 
is het belangrijk dat de engineer kennis heeft van de organisatie en bekend is met de onderhouds
en logistieke database. De tijd die nodig is om een externe engineer hiervoor op te leiden is lang. 
Het wordt daarom aanbevolen het aanpassen van de korte termijn capaciteit niet te zoeken in het 
inhuren van externe engineers. 

Steun interne engineers. Bij de onderhoudsbedrijven en op de vliegvelden is ook 
engineeringexpertise aanwezig op het gebied van AVT, OS en STR. Deze engineers zijn 
werkzaam in de werkvoorbereiding van het onderhoud, de logistiek of verlenen technische 
assistentie aan de vliegende squadrons. Alhoewel deze engineers niet allemaal hoger zijn 
opgeleid beschikken ze wel over de benodigde kennis en vaardigheden om deelproducten als 
onderhoudinstructies en eenvoudige reparatievoorschriften voor het bureau te maken. De MLE-21 
kwaliteitseisen vormen geen belemmering om gebruik te maken van deze mogelijkheid zolang de 
werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een engineer plaats vinden. Van deze 
mogelijkheid wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt. Naast flexibiliteit biedt deze wijze 
van uitbesteden meer voordelen. Door het splitsen van orders en parallel te werken aan een 
uitbestede deelorder kan de engineer de bezettingstijd reduceren wat de gemiddelde doorlooptijd 
van orders gunstig beinvloed. Daarnaast zal de kwaliteit van de technische instructies verbeteren 
door de praktische kennis en ervaring van de externe engineers en bevordert een nauwe 
samenwerken kennisuitwisseling en begrip voor elkaars werkzaamheden. De engineer dient 
daarbij de mogelijkheid te krijgen rechtstreeks te coordineren met de externe engineers omdat het 
maken van de deelproducten onder zijn verantwoordelijkheid plaats vindt. De lead engineer kan 
deze steun relatief eenvoudig laten opnemen in de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst met 
de onderhoudsbedrijven. Een belangrijke maatrege/ die de lead engineer kan nemen om de korte 
termijn volumef/exibiliteit van het bureau te verbeteren is daarom gebruik te gaan maken van de 
beschikbare engineeringcapaciteit binnen de eigen organisatie. 

Extern engineeringbureau. Een andere mogelijkheid die nog niet zo lang bestaat is het 
uitbesteden bij een extern engineeringbureau. Omdat dit bureau niet beschikt over een 
ontwerperkenning voor het helikoptertype is het alleen mogelijk om het maken van specifieke 
eenvoudige deelproducten uit te besteden op het gebied van de discipline STR. Het beoordelen 
en tussentijds coordineren van de voortgang is dan nog steeds door een engineer moeten plaats 
vinden. Deze vorm van uitbesteden draagt bij aan de korte termijn volumeflexibiliteit van het 
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bureau maar in minders mate. De bijdrage aan het verlagen van de gemiddelde bezettingsgraad 
van de engineers en reductie van de doorlooptijden is daardoor ook minder dan bij uitbesteding 
aan de fabrikant. Momenteel wordt slechts spaarzaam gebruik gemaakt van deze mogelijkheid 
vanwege de onbekendheid met elkaars organisatie en werkwijzen. Alhoewel het effect op de 
vo/umeflexibiliteit niet groat is wordt toch geadviseerd deze mogelijkheid tot uitbesteding in stand 
te houden en beter te benutten. 

Mixflexibiliteit 

Binnen de engineeringdisciplines bestaat geen specialisatie naar ordertype. Elke ordertype kan 
aan elke engineer van de juiste discipline worden toegewezen en elke engineer is in staat alle 
voorkomende ordertypen te behandelen. Vanwege de beperkte personele omvang van een 
engineeringdiscipline is dit ook noodzakelijk omdat er anders 'bottleneck' engineers worden 
ontwikkeld die uiteindelijk de prestatie van het gehele bureau gaan bepalen. Door deze manier 
van werken beschikt het bureau over een grote mate van mixflexibiliteit wat positief bijdraagt aan 
de prestaties van het bureau. Van de beperkte uitwisselbaarheid tussen de disciplines wordt in de 
praktijk nagenoeg geen gebruik gemaakt omdat het niet voorkomt dat er onvoldoende belangrijke 
orders zijn om alle engineers aan het werk te houden. Onder de huidige omstandigheden is dat 
een juiste beslissing omdat aanvullende opleidingen om de uitwisselbaarheid te verbeteren, ten 
koste gaat van schaarse engineeringuren zonder dat dit vanuit het oogpunt van prestaties 
noodzakelijk is. Het wordt daarom aanbevo/en de huidige manier van ordertoewijzing te 
handhaven om de mixflexibiliteit binnen de disciplines in stand te houden en pas de 
uitwisse/baarheid tussen de disciplines te verbeteren indien de situatie dit toelaat. 

4.5.2. Verhagen van de productiesnelheid van de engineers 

De literatuur (Hopp & Spearman, 2001) toont aan dat de output van een productiesysteem groter 
wordt naarmate de output van de bottleneck machine groter wordt. De maatregelen die worden 
voorgesteld zijn het verhogen van de productiesnelheid en de bezettingsgraad van de bottleneck 
machine. 

Productiesnelheid. Binnen het bureau vormen de engineers parallelle productie-eenheden. Elke 
engineer is daardoor een potentiele bolttleneck en be"invloed direct de prestaties van het bureau. 
De productiesnelheid van een senior en een junior engineer verschilt echter aanzienlijk. Dit 
verschil wordt veroorzaakt door kennis en ervaring. 

De lead engineer beschikt over mogelijkheden om de kennis van de engineer te be'invloeden. Bij 
het invullen van vacatures kan de lead engineer personeel met voldoende vakkennis selecteren. 
Deze kennis kan in de tijd worden opgefrist of uitgebreid door het volgen van cursussen en 
training. Binnen de organisatie zijn hiervoor ruime mogelijkheden en de lead engineer heeft 
toegang tot deze mogelijkheden. Momenteel besteedt de lead engineer veel aandacht aan de 
opleiding van engineers. Dit is een goede ontwikkeling omdat daarmee de productiesnelheid 
wordt verhoogd en de gemiddelde doorlooptijd wordt verlaagd. Bij de cursusplanning word geen 
onderscheid gemaakt tussen junior en senior engineers. Vanuit het oopunt van efficiency is het 
beter de junior engineers voorrang te geven bij opleidingen. Extra vakkennis draagt voor hen het 
meeste bij aan het opvoeren van de productiesnelheid en de kosten van verloren productie door 
de cursustijd is voor hen het minst. Het is daarom aan te beve/en bij het in het inplannen van 
cursussen en training door de lead engineer voorrang te verlenen aan junior engineers. 

Ervaring van een engineer onstaat door tijd en het type werk dat wordt uitgevoerd en is daardoor 
lastiger te be'invloeden door de lead engineer. Bij aaname van nieuwe engineers kan de lead 
engineer selecteren op ervaring. Als een engineer eenmaal is aangenomen is zijn ervaring alleen 
nog te be'invloeden door het aanbieden van een grote variatie aan ordertypen. De werkwijze 
binnen het bureau door elke engineer in te zetten voor elk ordertype zorgt voor een snelle 
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ervaringsopbouw bij nieuwe engineers. Het wordt daarom oak vanuit ervaringsopbouw 
aanbevolen de huidige manier van ordertoewijzing door de lead engineer te handhaven. 

Een laaste manier waarmee de lead engineer de productiesnelheid van de engineer kan 
be'invloeden is het verstrekken van goede hulpmiddelen. Uit observatie wordt geconstateerd dat 
de engineer in de praktijk veel tijd verliest aan het zoeken van benodigde informatie in de 
logistieke database. Deze database is niet ontworpen om vanuit een technische specificatie naar 
een artikel te zoeken. Dit probleem is op te lossen door te standaardiseren op een range artikelen 
zoals een range verbindingsmiddelen of een range connectors. Deze standaardisatie zal echter 
door de logistieke afdeling in overleg met het bureau moeten plaats vinden. De lead engineer Het 
effect dat standaardisatie van artikelen heeft op de gemiddelde bezettingstijd van een order is 
aanmerkelijk. Het wordt dan oak aanbevolen om door de lead engineer initiatieven te laten 
ontplooien om tot standaardisatie van artikelen te komen. 

Bezettingsgraad verhogen. Een andere methode om de output van de engineers te verhogen is 
de engineer te voorzien van voldoende onderhanden orders. Hiermee wordt voorkomen dat hij 
onnodig zonder werk komt te zitten waardoor kostbare tijd verloren gaat die ook voor productie 
had kunnen warden gebruikt. Deze methode is reeds verder besproken bij variability pooling . 

4.6. Conclusie 

In het algemeen wordt de conclusie getrokken dat er geen grote wijzigingen in de 
beheersingsstructuur noodzakelijk zijn. De nadruk ligt vooral op het beter benutten van de huidige 
beschikbare beheersingsmogelijkheden. De maatregelen die hiervoor moeten warden genomen 
zijn hieronder gerangschikt: 

o Besteed geen tijd aan het verder standaardiseren van de werkprocedures; 
o Zoek het aanpassen van korte termijn flexibiliteit niet in het inhuren van externe engineers; 
o Behoud de huidige manier van ordervrijgave aan de engineers; 
o Behoud de mogelijheid tot uitbesteding van deelproducten bij het externe 

engineeringbureau; 
o Probeer het uitbesteden bij de fabrikant toegankelijker te maken en put de mogelijkheden 

uit om orders van het type MODO bij de fabrikant uit te besteden; 
o Spreek met de klant af dat orders van het type AIWS en RCTP niet warden geclusterd; 
o Splits orders van het type MODO en SB in kleinere deelorder bij ordervrijgave; 
o Laat het verlagen van de gemiddelde doorlooptijd van orders meenemen als criterium bij 

het schrijven van werkprocedures; 
o Maak het mogelijk dat gebruik kan warden gemaakt van beschikbare 

engineeringscapaciteit binnen de onderhoudsbedrijven om deelproducten uit te besteden 
en maak er gebruik van; 

o Standaardiseer de door de engineer te gebruiken artikelen; 
o Verleen bij het inplannen van cursussen voorrang aan junior engineers; 
o Ga gebruik maken van overuren als instrument om kleine verstoringen in het 

produktieproces op te vangen; 
o Ga beter gebruik maken van de mogelijkheid tot uitbesteden bij het externe 

engineeringbureau; 
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5. VERWACHT GEDRAG VAN HET AANGEPASTE SYSTEEM 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het systeem zich zal gedragen wanneer de voorgestelde 
maatregelen warden uitgevoerd. Omdat de effecten van de meeste ingrepen door gebrek aan 
informatie kwalitatief zijn vastgesteld geven de resultaten op hoofdlijnen inzicht in het verwachte 
gedrag. Eerst zal de testopzet warden besproken waarna de resultaten warden geanalyseerd en 
conclusies warden getrokken. 

5.1. Testopzet 

Een bezettingsgraad van u < 1 is een belangrijke voorwaarde om de hoeveelheid onderhanden 
orders te kunnen beheersen. Om ruw inzicht te krijgen in het gedrag van het aangepaste systeem 
is daarom gekeken naar de effecten van het uitbesteden van de gehele ordertypen MODO en 
RCTP op de gemiddelde bezettingsgraad van de engineeringdisciplines. De effecten van de 
overige maatregelen warden in deze modellering verwaarloosbaar verondersteld. 

Om de invloed te bepalen van het uitbesteden van ordertypen MODO en RCTP op de 
bezettingsgraad wordt formule 5.1 gebruikt (Hopp & Spearman, 2001 ). Hiermee wordt per 
engineeringdiscipline de gemiddelde bezettingsgraad u berekend bij elke mogelijke uitbestede 
combinatie van ordertype MODO en RCTP. 

LAeo ·Peo 
ue=----

re 

ue = Gemiddelde bezettingsgraad van engineeringdiscipline e 

o =Set ordertypen, oE {AIWS, RCTP, SL,SB,MODO} 

A,eo = Aankomsten van ordertype o bij engineeringdiscipline e 

p ea = Gemiddelde bezettingstijd van ordertype o bij 

engineeringdiscipline e 
re = Verwerkingsintensiteit van orders door engineeringdiscipline e 

(5.1) 

(#/jaar) 

(uur) 
(uren/jaar) 

Vanuit de set ontvangen orders in de jaren 2004, 2005 en 2006 is 
engineeringsdiscipline/ordertype het aantal arriverende orders per tijdseenheid bepaald. 
Aangevuld met de benodigde bezettingstijden uit tabel 3.3 zijn per combinatie 
engineeringdiscipline/ordertype de gemiddelde bezettingstijden vastgesteld. In tabel 5.1 zijn de 
resultaten weergegeven van de berekende parameters die als input voor het berekenen van de 
gemiddelde bezettingsgraden van de engineeringdisciplines zijn gebruikt. 

AVT DT OS STR 
AO po AO po AO po AO po 

Ordertype #/jaar uur #/jaar uur #/jaar uur #/jaar uur 
AIWS 79,3 23,8 121 ,7 24,0 53,7 24,3 107,0 25,0 
RCTP 12,0 8,3 28,7 7,2 53,0 5,8 11 ,7 6,5 
SL 4,0 4,0 13,3 4,0 17,3 4,0 2,3 4,0 

SB 8,0 64,0 24,7 64,0 11 ,0 64,0 10,7 64,0 
MODO 8,0 200,0 5,0 169,6 3,3 288,0 5,3 160,0 

Tabel 5.1 : Gemiddelde orderaankomsten en bezettingstijden van de ordertypen 
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Bij de berekening van de bezettingsgraden is de capaciteit van het bureau constant gehouden 
overeenkomstig de situatie in tabel 3.4. De bezettingsgraden van de engineeringdisciplines zijn 
afzonderlijk bekeken omdat zij onderling onafhankelijk zijn en het effect van het weigeren van een 
ordertype niet voor elke disciplines hetzelfde hoeft te zijn. 

5.2. Resultaten en analyse 

In tabel 5.2 zijn de resulterende bezettingsgraden weergegeven als gevolg van het uitbesteden 
van verschillende combinaties ordertypen MODO en RCTP. De effecten van de verschillende 
combinaties kunnen in twee groepen worden verdeeld. Het niet uitbesteden van ordertypen RCTP • 
en MODO of alleen ordertype RCTP wat leidt tot overbelasting van het gehele bureau en het 
uitbesteden van ordertype MODO wat leidt tot overbelasting van een of meer 
engineeringdisciplines. 

Ordertypen Gemiddelde bezettingsgraad (u) 
AIWS RCTP SL SB MODO AVT OT OS STR 

1 1 1 1 1 1,10 1,50 1,43 1,15 
1 0 1 1 1 1,08 1,45 1,30 1,13 
1 1 1 1 0 0,67 1,27 1,02 0,92 
1 0 1 1 0 0,65 1,22 0,89 0,90 

0 = ordertype uitbesteed 
1 = ordertype niet uitbesteed 

Tabel 5.2: Bezettingsgraden per engineeringdiscipline als gevolg van uitbesteding 

Uit de resultaten blijkt dat het maximaal uitbesteden van ordertypen MODO en RCTP voor de 
engineeringdisciplines AVT, OS en STR zal leiden tot een bezettingsgraad van u < 1. Het 
verwaarlozen van de effecten van het uitbesteden van deelproducten door de engineer zorgt 
ervoor dat de waarden in de praktijk nog enigszins gunstiger zullen zijn. 

Bij maximaal uitbesteden van ordertype MODO en RCTP blijft de bezettingsgraad voor 
engineeringdiscipline OT nog ruim boven de 1. Het verwaarlozen van de effecten van het 
uitbesteden van deelproducten door de engineer heeft weinig invloed op deze waarde. De 
engineeringdiscipline heeft niet de mogelijkheid om deelproducten uit te besteden. 

5.3. Conclusie 

De voorgestelde maatregelen om de beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk binnen 
het bureau aan te passen, zijn voldoende voor de engineeringdisciplines AVT, OS en STR. De 
bezettingsgraad van deze disciplines zijn tot u < 1 te be'invloeden door de ordertypen MODO en 
RCTP uit te besteden. Voor de engineeringdiscipline OT blijken de maatregelen onvoldoende. 
Voor deze discipline zal een capaciteitsaanpassing als aanvullende maatregel moeten plaats 
vinden om de hoeveelheid onderhanden werk te kunnen beheersen. 
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6. AANPASSING CAPACITEITS VAN ENGINEERINGDISCIPLINE DT 

In dit hoofdstuk wordt de minimale engineeringcapaciteit van de discipline OT bepaald die in staat 
is om de huidige orderinstroom op lange termijn op een beheersbare manier te kunnen 
verwerken. Eerst zal de opzet van het deelonderzoek warden besproken waarna de resultaten 
warden geanalyseerd en conclusies warden getrokken. 

6. 1. Modellering van de engineeringcapaciteit 

In de huidige situatie wordt de doorlooptijd voornamelijk bepaald door wachttijd die ontstaat door 
een hoge belasting van het systeem en variabele interaankomst- en bezettingstijden van orders. 
Daarom wordt wachttijdtheorie toegepast om de omvang van de capaciteit te bepalen. 

De orders komen binnen bij de leadengineer die geen portefeuille aanhoudt maar een prioriteit 
aan de order geeft en de orders direct doorzet naar een engineer van de juiste discipline. Dit 
betekent dat elke engineer een eigen wachtrij opbouwt. Door deze manier van werken kunnen de 
engineers als zelfstandige wachtrijsystemen warden gemodelleerd. Het conceptuele model dat 
hierbij past is in figuur 6.1 weergegeven. 
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Figuur 6.1: Conceptuele model van de engineeringcapaciteit 
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De interaankomsttijden van orders voor de engineeringdiscipline OT hebben een 
variatiecoefficient van 1 ,24. Omdat de variatiecoefficient ongelijk aan 1 is, is het niet aannemelijk 
dat de interaankomsttijden exponentieel zijn verdeeld. Een chi-kwadraat aanpassingstoets op de 
interaankomsttijden bevestigt dit en laat zien dat de interaankomsttijden met 99% zekerheid niet 
exponentieel zijn verdeeld (P-waarde < 0,01 ). De interaankomst- en bezettingstijden van orders 
die bij de engineers arriveren hebben dan een niet nader gespecificeerde verdeling, de omvang 
van de wachtrij bij de engineers kent geen beperking en het aantal potentiele orders is niet 
beperkt. Overeenkomstig de notatiewijze van Kendell is in deze situatie een G/G/1/00/ 00 model met 
prioriteitsklassen toepasbaar voor de enkelvoudige engineer. Dit model wordt benaderd door het 
toepassen van een M/G/1/00/ 00 model met prioriteitsklassen. Hierdoor warden de gemiddelde 
wachttijd per prioriteitsklasse enigszins onderschat omdat de interaankomsttijden in werkelijkheid 
variabeler zijn dan wordt verondersteld met een Poisson aankomst (variatiecoefficient van 1 ,24 
tegen 1 ). Met formula 6.1 (Bertrand e.a., 1998) kan de verwachting van de gemiddelde wachttijd 
per prioriteitsklasse in een M/G/1/00/ 00 wachtrijsysteem warden bepaald. 
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Elwj J = verwachte waarde van de wachttijd van categorie j 

ElA-j J = verwachte waarde van het aantal aankomsten in categorie j 

per tijdseenheid 

ElP~ J = verwachte waarde van het kwadraat van de bezettingstijd 

in categorie j 

u j = de bezettingsgraad van de machine tengevolge van de orders 

uit categorie j 

A = aantal toegepaste categorien 

(6.1) 

(uur) 

(/uur) 

Aan het gebruik van dit model worden aanvullende voorwaarden gesteld. Orders dienen een voor 
een bij de engineer te arriveren. Als de engineer een order in behandeling heeft wordt de 
aangeboden order in de wachtrij gezet. Als de engineer vrij komt wordt direct gestart met de 
volgende order in uit de wachtrij. De orders binnen de categorien zijn identiek. De 
verwerkingsvolgorde in de wachtrij dient volgens het first-in-first-out (fifo) principe plaats te vinden. 
Een engineer kan aan hoogstens een order tegelijk werken en aan een order kan ten hoogsten 
een engineer tegelijk werken. Een engineer kan niet vrij zijn als er nog orders in zijn wachtrij 
bevinden. De behandeling van een order door de engineer wordt niet tussentijds onderbroken. 
Afgehandelde orders verlaten het systeem direct en de engineer werkt op een constante snelheid 
van een tijdseenheid per tijdseenheid. 

Met uitzondering van de voorwaarde van het onderbreken van orders en identieke orders wordt in 
de werkelijkheid aan de voorwaarden voldaan. De aanname dat alle orders kunnen wachten en 
dat een engineer de behandeling van de order waar hij mee bezig is eerst afrond voordat aan de 
volgende wordt gestart, gaat niet in alle gevallen op. Wanneer een order arriveert met een hoge 
urgentie kan na een eerste beoordeling van de order worden besloten dat de order die bij de 
engineer in behandeling is even terzijde wordt gelegd om aan de urgente order te kunnen werken. 
Doorgaans warden de meest dringende acties voor de urgente order uitgevoerd om de situatie 
onder controle te krijgen waarna de urgente order op de reguliere wijze in het wachtrijsysteem 
wordt opgenomen. Vanwege de lage frequentie waarin urgente orders plaats vinden en de relatief 
geringe capaciteit die het kost om de situatie onder controle te krijgen, wordt de tout die de 
aanname introduceert verwaarloosbaar geacht. Om tot identieke orders per prioriteitscategorie te 
komen is per categorie een gewogen gemiddelde bezettingstijd (pj) en een gewogen gemiddelde 
standaarddeviatie van de bezettingstijd (crp) voor een order bepaald. 

6.2. Testopzet 

Het gekozen model geeft niet direct het optimale aantal engineers als resultaat maar de 
gemiddelde wachttijd van een prioriteitscategorie. Daarom wordt een lokale zoekmethode 
toegepast door bij een ongewijzigde werklast het aantal engineers te varieren. Met formule 6.1 
wordt vervolgens de gemiddelde wachttijd per categorie bepaald. Het minimum aantal engineers 
dat voor elke prioriteitscategorie leidt tot een stabiele wachttijd is het benodigd aantal engineers. 

De volgende aannamen zijn gedaan: 
De ordertypen MODO en RCTP worden volledig uitbesteed; 
Orders van het type SB worden gesplitst in twee identieke deelorders; 
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Bij meerdere engineers worden de binnenkomende orders gelijk over de engineers 
verdeeld; 
De orders binnen een categorie worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 

Deze vier aannamen zijn overeenkomstig de werkwijze in het aangepaste systeem. 

De input parameters zijn: 
Aj = verwachte waarde van het aantal orderaankomsten in categorie j 

per tijdseenheid 
p j = verwachte waarde van de bezettingstijd in categorie j 

ap j = standaardafwijking van de bezettingstijd in categorie j 

µ = beschikbare capaciteit per engineer 

De Controle variabele is: 
m = aantal engineers 

De output parameter is: 
Wj = verwachte waarde van de wachttijd van categorie j 

(/jaar) 
(uur2

) 

(uur) 

(uur/jaar) 

(uur) 

De waarden die zijn gebruikt voor de parameters .\j, pj en crpj staan vermeld in tabel 6.1. De 
capaciteit van de engineers µ wordt identiek verondersteld. In de praktijk wordt onderscheid 

gemaakt tussen senior en junior engineers maar door personeelsverloop en ervaringsopbouw 
door tijd is deze scheiding in werkelijkheid minder scherp. Voor µ wordt een capaciteit van 1245 

uur/jaar gebruikt wat het gemiddelde is van de huidige engineeringcapaciteit van OT. De range 
van discrete waarden van het aantal engineers m waarin wordt gezocht ligt tussen 1 engineer en 
6 engineers. De prioriteitsvolgorde tussen de onderlinge ordertypen is tot stand gekomen in 
overleg met de engineers en de betrokken managers. 

Prioriteit Ordertype Urgentie DT 
categorie Aj pj opj 

i #/'aar uur uur 
1 AIWS hoog 2,7 22,0 3,8 
2 SB hoog 10,7 32,0 11 ,3 
3 AIWS middel 119,0 24,0 4,1 
4 SB middel 38,7 32,0 11 ,3 
5 SL laag 13,3 4,0 1,0 

Tabel 6.1: lnputparameters voor het bepalen van de gemiddelde doorlooptijd per 
prioriteitscategorie j 

In tabel 6.2 zijn de resultaten gegeven voor de range waarden van m. 
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Tabel 6.2: Gemiddelde wachttijd (uur) per categorie orders per aantal engineers 
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6.3. Analyse van de resultaten 

Tabel 6.2 geeft de wachttijden van de ordercategorien bij de verschillende waarden van m. Hieruit 
blijkt dat bij een minimum engineeringomvang van 4 engineers ook voor ordercategorie 4 en 5 
een stabiele wachttijd wordt bereikt. Bij een huidige omvang van 3 engineers betekent dit een 
uitbreiding van 1 engineer. 

6.4. Gevoeligheidsanalyse 

Uit formule 5.1 en 6.1 blijkt dat de gemiddelde wachttijd in een categorie Wi wordt bepaald door 

het aantal orders dat periodiek arriveert ( /l, j ), de bezettingstijd ( p j )en de beschikbare 

engineeringcapaciteit (re). Om te bepalen of hun bijdrage aan Wj significant is, is een 

variantieanalyse uitgevoerd. Om de dataset te beperken zijn drie in plaats van vijf 
prioriteitscategorien gehanteerd. Hieruit blijkt zoals verwacht dat /l, j (P=0,0005), p j (P=0,0005) 

en re (0,0000) met 95% zekerheid een statistisch significant effect hebben op Wj. Deze 

parameters dienen bij de leiding bijzondere aandacht te krijgen omdat zij de gemiddelde 
doorlooptijd van de orders en daarmee de algehele prestaties, sterk be"invloeden. 

In figuur 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5 zijn de effecten van het wijzigen van de instroom van de 
verschillende ordertypen weergegeven op Wi bij een capaciteit van m = 4 engineers voor de 

engineeringdiscipline OT. Hieruit blijkt, zoals verwacht, dat wachttijden in een prioriteitscategorie 
gevoelig zijn voor schommelingen in de hoeveelheid instromende orders uit categorien met een 
hogere prioriteit. 
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In tabel 6.4 en 6.5 zijn de effecten van het ervaringsniveau van de engineers van de 
engineeringdiscipline OT weergegeven op Wj bij verschillende waarden van m. Als de gehele 

discipline bestaat uit ervaren senior engineers dan is de minimum benodigde capaciteit nog 
steeds 4 engineers. lndien door omstandigheden de engineeringdiscipline wordt gevuld met 
onervaren junior engineers, dan is een extra engineer benodigd om ook de wachttijd van 
ordertype 5 stabiel te houden. 
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aantal engineers (m) 

Tabel 6.5: Gemiddelde wachttijd (uur) per categorie voor junior engineers OT 

Een van de voorgestelde maatregelen is het splitsen van ordertype SB in kleinere deelorders. In 
figuur 6.6 is het effect weergegeven van deze maatregel op Wj bij een capaciteit van m = 4 

engineers voor de engineeringdiscipline OT. Hieruit blijkt dat het splitsen van ordertype SB in twee 
deelorders de gemiddelde wachttijd voor categorie 4 en 5 (ordertype SB met urgentie 'middel' en 
SL) met 21 % reduceert. Ook blijkt dat het splitsen van ordertype SB in meer dan 2 deelorders 
weinig extra reductie van de gemiddelde wachtijd voor categorie 4 en 5 meer oplevert. 
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6.5. Conclusies 

5 

Aantal deelorders type SB 

--Wt1 

Wt2 

--Wt3 

····· · · Wt4 

----Wt5 

Figuur 6.6: Effect van het splitsen van ordetype SB op Wj 

In dit hoofdstuk is de minimale engineeringcapaciteit van de discipline OT bepaald die in staat is 
om de huidige orderinstroom op lange termijn op een beheersbare manier te kunnen verwerken . 
Tabel 6.2 geeft de wachttijden van de ordercategorien bij de verschillende waarden van m. Hieruit 
blijkt dat bij een minimum engineeringomvang van 4 engineers ook voor ordercategorie 4 en 5 
een stabiele wachttijd wordt bereikt. Bij een huidige omvang van 3 engineers betekent dit een 
uitbreiding van 1 engineer. 

De gemiddelde wachttijd van een order uit een prioriteitscategorie blijkt gevoelig voor 
schommelingen in het aanbod van de hoeveelheid orders uit een categorie met een hogere 
prioriteit. Als alle engineers van de discipline OT zeer ervaren zijn en de productiesnelheid halen 
van een senior engineer dan is nog steeds een uitbreiding van 1 engineer nodig. Als de ervaring 
daalt en alle engineers van de discipline OT kunnen worden beschouwd als junior engineers, dan 
zal een uitbreiding van 2 engineers nodig zijn. 
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7. AANPASSING VERWERKINGSVOLGORDE VAN DE ENGINEER 

De leiding van het bureau hecht grote waarde aan het gebruik van prioriteitsklassen voor het 
verwerken van orders door de engineer. De huidige werkvolgordebepaling is daarom als een 
gegeven beschouwd bij het bepalen van de beheersingsmaatregelen. In hoofdstuk 4 is 
aangegeven dater volgorderegels bestaan die beter presteren dan prioriteitsklassen. Gezien 
vanuit de algemene prestaties van het bureau betekent het hanteren van prioriteitsklassen 
daarom een bewuste keuze om suboptimaal te werken. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de prestaties 
die potentieel haalbaar moeten zijn binnen het bureau en daarmee ook het verlies aan prestaties 
door het kiezen voor een verwerkingsvolgorderegel met prioriteitsklassen. Dit inzicht wordt 
verkregen door in de volgende paragrafen de prestaties bij het gebruik van prioriteitsklassen te 
vergelijken met de prestaties bij gebruik van een andere verwerkingsvolgorderregel. 

7.1. Testopzet 

De interaankomsttijden van orders voor de engineeringdiscipline AVT, OT, OS en STR hebben 
een variatiecoefficient van respectievelijk 1,28, 1,24, 1, 17 en 1,40. Omdat de variatiecoefficienten 
ongelijk aan 1 zijn, is het niet aannemelijk dat de interaankomsttijden exponentieel zijn verdeeld. 
Een chi-kwadraat aanpassingstoets op de interaankomsttijden bevestigt dit en laat zien dat de 
interaankomsttijden voor alle engineeringdisciplines met 99% zekerheid niet exponentieel zijn 
verdeeld (alle P-waarden < 0,01). 

De interaankomst- en bezettingstijden van orders die bij de engineers arriveren hebben dan een 
niet nader gespecificeerde verdeling, de omvang van de wachtrij bij de engineers kent geen 
beperking en het aantal potentiele orders is niet beperkt. Overeenkomstig de notatiewijze van 
Kendell is in deze situatie een G/G/1/00/ 00 model met prioriteitsklassen toepasbaar voor de 
enkelvoudige engineer. Voor het modelleren van de engineer wordt gebruik gemaakt van het 
conceptuele model uit paragraaf 6.1 waarin de engineer orders behandelt in volgorde van 
prioriteitklassen. Hierdoor worden de gemiddelde wachttijd per prioriteitsklasse enigszins 
onderschat omdat de interaankomsttijden in werkelijkheid variabeler zijn dan wordt verondersteld 
met een Poisson aankomst. 

De prestaties bij gebruik van prioriteitsklassen wordt gebruikt als referentie. Deze prestaties 
worden vergeleken met de prestaties die kunnen worden behaald bij gebruik van de 
verwerkingsvolgorderegel 'kortste-bezettingstijd-eerst' (shortest-processing-time, SPT). Uit de 
literatuur blijkt dat deze volgorderegel het beste presteert onder hogere bezettingsgraden en de 
gemiddelde wachttijd en doorlooptijd van orders minimaliseert (Bertrand e.a., 1998). In de test 
wordt als alternatief geen zuivere SPT -volgorde gehanteerd maar een benadering hiervan door 
de prioriteitscategorien (j) in het model te kiezen in volgorde van oplopende verwachte waarde 
van de bezettingstijd (pj). 

prioriteit 

h~og==t-
, 

i =m-
i =m- engineer 

j =m-
' laag JIIT!}-'-----___. 

Figuur 7.1 : Conceptuele model 
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De volgende aannamen zijn gedaan: 
De ordertypen MODO en RCTP worden volledig uitbesteed; 
Orders van het type SB worden gesplitst in twee identieke deelorders; 
Bij meerdere engineers worden de binnenkomende orders gelijk over de engineers 
verdeeld; 
De orders binnen een categorie worden behandeld in volgorde van binnenkomst; 

Deze vier aannamen zijn overeenkomstig de werkwijze in het aangepaste systeem. 

De input parameters zijn: 
Aj = verwachte waarde van het aantal orderaankomsten in categorie j 

per tijdseenheid 
p j = verwachte waarde van de bezettingstijd in categorie j 

ap j = standaardafwijking van de bezettingstijd in categorie j 

µ = beschikbare capaciteit per engineer 

m = aantal engineers binnen een engineeringdiscipline 
v = verwerkingsvolgorde van orders tussen categorien j door een engineer 

(/jaar) 
(uur2

) 

(uur) 

(uur/jaar) 

De controle variabelen is: 
vm = combinatie van de verwerkingsvolgorde v van orders tussen categorien j door de 

engineer en het aantal engineers m binnen een discipline; 

De output parameter is: 
Wj = verwachte waarde van de wachttijd van categorie j (uur) 

De range van discrete waarden van het aantal engineers m waar de waarden van Wj voor worden 
bepaald ligt tussen 1 en 6 engineers. Deze waarden worden bepaald voor de 
verwerkingsvolgorde v met prioriteitsklassen en met de SPT volgorderegel. De controle variabele 
vm bestaat daarom uit 12 verschillende combinaties van v met m. Voor elke combinatie wordt per 
categorie j de gemiddelde doorlooptijd Wj bepaald. De waarden die zijn gebruikt voor de 
inputparameters Aj, pj en crpj en de resulterende waarden van de outputparameter Wj voor 
prioriteitsklassen en voor de SPT verwerkingsvolgorde staan per engineeringdiscipline vermeld in 
tabel 7.1 , 7,2, 7.3 en 7.4. De capaciteit van een engineer µ wordt identiek verondersteld en 

overeenkomstig het gewogen gemiddelde van de huidige engineeringcapaciteit (AVT = 1245 
uur/jaar, OT= 1245 uur/jaar, OS = 1167 uur/jaar en STR = 1245 uur/jaar). 

G 
Q) 

·~ 
0) 

* u 

Prioriteit Ordertype Urgentie AVT Prioriteit Ordertype Urgentie AVT 
categorie Aj pj op categorie Aj pj op 

i (ljaar) (uur) (uur) i (/jaar) (uur) (uur) 
1 AIWS hoog 0,3 24,0 4,0 1 SL laag 4,0 4,0 1,0 
2 SB hoog 2,0 32,0 11,3 2 AIWS middel 79,0 23,8 4,1 
3 AIWS mid de I 79,0 23,8 4, 1 3 AIWS hoog 0 ,3 24,0 4,0 
4 SB mid de I 14,0 32,0 11 ,3 4 SB hoog 2,0 32,0 11 ,3 
5 SL laag 4,0 4,0 1,0 5 SB middel 14,0 32,0 11 ,3 

1 11 7 5 4 4 G 1 8 5 4 3 3 
2 11 7 6 4 4 Q) 2 34 11 6 4 3 
3 52 16 9 6 5 

·g 
3 142 22 10 6 5 0) 

4 1.400 43 17 10 7 2 4 161 23 10 7 5 
<1l 

5 10.107 58 20 12 8 u 5 1.267 31 13 7 5 
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

aantal engineers (m) aantal engineers (m) 

Tabel 7.1 : Waarden van de inputparameters Aj, pj en crpj (boven) en de resulterende 
waarden van de outputparameter Wj (onder) per aantal engineers m voor 

prioriteitsklassen (I) en voor de SPT verwerkingsvolgorde (r) bij engineeringsdiscipline AVT 
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Prioriteit Ordertype Urgentie DT Prioriteit Ordertype Urgentie DT 
categorie Aj pj crp categorie Aj pj crp 

/'aar uur uur i (ljaar) (uurJ (uur) 
AIWS hoog 2,7 22 ,0 3 ,8 1 SL laag 13,3 4,0 1,0 

2 SB hoog 10,7 32 ,0 11 ,3 2 AIWS hoog 2,7 22,0 3 ,8 
3 AIWS middel 119,0 24,0 4 , 1 3 AIWS middel 119,0 24,0 4, 1 
4 SB mid de I 38,7 32,0 11 ,3 4 SB hoog 10,7 32,0 11 ,3 
5 SL laag 13,3 4,0 1,0 5 SB middel 38,7 32,0 11,3 

3 11--_4~4~-+---:2~0~1--1~3,...--t--,-,~t--~-t---:,,----t 
Q) 2 65 24 15 

10 8 7 3 1 
11 8 7 Q) 2 

16 12 9 8 
16 12 10 8 

"§ 3 
Cl --:-_--· ·---:---··-~--- 31 18 12 

"§ 
3 Cl 79 30 18 13 

~ 4 ' . 293 59 29 Q) 

1i.1 4 680 87 38 23 
u 5 

f -- - - -- - - -

;...,........_ ........... ~ _,,1,.1..,, -~ .. , ..... ~ .. · ~- - --.! 1.176 105 42 u 5 407 74 36 

3 
Q) 
·c: 
0 
CJ) 

* u 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 
aantal engineers (m) aantal engineers (m) 

Tabel 7.2: Waarden van de inputparameters Aj, pj en crpj (boven) en de resulterende 
waarden van de outputparameter Wj ( onder) per aantal engineers m voor 

prioriteitsklassen (I) en voor de SPT verwerkingsvolgorde (r) bij engineeringsdiscipline OT 

Prioriteit Ordertype Urgentie OS Prioriteit Ordertype Urgentie OS 
categorie Aj pj crp categorie Aj pj crp 

/'aar uur uur j (/jaar) (uur) (uur) 
AIWS hoog 1,3 24,0 4 ,0 1 SL laag 17,3 4 ,0 1,0 

2 SB hoog 8,0 32,0 11 ,3 2 AIWS hoog 1,3 24,0 4,0 
3 AIWS middel 52,3 24,3 4 ,3 3 AIWS mid de I 52,3 24,3 4 ,3 
4 SB middel 14,0 32 ,0 11 ,3 4 SB hoog 8 ,0 32,0 11 ,3 
5 SL laag 17,3 4,0 1,0 5 SB middel 14,0 32 ,0 11 ,3 

1 10 6 5 4 3 3 1 11 7 6 4 4 
2 11 7 5 4 3 Q) 2 ·c: 12 l.l 6 4 4 
3 33 12 8 5 4 g, 3 28 12 8 6 5 
4 207 27 12 8 6 2 4 co 89 22 12 8 6 
5 620 37 15 9 6 () 5 331 34 15 9 7 

2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 
aantal engineers (m) aantal engineers (m) 

Tabel 7.3: Waarden van de inputparameters Aj, pj en crpj (boven) en de resulterende 
waarden van de outputparameter Wj (onder) per aantal engineers m voor 

prioriteitsklassen (I) en voor de SPT verwerkingsvolgorde (r) bij engineeringsdiscipline OS 
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Prioriteit Ordertype 
categorie 

i 
1 AIWS 
2 SB 
3 AIWS 
4 SB 
5 SL 

s 1 35 16 
·~ 2 
g, 3 

* 4 u 5 
2 

Urgentie 
,\j 

Uiaarl 
hoog 2,3 
hoog 6,6 
mid de I 104,0 
mid de I 14,6 
laag 2,3 

11 8 
12 8 
47 19 

366 53 
774 68 

3 4 
aantal engineers (m) 

STA 
pj op 

luur) luur) 
40,0 9,2 
32,0 11,3 
24,3 4,3 
32,0 11,3 
4,0 1,0 

6 5 31 
7 5 Ql 2 
12 9 ·g, 3 

24 15 * 4 
28 17 u 5 
5 6 

Prioriteit Ordertype Urgentie STA 
categorie ,\j pj op 

i Uiaarl (uur) (uur) 
1 SL laag 2,3 4,0 1,0 
2 AIWS middel 104,0 24,3 4,3 
3 SB hoog 6,6 32,0 11 ,3 
4 SB middel 14,6 32,0 11 ,3 
5 AIWS hoog 2,3 40,0 9,2 

7 5 4 3 
r--- -- ~ 

i I J 21 10 7 5 
- ----

1 , 79 23 12 8 
- - - ---,, 183 32 15 9 

L.. .. ~ ) -· . ~ • __ :,_ -- ~ 421 42 18 10 
2 3 4 5 6 

aantal engineers (m) 

Tabel 7.4: Waarden van de inputparameters Aj, pj en crpj (boven) en de resulterende 
waarden van de outputparameter Wj (ender) per aantal engineers m voor 

prioriteitsklassen (I) en voor de SPT verwerkingsvolgorde (r) bij engineeringsdiscipline STR 

7.2. Analyse van de resultaten 

In tabel 7.1 staan de gevonden waarden van Wj voor de engineeringdiscipline AVT. Hieruit blijkt 
dat bij de huidige engineeringsomvang (m = 3) en maximale uitbesteding van ordertypen MODO 
en RCTP het gebruik van de SPT volgorderegel het volgende effect heeft op Wj ten opzichte van 
prioriteitsklassen: 

categorie 1 -29% (-2 uur); 
categorie 2 +57% (+4 uur); 
categorie 3 +38% (+6 uur); 
categorie 4 -47% (-20 uur); 
categorie 5 -47% (-27 uur); 

SPT blijkt beter te presteren voor categorie 4 en 5 ten koste van categorie 2 en 3. In absolute zin 
zijn de verschillen niet erg groot. Met een lage bezettingsgraad van u = 0,65 is er daarom geen 
duidelijke voorkeur voor een van beide verwerkingsvolgorden. Uit tabel 7.1 blijkt ook dat bij 
stijgende bezettingsgraad, bijvoorbeeld als er tijdelijk een vacature onstaat (m = 2), het hanteren 
van de SPT volgorderegel een groot effect heeft op Wj in categorie 4 en 5. In deze situatie blijkt 
met SPT een reductie in wachtijd haalbaar ten opzichte van prioriteitsklassen van -89% (-1239 
uur) voor categorie 4 en -87% (-8840 uur) voor categorie 5. 

In tabel 7.2 staan de gevonden waarden van Wj voor de engineeringdiscipline OT. Hieruit blijkt dat 
bij de aangepaste engineeringsomvang (m = 4) en maximale uitbesteding van ordertypen MODO 
en RCTP het gebruik van de SPT volgorderegel het volgende effect heeft op Wj ten opzichte van 
prioriteitsklassen: 

categorie 1 +20% (+2 uur); 
categorie 2 +9% (+1 uur); 
categorie 3 -3% (-1 uur); 
categorie 4 -70% (-206 uur); 
categorie 5 -65% (-769 uur); 

De SPT volgorde regel blijkt voor categorie 1, 2 en 3 geen noemenswaardig verschil te maken. 
Voor categorie 4 en 5 blijkt de Wj wel aanmerkelijk te verbeteren door gebruik te maken van de 
SPT volgorderegel in plaats van prioriteitsklassen. 

In tabel 7.3 staan de gevonden waarden van Wj voor de engineeringdiscipline OS. Hieruit blijkt 
dat bij de huidige engineeringsomvang (m = 2) en maximale uitbesteding van ordertypen MODO 
en RCTP het gebruik van de SPT volgorderegel het volgende effect heeft op Wj ten opzichte van 
prioriteitsklassen: 
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- categorie 1 + 10% ( + 1 uur); 
- categorie 2 +9% (+1 uur); 
- categorie 3 -15% (-5 uur); 
- categorie 4 -57% (-118 uur); 
- categorie 5 -47% (-289 uur); 

De SPT volgorde regel blijkt voor categorie 1, 2 en 3 geen noemenswaardig verschil te maken. 
Voor categorie 4 en 5 blijkt de Wj wel aanmerkelijk te verbeteren door gebruik te maken van de 
SPT volgorderegel in plaats van prioriteitsklassen. 

In tabel 7.4 staan de gevonden waarden van Wj voor de engineeringdiscipline STR. Hieruit blijkt 
dat bij de huidige engineeringsomvang (m = 3) en maximale uitbesteding van ordertypen MODO 
en RCTP het gebruik van de SPT volgorderegel het volgende effect heeft op Wj ten opzichte van 
prioriteitsklassen: 

- categorie 1 -36% (-4 uur); 
- categorie 2 +75% (+9 uur); 
- categorie 3 +68% (+32 uur); 
- categorie 4 -50% (-183 uur); 
- categorie 5 -46% (-353 uur); 

De SPT volgorderegel blijkt voor categorie 1, 2 en 3 geen noemenswaardig verschil te maken. 
Voor categorie 4 en 5 blijkt de Wj wel aanmerkelijk te verbeteren door gebruik te maken van de 
SPT volgorderegel in plaats van prioriteitsklassen. 

7.3. Gebruik van alternatieve werkvolgorderegels 

Uit paragraaf 7.2 blijkt dat het toepassen van een benadering van de SPT werkvolgorderegel bij 
hogere bezettingsgraden tot betere prestaties per prioriteitscategorie leidt. Daarbij is aangenomen 
dat binnen een categorie de orders in volgorde van binnenkomst warden behandeld. De 
algemene prestaties van de SPT volgorderegel kan ten opzichte van het gebruik van 
prioriteitsklassen nog verder warden verbeterd door helemaal geen gebruik te maken van 
categorien en alle orders in oplopende volgorde van hun verwachte bezettingstijd te behandelen. 
De leiding van het bureau hecht echter grate waarde aan het gebruik van prioriteitsklassen voor 
het verwerken van orders door de engineer. Tussen het toepassen van prioriteitscategorien per 
ordertype en het volgen van een zuivere SPT werkvolgorde liggen een groat aantal mogelijke 
alternatieve strategien. Een mogelijke alternatieve strategie zou bijvoorbeel het hanteren van 
slechts drie prioriteitscategorien kunnen zijn (hoog, middel, laag) waarbij binnen een categorie de 
orders in SPT volgorde warden behandeld. Een ander mogelijk alternatief is dat gebruik wordt 
gemaakt van prioriteitsklassen per ordertype/urgentie en dat bij een maximale lengte van de 
wachtrij tijdelijk wordt overgegaan van het verwerken volgens Fl FO op een SPT werkvolgorde 
totdat de lengte van de wachtrij wederom tot een bepaalde lengte is gereduceerd. De prestaties in 
deze situaties zijn niet meer te bepalen met de modellering in paragraaf 7.1 maar hiervoor zal het 
systeem moeten warden gesimuleerd. 
Binnen het tijdsbestek van deze opdracht is dit niet mogelijk geweest. In bijlage A is de 
modellering beschreven dat als basis kan dienen om tijdens vervolgonderzoek naar alternatieve 
werkvolgorderegels verder te warden uitgewerkt. 

7.4. Conclusie 

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de 'kosten' van het toepassen van prioriteitsklassen een 
toename te zijn van de gemiddelde wachttijd van 46-70% voor ordercategorien met een lagere 
prioriteit ten opzichte van het gebruik van de SPT volgorderegel. Voor categorien met een hogere 
prioriteit zijn de 'kosten' gering. De 'kosten' blijken toe te nemen naarmate de bezettingsgraad 
toeneemt. In de voorgestelde bezetting en het volledig uitbesteden van de ordertypen MODO en 
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RCTP, hebben deze 'kosten' in het bijzonder betrekking op de engineeringdisciplines OT, OS en 
STR. 
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8. IMPLEMENTATIE 

Om de beheersing van het onderhanden werk binnen het bureau aan te passen, zullen de 
voorgestelde maatregelen succesvol moeten warden ge'implementeerd. Niet alle maatregelen 
kunnen daarbij volledig zelfstandig warden uitgevoerd. Hierbij is bijvoorbeeld medewerking nodig 
van partijen buiten het bureau of de afdeling. In de volgende paragrafen wordt de implementatie 
per voorgestelde maatregel en de beschikbaarheid van de toegepaste modellen voor het bureau 
besproken. 

8. 1. lmplementatie van de maatregelen 

Uitbesteden van ordertype MODO en RCTP 

De belangrijkste maatregel die de lead engineer dient uit te voeren is het uitbesteden van de 
ordertypen MODO en RCTP. Volledig uitbesteden van het ordertype RCTP bij de fabrikant vormt 
geen probleem en kan per direct starten. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Het ordertype 
MODO is aanzienlijk complexer om uit te besteden bij de fabrikant. Op dit moment wordt op 
projectbasis gebudgetteerd en een contract afgesloten met de fabrikant. Dit proces kost veel tijd. 
De lead engineer kan het initiatief nemen om te komen tot raamovereenkomsten met de fabrikant 
waarin juridische voorwaarden zijn vastgelegd. Dit maakt contracteren aanzienlijk eenvoudiger en 
sneller. Dit initiatief dient wel door het sectiehoofd te warden ondersteund. Als budget aanwezig is 
zal rekening moeten warden gehouden met een doorlooptijd van een jaar om te komen tot een 
raamovereenkomst met de fabrikant. 

De maatregelen die het sectiehoofd dient uit te voeren scheppen de randvoorwaarden voor het 
bureau. Het intensiveren van het uitbesteden van het ordertype MODO zal extra beslag leggen op 
de capaciteit van de afdeling Verwerving tenzij er raamcontracten warden opgesteld met de 
fabrikanten. Het sectiehoofd zal hierover met deze afdeling afspraken moeten maken. Dit kan per 
direct warden uitgevoerd. 

De aanpassing van het systeem betekent ook een intensivering van het uitbesteden van ordertype 
MODO bij de fabrikant. Het uitbesteden van dit ordertype wordt voornamelijk betaald uit 
exploitatiebudgetten die niet in beheer zijn bij de afdeling. Het is bijzonder lastig in te schatten 
welke kosten het uitbesteden van ordetype MODO met zich meebrengt. Het is de taak van het 
afdelingshoofd om met de budgetbeheerder afspraken te maken om zeker te stellen dat er 
budgetruimte is voor intensivering. In verband met de lange planningshorizon van budgettering zal 
hier op korte termijn mee moeten warden gestart. 

Uitbreiding van de engineeringcapaciteit 

De aanpassing van het systeem verlangt een uitbreiding van een engineer van de discipline OT. 
De afdeling heeft echter te maken met een functieplafond en het aanpassen van de 
organisatietabel is een langdurig proces. Momenteel vindt echter een evaluatie plaats van de 
meest recente reorganisatie. Dit levert een mogelijkheid op om de capaciteit uit te breiden. Als dit 
niet lukt dan zal het afdelingshoofd aan het CLSK, als belangrijkste klant, aanvullend budget 
moeten vragen om de serviceverlening te verbeteren. Hiermee kan extra engineeringscapaciteit 
warden ingehuurd. In beide situaties zal rekening moeten warden gehouden met een doorlooptijd 
van tenminste een jaar voordat aanvullende capaciteit beschikbaar komt. 

Vermindering van de variabiliteit 

Om de variabiliteit te verminderen zal de lead engineer afspraken moeten maken met de klant om 
te voorkomen dat orders van het type AIWS en RCTP niet warden geclusterd. Daarnaast dient de 
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lead engineer orders van het type SB (en MODO) te splitsen in deelorders om lange 
bezettingstijden te voorkomen. De systemen waarin orders binnen het bureau worden 
geregistreerd vormen daarin geen belemmering. Seide maatregelen kunnen daarom per direct 
worden uitgevoerd zonder dat er kosten mee zijn gemoeid. 

Flexibilisering van de engineeringcapaciteit 

De maatregel om het maken van overuren te gebruiken om kleine verstoringen in het 
produktieproces op te vangen kan door de engineer per direct worden toegepast. Omdat het 
principe 'tijd-voor-tijd' is, zal deze maatregel geen kosten met zich meebrengen. 

Om gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om de beschikbare engineeringscapaciteit bij de 
onderhoudsbedrijven aan te spreken zullen eerst afspraken gemaakt moeten worden gemaakt 
met deze bedrijven . Het maken van deze afspraken is de verantwoordelijkheid van het 
sectiehoofd. De afspraken dienen vervolgens onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd 
te warden geformaliseerd in een dienstverleningsovereenkomst. Verkennende gesprekken met de 
onderhoudsbedrijven wijzen uit dat men er positief tegenover staat. Als de onderhoudsbedrijven 
de benodigde capaciteit niet beschikbaar hebben dan zal aanvullend budget bij het CLSK 
aangevraagd moeten worden om de serviceverlening te verbeteren. Hiermee kan het 
onderhoudsbedrijf binnen de dienstverleningsovereenkomst extra capaciteit inhuren. Als aan deze 
voorwaarde is voldaan zijn er verder voor de engineer geen belemmeringen om er direct gebruik 
van te maken. In de situaties dat het onderhoudsbedrijf capaciteit moet inhuren zal rekening 
moeten worden gehouden met een doorlooptijd van tenminste een half jaar voordat aanvullende 
capaciteit beschikbaar komt. 

Het (beter) benutten van de mogelijkheid om deelopdrachten uit te besteden bij het externe 
engineeringbureau kan direct starten. Contacten en contracten bestaan al en de onbekendheid 
met elkaars organisatie die momenteel als belemmerend worden ervaren kunnen alleen worden 
opgelost door intensiever samen te werken. 

Overige maatregelen 

De overige maatregelen als het meenemen van de gemiddelde doorlooptijd van orders als 
criterium bij het schrijven van werkprocedures, het standaardiseren van de door de engineer te 
gebruiken artikelen en het verlenen van voorrang aan junior engineers bij cursussen kan per 
direct warden toegepast. Aan deze maatregel zijn verder geen kosten verbonden. 

8.2. Beschikbaarheid toegepaste model/en 

Het wachtrijmodel waarmee de prestaties van het bureau bij het gebruik van prioriteitsklassen is 
bepaald, is geprogrammeerd in Excel. Dit programma maakt deel uit van het standaard 
softwarepakket op elke PC binnen Defensie waardoor de kosten nihil zijn. De benodigde input van 
het model wordt gevormd door de gemiddelde aankomstintensiteit, de gemiddelde bezettingstijd 
en de standaard deviatie van de bezettingstijd per ordercategorie. Deze informatie wordt 
ingegeven middels een tabel waarna de prestaties automatisch worden doorgerekend. De input 
gegevens en prioriteitsvolgorden kunnen eenvoudig worden aangepast door de informatie in de 
tabel aan te passen. lndien het noodzakelijk wordt geacht zal het doorrekenen van een nieuwe 
situatie met basiskennis van Excel niet meer dan 5 minuten tijd kosten. Het genereren van nieuwe 
input informatie kost meer tijd omdat informatie uit het orderregistratiesysteem moet worden 
gehaald en geanalyseerd. Hiervoor is basiskennis van Excel nodig en basiskennis van statistiek. 
Het genereren van nieuwe input zal niet meer tijd kosten dan enkele uren. Het bureau zal het 
model in Excel ontvangen met een beschrijving van de werking en de beperkingen. 
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Om vervolgonderzoek uit te voeren naar alternatieve verwerkingsvolgorden door de enginer is het 
commerciele softwarepakket CPN tools of een vergelijkbaar alternatief softwarepakket nodig. 
Voor een juiste modellering en interpretatie van de resultaten is grondige kennis nodig van de 
software, statistiek en onderzoeksmethoden. Het is sterk aan te raden dit door deskundigen te 
laten uitvoeren. Het model in CPN tools zal wel warden verstrekt aan het bureau. 

8.3. Conclusie 

De meeste taken die nodig zijn om de aanpassingen te implementeren kunnen direct starten. De 
activiteiten om het uitbesteden van deelopdrachten bij de engineers van de onderhoudsbedrijven 
mogelijk te kunnen maken kunnen direct warden gestart door de lead engineer. Het gebruiken van 
deze mogelijkheid tot uitbesteden door de engineer zal echter moeten wachten totdat de dienst in 
de jaarlijkse dienstverleningovereenkomst is vastgelegd. 

Het beter mogelijk maken van het uitbesteden van ordertype MODO kan warden gestart maar de 
mogelijkheden gebruiken zal nog enige tijd kosten. Raamcontracten moeten warden opgesteld om 
het uitbestedingproces te versnellen en extra budget moet warden aangevraagd. Als aanvullend 
budget beschikbaar is moet rekening warden gehouden met een doorlooptijd van een jaar om tot 
een raamcontract met de fabrikant te komen. 

De meest kritische taken om de aanpassingen te implementeren liggen bij het hoofd van de 
afdeling die budgetruimte in de exploitatiebudgetten zal moeten zeker stellen voor het intensiever 
uitbesteden van ordertype MODO. Het personeelplafond zal moeten warden verhoogd met de 
evaluatie van de meest recente reorganisatie. Een alternatief hiervoor is het uitbreiden van de 
eigen engineeringcapaciteit waarvoor budget bij het CLSK, als belangrijkste klant, zal moeten 
warden aangevraagd. Mocht het onderhoudsbedrijf geen capaciteit hebben om de engineers te 
ondersteunen zal ook hiervoor aanvullend budget moeten warden aangevraagd bij het CLSK. 
Afhankelijk van de uitbreiding van de eigen capaciteit of die van het onderhoudsbedrijf moet 
rekening warden gehouden met een doorlooptijd van tenminste een half jaar tot een jaar voordat 
aanvullende capaciteit beschikbaar komt. 

De voor het onderzoek gebruikt wachtrijmodellen met prioriteitsklassen zijn in Excel 
gemodelleerd. De modellen komen ter beschikking van het bureau en kunnen zonder bijzondere 
kennis en zonder extra kosten warden gebruikt om nieuwe situaties te beoordelen. 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

9. 1. Diagnose fase 

Binnen het bureau wordt een grote hoeveelheid onderhanden werk ervaren en lange variabele 
doorlooptijden. Om de oorzaak te achterhalen is in de diagnosefase de productiebeheersing van 
het bureau vergeleken met een referentiemodel. ldealiter zou het zwaartepunt van de 
productiebeheersing binnen het bureau moeten liggen op levertijdafgifte, capaciteits benutting en 
doorlooptijdbeheersing. Uit de diagnose wordt echter geconcludeerd dat in de 
productiebeheersing een aantal afwijkingen zijn. Er vindt geen afstemming plaats vindt tussen 
capaciteit en verwachte werklast. De beheersing van het onderhanden werk door het regelen van 
de instroom van nieuwe orders blijkt maar beperkt mogelijk. Er wordt ook beperkt gebruik van 
gemaakt van het regelen van de instroom. Levertijden worden spaarzaam gegeven aan de klant. 
Werkordervrijgave wordt niet gebruikt om de hoeveelheid onderhanden werk bij de engineers te 
beheersen. Variaties in de orderstroom worden dan ook niet uitgedempt. Daarnaast maken 
engineers spaarzaam gebruik van de externe mogelijkheden van engineeringsteun en komt de 
werkvolgorde van de engineers niet voort uit leverbetrouwbaarheid of efficiency maar uit 
prioriteitstelling door de lead engineer. 

Dit blijkt tot een systeem te leiden met een theoretische bezettingsgraad van 1,28 waardoor de 
hoeveelheid onderhanden werk en de doorlooptijd extreme vormen zou moeten aannemen. 
Alhoewel de hoeveelheid onderhanden werk erg groot is, is van een onbeheerst systeem nog 
geen sprake. Hieruit wordt geconcludeerd dat de engineer de aan hem toegewezen hoeveelheid 
onderhanden werk beheerst door, onder 'druk' van de klant, zichzelf minder tijd te gunnen om een 
order te behandelen. De kans bestaat dan dat de engineer kiest voor korte termijnoplossingen in 
plaats van structurele oplossingen. Het directe technische probleem wordt dan 'onderdrukt' maar 
komt naar verloop van tijd , wellicht in verergerde mate, weer terug. Een andere mogelijkheid is dat 
de engineer minder tijd besteedt aan de technische kwaliteit van de gekozen oplossing. Het is niet 
duidelijk welke van de twee mogelijkheden (of een combinatie) een rol spelen maar beiden zijn 
zeer onwenselijk. 

9.2. Beheersingsmaatregelen 

Om de situatie te veranderen is gekeken welke maatregelen er binnen het bureau kunnen warden 
getroffen om de hoeveelheid onderhanden orders te beheersen anders dan via het varieren van 
de bezettingstijden door de engineer. In het algemeen wordt de conclusie getrokken dater geen 
grote wijzigingen in de beheersingsstructuur binnen het bureau noodzakelijk zijn. De nadruk ligt 
vooral op het beter benutten van de huidige beschikbare beheersingsmogelijkheden. Voor de lead 
engineer en voor de engineers bestaat hier ruimte voor verbetering. 

De voorgestelde maatregelen om de beheersing van de hoeveelheid onderhanden werk binnen 
het bureau aan te passen, bleken voldoende voor de engineeringdisciplines AVT, OS en STR. De 
bezettingsgraad van deze disciplines zijn tot u < 1 te be'invloeden door de ordertypen MODO en 
RCTP uit te besteden. Voor de engineeringdiscipline OT blijken de maatregelen onvoldoende. 
Voor deze discipline een capaciteitsaanpassing als aanvullende maatregel noodzakelijk om de 
hoeveelheid onderhanden werk te kunnen beheersen. Om de huidige orderinstroom op lange 
termijn op een beheersbare manier te kunnen verwerken blijkt een minimum engineeringomvang 
van 4 engineers noodzakelijk. Bij een huidige omvang van 3 engineers betekent dit een 
uitbreiding van 1 engineer. 

De gemiddelde wachttijd van een order uit een prioriteitscategorie blijkt gevoelig voor 
schommelingen in het aanbod van de hoeveelheid orders uit een categorie met een hogere 
prioriteit. Als alle engineers van de discipline OT zeer ervaren zijn en de productiesnelheid halen 
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van een senior engineer dan is nog steeds een uitbreiding van 1 engineer nodig. Als de ervaring 
daalt en alle engineers van de discipline OT kunnen worden beschouwd als junior engineers, dan 
zal een uitbreiding van 2 engineers nodig zijn. 

De leiding van het bureau hecht grote waarde aan het gebruik van prioriteitsklassen voor het 
verwerken van orders door de engineer. Dit wordt dan ook als een gegeven beschouwd. De 
'kosten' van het toepassen van prioriteitsklassen is een toename van de gemiddelde wachttijd van 
46-70% voor ordercategorien met een lagere prioriteit ten opzichte van het gebruik van de SPT 
volgorderegel. Voor categorien met een hogere prioriteit zijn de 'kosten' gering. De 'kosten' blijken 
toe te nemen naarmate de bezettingsgraad toeneemt. In de voorgestelde bezetting en het volledig 
uitbesteden van de ordertypen MODO en RCTP, hebben deze 'kosten' in het bijzonder betrekking 
op de engineeringdiscipl ines OT, OS en STR. 

9.3. lmplementatie 

De meeste taken die nodig zijn om de aanpassingen te implementeren kunnen direct starten. De 
activiteiten om het uitbesteden van deelopdrachten bij de engineers van de onderhoudsbedrijven 
mogelijk te kunnen maken kunnen direct worden gestart door de lead engineer. Het gebruiken van 
deze mogelijkheid tot uitbesteden door de engineer zal echter moeten wachten totdat de dienst in 
de jaarlijkse dienstverleningovereenkomst is vastgelegd. 

Het beter mogelijk maken van het uitbesteden van ordertype MODO kan worden gestart maar de 
mogelijkheden gebruiken zal nog enige tijd kosten. Raamcontracten moeten worden opgesteld om 
het uitbestedingproces te versnellen en extra budget moet worden aangevraagd. Als aanvullend 
budget beschikbaar is moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van een jaar om tot 
een raamcontract met de fabrikant te komen. 

De meest kritische taken om de aanpassingen te implementeren liggen bij het hoofd van de 
afdeling die budgetruimte in de exploitatiebudgetten zal moeten zeker stellen voor het intensiever 
uitbesteden van ordertype MODO. Het personeelplafond zal moeten worden verhoogd met de 
evaluatie van de meest recente reorganisatie. Een alternatief hiervoor is het uitbreiden van de 
eigen engineeringcapaciteit waarvoor budget bij het CLSK, als belangrijkste klant, zal moeten 
worden aangevraagd. Mocht het onderhoudsbedrijf geen capaciteit hebben om de engineers te 
ondersteunen zal ook hiervoor aanvullend budget moeten worden aangevraagd bij het CLSK. 
Afhankelijk van de uitbreiding van de eigen capaciteit of die van het onderhoudsbedrijf moet 
rekening worden gehouden met een doorlooptijd van tenminste een half jaar tot een jaar voordat 
aanvullende capaciteit beschikbaar komt. 

9.4. Aanbevelingen voor de nabije toekomst 

De volgende punten worden voor de nabije toekomst aanbevolen : 
Overweeg onderzoek te laten uitvoeren naar het ontwikkelen van een 
productiebeheersing op basis van leverbetrouwbaarheid; 
Start met het ontwikkelen van een systeem waarbij naast alle inkomende orders ook 
de doorlooptijden van de orders en capaciteitsbesteding van de engineers wordt 
geregistreerd. Met deze informatie wordt het mogelijk de prestaties van het bureau 
beter te analyseren. 
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BIJLAGE A: MODELLERING ENGINEERINGSCAPACITEIT IN CPN TOOLS 

HET CONCEPTUELE MODEL 

Het gemodelleerde productiesysteem bestaat uit een groep engineers die klanten bedienen door 
orders te behandelen. De inzet van de enineers wordt centraal geregeld met een systeem van 
ordervrijgave. In het systeem bevindt zich een hoeveelheid onderhanden werk. Deze hoeveelheid 
onderhanden werk neemt toe door een onregelmatige instroom van verschillende ordertypen en 
neemt af door behandeling van de orders door engineers waarbij de behandeltijden stochastische 
zijn. Wanneer een order arriveert wordt deze geclassificeerd naar type, urgentie, 
moeilijkheidsgraad en benodigde engineeringsdiscipline. Vervolgens wordt de order toegewezen 
aan de engineer van de juiste discipline met de minste onderhanden orders. De engineer werkt 
vervolgens de orders af in volgorde van urgentie. Elke order verlangt engineeringstijd en doordat 
er directe communicatie met de engineers mogelijk is, kunnen op elk moment instructies aan de 
engineers warden gegeven en is de status van elke order op elk moment bekend. Tussen het 
geven van instructies en de uitvoering bestaat geen tijdvertraging. In figuur a 1 is het conceptuele 
model weergegeven. 

!
(ot,u,m,d) p ) 

/ i11srr = ~.~t,u , m, d) 2 , 

•• ••g 
Orderaankomst 

t dlt _ 11on11 

Orderinname 
en 

ordervrijgave 

E 

P gem 

Engineer A (d,r) {( d ) ) . ot,u,m, ,t;,, 1, 
urgent1e hoog 

~ 10 ,,d = ~~t, u, m,d, t;,,) 2 , 

urgentie middel 

-=-=-=i ~ 
~~ 
urgentie laag . ····I 

Engineer B 

Engineer C 

Engineer D 

Eng ineer ... 

t bew(i .e) 

Behandeling order 
door een engineer 

Figuur a 1: conceptuele model 

Om het systeem te kunnen modelleren dient de werkelijkheid te warden vereenvoudigd. Daarom 
warden de volgende aannamen gedaan: 

De engineers zijn de gehele periode beschikbaar; 
De beschikbare engineeringuren zijn gelijk verdeeld over een jaar; 
Alie orders kunnen wachten en alle engineers kunnen wachten; 
De engineer behandelt een order tegelijk en rond de behandeling af; 
De tijd die een engineer nodig heeft voor het behandelen van een order is stochastisch en 
afhankelijk van de ervaring van de engineer; 
Engineers werken onafhankelijk van elkaar; 

Voor de inputvariabelen warden de volgende notaties gebruikt: 
I;nsrr = verzameling van instromende orders i in een periode ; 
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Peil = stochastische bewerkingstijd van order i als functie van het ordertype, 

q 

E 

de moeilijkheidsfactor en de ervaring van de engineer; 
=de verwerkingsvolgorde van orders in de wachtrij; 

= verzameling van engineers; 

Een order i E I wordt door de volgende variabelen beschreven: 

ot = ordertype, otE {AIWS,RCTP,SL,SB,MODO}; 

u = urgentie, uE {laag,middel,hoog}; 

m = moeilijkheidsfactor, mE {laag,middel ,hoog}; 

d = engineeringdiscipline, d E {str,dt,avt,os}; 

tin(i ) = tijdstip waarop order i arriveert 

Een engineer e E E en zijn toestand warden door de volgende variabele beschreven: 

d = engineeringdiscipline, d E {str,dt,avt,os}; 

r = ervaringsniveau, r E {junior, senior}; 

Voor de outputvariabelen warden de volgende variabelen gebruikt: 

T
8

em = gemiddelde doorlooptijd van een order door het systeem 

Tmax = maximale doorlooptijd van een order door het systeem 

L
8
e,,, = gemiddelde levertijdoverschrijding van orders door het systeem 

Lmax = maximale levertijdoverschrijding van orders door het systeem 

L % = het percentage orders dat een levertijdoverschrijding heeft 

[uren] 

[uur] 

[uren] 

[uren] 

[uren] 

[uren] 

p gem = gemiddelde fractie van de tijd dat een engineer een order in behandeling heeft 

Voor het modelleren van de orderverwerking en het meten van de prestaties zijn de tijdstippen 
van een aantal gebeurtenissen in het systeem van belang. Allereerst het aankomsttijdstip van een 
order en het tijdstip van afronding van een order. Het verschil tussen deze tijdstippen is de 
doorlooptijd van de order door het systeem (formule a6). Het interne levertijdstip wordt vastgesteld 
door een normdoorlooptijd op te tellen bij het aankomsttijdstip (formule a7). Een 
levertijdoverschrijding ontstaat als het de daadwerkelijke afronding van een order het interne 
levertijdstip overschrijdt (formule a8). De bewerkingstijd die een engineer e nodig heeft om een 
order i te behandelen is afhankelijk van het ordertype ot, de moeilijkheidsfactor m van de order en 
de ervaring van de engineer (formule a9). 

1 N 

T gem = N ~tdlt(i) 

T max = max I Si SN ( t dlt (i) ) 

} N 

L gem = N Itdue _ overschr(i) 
i=l 

L max = max I Si SN (t due - overschr(i)) 

1 N 
L % =(N~b'; )*100% met b'; =l als t due_oversc1trul >0 en b'; =0 

als t due _overschr(i) :s; 0 

t dlt(i) = t uit(i ,e) - ti11(i ) 

(a 1) 

(a2) 

(a3) 

(a4) 

(a5) 

(a6) 
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t due(i) = ti11(i) + t dlt _ norm(i) 

t due _ overschr (i) =max (t uit (i) - t due( i ) ' o) 

N = totaal aantal aan onderhanden en instromende orders 

t;nul = tijdstip waarop order i arriveert 

t
11

ir ( i ,e) = tijdstip waarop order i door engineer e is afgehandeld 

td/t(i) = doorlooptijd van order i 

t due(i ) = tijdstip waarop order i moet zijn afgehandeld 

t die _ 11om1 ( i ) = uiterst toegestane doorlooptijd van order i als functie van ordertype 

en urgentie 
t = overschriJ'ding van het tiJ'dstip waarop order i moet zii·n due _ overschr (i ) 

afgehandeld 
t = benodigde bewerkingstiJ'd van engineer e voor order i, bew (i ,e) 

P<o = bewerkingstijd van order i als functie van het ordertype, 

de moeilijkheidsfactor en de ervaring van de engineer 
= ervaringsfactor, 1 voor een senior engineer en 1,2 voor 

een junior engineer 

GEBRUIK VAN MODELLERINSSOFTWARE 

(a7) 

(a8) 

(a9) 

[uren] 

[uren] 

[uren] 
[uren] 

[uren] 

Binnen de faculteit Technische Bedrijfskunde warden voor het simuleren van processen 
verschillende simulatieprogramma's gebruikt. Vanwege de grafische weergave, de eenvoudige 
manier van modelleren en de beschikbaarheid van analysehulpmiddelen is gekozen voor het 
gebruik van gekleurde Petri netten. Het programma CPN Tools (versie 2.2.) wordt als standaard 
software gebruikt binnen de faculteit voor het maken van Petri netten en is daarom gebruikt om 
het productiesysteem te modelleren. 

GEBRUIK VAN TIJD 

Voor het bepalen van de prestaties wordt gebruik gemaakt van lange termijn gemiddelden. Het is 
daarom niet noodzakelijk de tijd nauwkeuriger te bepalen dan in hele uren. 

BESCHRIJVING VAN DE MODELDEELELEMENTEN 

De volgende elementen in het model hebben invloed op de mate waarin het model de 
werkelijkheid benaderd. Deze elementen en de wijze van modellering warden per element nader 
beschreven. 

Genereren van nieuwe orders 
Om de instroom van nieuwe orders te simuleren is de daadwerkelijk ontvangen orderset in de 
jaren 2004, 2005 en 2006 geanalyseerd. Op basis van deze orderset is per engineeringdiscipline 
bepaald welke soorten orders zijn aangekomen (ordertype, urgentie, moeilijkheidsgraad) en wat 
de kansverdeling is van de interaankomsttijd. Per categorie ordertype/urgentie/moeilijkheidsgraad 
wordt met behulp van bootstrapping de tijd tot de eerstvolgende order bepaald. Het bepalen van 
deze tijd is in een functie verwerkt. De aankomst van deze ordercategorieen zijn in het model 
apart gemodelleerd zoals in figuur a2 is aangegeven voor de orderaankomst van de orders 
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· {ordertype:AIWS, urgentie: hoog, moeilijkheidsgraad: middel}. Door deze categorieen apart te 
modelleren kan een orderstroom eenvoudig warden geblokkeerd. 

1'(AIWS,hoog, 
middel,dt)@+O 

INT 

[stoptijd>83010] 
stoptijd 

(ot,u,m,d)@+delayDT _AIWS_HM(x) 
,------~-'-, 

ot 
(ot,u,m.d) 

ORDERINIT AIWS HM 

1 · 0~ 
INT discrete(O:INT, 1 OOO: I NT)=-----~ 

Figuur a2: Modellering orderaankomsten 

Vrijgeven van orders 
Vrijgave van orders vindt direct na aankomst plaats aan een engineer. Het model is zodanig 
opgezet dat toewijzing van een order aan een engineer kan plaatsvinden aan de hand van een 
toewijzingsregel. In figuur a3 is de vrijgaveregel gemodelleerd waarbij de order wordt toegewezen 
aan de engineer met de minste onderhanden orders. Bij elke wijziging van het aantal 
onderhanden orders (aankomst of afronding van een order) wordt een lijst in overeenstemming 
met de nieuwe situatie aangepast zodat de eerst engineer op de lijst degene is met het laagst 
aantal onderhanden orders. Andere manieren van vrijgeven zijn relatief eenvoudig aan te passen 
in het model. 

ORDER 

lf(l1(hd(oh)))-(' E1 ")then 
1' (t1 ,t2,t3,ot,u,m,d)e1seempty 

lf(#1 (hd{oh))),.fEZ') then 
1' (11 ,12,13,ot,u,m.d)elseempty 

1'1("E1".0),("E2",0),("Ex",O) ] 

[leogth(oh)>21J (length(oh)>2J] 
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Figuur a3: Modellering van evenredige verdeling van orders over engineers 

Bepaling van de bewerkingsvolgorde van orders 
Als er een order aan de engineer wordt toegewezen wanneer er nog een order in behandeling is, 
zal er een wachtrij ontstaan. De gekozen verwerkingsvolgorderegel bepaalt hoe de wachtrij wordt 
opgebouwd. Als alle orders volgens de SPT volgorderegel warden behandeld zal een wachtrij 
nodig zijn waarbij door middel van een functie de nieuwe order op de juiste plek in de wachtrij 
wordt gezet. Bij een FIFO volgorderegel wordt een nieuwe order als laatste order aan de wachtrij 
toegevoegd. Het gebruik van prioriteitsklassen kan warden gemodelleerd met parallelle wachtrijen 
en een onderlinge hierarchie. In figuur a4 is een situatie gemodelleerd met drie prioriteitsklassen 
(urgentie hoog, middel en laag) waarbij de wachtrij binnen de prioriteitsklassen volgens FIFO 
volgorde wordt opgebouwd. In hetzelfde figuur is ook aangegeven hoe de wachtrij volgens SPT 
volgorde wordt opgebouwd. De functie output_list(lh, lm,ll,e,tf,tb) bepaalt vervolgens welke eerste 
order uit welke wachtrij in behandeling wordt genomen. 
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Figuur a4: Modellering van de FIFO bewerkingsvolgorde van orders 

Bewerken van een order door een engineer 
In figuur a5 is de behandeling van een order door een engineer gemodelleerd. Door de engineer 
wordt met de functie output_list(lh,lm,ll,e,tf, tb) een order geselecteerd en in behandeling genomen. 
Afhankelijk van de orderkenmerken krijgt de order door middel van de functie 
stochbewtijd_senior(tl,t2, t3,ot,u,m,d,e,tf,tb) een tijdsvertraging mee die overeenkomt met de 
bezettingstijd uit tabel 3.3. Als de order is afgehandeld komt de engineer weer vrij voor 
behandeling van een nieuwe order. Het tijdstip waarop een engineer een order in behandeling 
neemt en waarop de order gereed komt wordt geregistreerd om de bezettingsgraad van de 
engineer te bepalen. 
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Figuur a5: Behandeling van een order door een engineer 

Meting van de outputparameters 
Voor het bepalen van de outputparameters wordt gebruik gemaakt van monitors waarmee binnen 
CPN tools eigenschappen warden geregistreerd. Van elke order wordt de tijd van aankomst, de 
normdoorlooptijd en de tijd van afronden vastgesteld. Met deze informatie warden de gemiddelde 
doorlooptijd, de maximale doorlooptijd, de gemiddelde levertijdoverschrijding, de maximale 
levertijdoverschrijding, het percentage orders met levertijdoverschrijding en de gemiddelde 
bezettingsgraad per engineer bepaald en geregistreerd. Omdat de benodigde informatie voor elke 
order wordt gemeten wordt ook de variantie bepaald. Om de bezettingsgraad van een engineer te 
bepalen wordt door middel van een monitor op place busy el het percentage van de tijd gemeten 
dat een engineer een order in behandeling heeft (figuur a5). Met uitzondering van de monitor van 
de bezettingsgraad kan door het toekennen van voorwaarden aan de registratiefunctie van de 
monitors rekening warden gehouden met een opwarm- en afkoeltijd van het model. Door 
leegloopverschijnselen in de afkoelperiode van het model zal daarom een meetfout ontstaan in de 
bezettingsgraad die de gemeten waarde kleiner maakt. Door de het toepassen van een lange 
meetperiode van 50 jaar wordt het effect van deze meetfout echter gemarginaliseerd . 
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Start- en stopcriteria 
Een modelrun start met de aankomst van de eerste order. De registratie van informatie uit het 
model start wanneer de opwarmtijd van het model is verstreken. Dit wordt geregeld door een 
voorwaarde op de monitors. De aankomsten van orders wordt gestopt wanneer de systeemtijd 
een grens bereikt die overeenkomt met de vooraf vastgestelde lengte van een subrun (figuur a2). 
Het registreren van de outputparameters eindigt met het afronden van de laatste order in het 
systeem. Hierdoor warden ook de eigenschappen meegenomen van de orders die het systeem 
binnenkomen maar door hun lage prioriteit het systeem pas na zeer lange tijd (of nooit meer) 
verlaten indien de bezettingsgraad van de engineer 1 benadert of grater is dan 1. Hoewel de 
omvang verwaarloosbaar is vanwege de grote lengte van een subrun, wordt hierdoor echter wel 
een tout ge"introduceerd in de meting van de doorlooptijd van orders die de waarden lager maakt 
dan werkelijk het geval is. Door de lange meetperiode van 50 jaar wordt het effect van deze 
meetfout echter gemarginaliseerd. 

VERIFICATIE VAN HET MODEL 

Om vast te stellen dat het petrinet in overeenstemming met het conceptuele model is ontworpen 
en de mechanismen in het model naar behoren werken zijn een aantal testen met succes 
uitgevoerd. Deze testen zijn uitgevoerd op de deelelementen van het model en op het gehele 
model. 

Verificatie van deelelementen. 
Allereerst is vastgesteld dat de belangrijke deelelementen in het model zijn opgenomen. De 
deelelementen zoals hierboven in de figuren a2, a3, a4 en as zijn beschreven, zijn afzonderlijk 
getest waarbij de syntax automatisch wordt getest door CPN-tools bij invoer. Met behulp van de 
statespace analyse functie in CPN-tools zijn de deelelementen getest op deadlocks en dode 
transities. Elk deelelement is eveneens stapsgewijs met een order gesimuleerd waarbij het gedrag 
van het model per simulatiestap is beoordeeld. Tenslotte is een grote orderset verwerkt door elk 
deelelement en is vastgesteld dat het aantal uitgaande orders overeenkomt met het aantal 
ingaande orders. 

Verificatie van het gehele model 
Naast het testen van de deelelementen is ook het gehele model getest om vast te stellen of de 
interactie tussen de deelelementen niet tot onbetrouwbare informatie leidt. Dit heeft plaats 
gevonden door het model zodanig te configureren dat vergelijking van de prestaties mogelijk is 
door het toepassen van wiskundige formules. Verder zijn testen uitgevoerd onder extreme 
condities. 

Theoretische output. De gemiddelde doorlooptijd van het model met een capaciteit van een senior 
engineer en een orderstroom (ot:AIWS, u:middel, m:middel, d:avt) is vergeleken met de 
gemiddelde doorlooptijd van een G/G/1/00 wachtrijsysteem (Hopp & Spearman, formule 8.24). 
Hieruit bleek de gemiddelde doorlooptijd van het model 1,8% lager te zijn dan de theoretische 
waarde van de doorlooptijd. Dit verschil wordt acceptabel geacht. 

Extreme waarden. Het testen van extremen in variabiliteit heeft plaats gevonden door de 
prestaties van het model met een senior engineer en een orderstroom (ot:AIWS, u:middel, 
m:middel, d:avt) te vergelijken onder stochastische en constante bewerkingstijden. Hieruit blijkt bij 
een constante bewerkingstijd de gemiddelde doorlooptijd 5,3% lager te zijn dan bij een 
stochastische bewerkingstijd. De bezettingsgraad blijkt bij constante bewerkingstijden 1 %0 hoger 
te zijn dan bij stochastische bewerkingstijden. Seide effecten zijn in overeenstemming met de 
verwachting . 

Het modelleren van een extreem kleine capaciteit (1 junior engineer) blijkt volgens verwachting te 
leiden tot een bezettingsgraad van 1 en extreme gemiddelde doorlooptijden van orders met lagere 
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prioriteit. Het modelleren van een grote capaciteit (8 senior engineers) blijkt volgens verwachting 
te leiden tot lage gemiddelde doorlooptijden en een lage gemiddelde bezettingsgraad. 

VALIDATIE VAN HET MODEL 

Om vast te stellen dat het petrinet overeenkomt met de werkelijke situatie en daarmee vertrouwen 
te krijgen in de uitkomsten van het model zijn eveneens een aantal checks en testen uitgevoerd. 
Allereerst is gekeken naar de modelaannamen, de gebruikte inputdata en de structuur. 
Vervolgens is gekeken of het gedrag van het model overeenkomt met het gedrag dat in de 
werkelijkheid wordt waargenomen. Hiervoor is het model geconfigureerd in overeenstemming met 
de binnen het bureau gehanteerde prioriteitsklassen. 

Model aannamen, inputdata en structuur 
Aannamen. Om het model te vereenvoudigen wordt de aanname gedaan dat de engineers de 
gehele periode beschikbaar zijn en dat de beschikbare engineeringuren gelijk zijn verdeeld over 
een jaar. In de praktijk is dit natuurlijk niet het geval. De gebruikte engineeringcapaciteit per jaar is 
echter al de netto (genormeerde) capaciteit en de tout die wordt ge'introduceerd door een gelijke 
verdeling van capaciteit over een jaar vervaagt wanneer wordt gerekend met lange termijn 
gemiddelden. 

De aanname dat alle orders kunnen wachten en dat een engineer de behandeling van de order 
waar hij mee bezig is eerst afrond voordat aan de volgende wordt gestart, gaat niet in alle 
gevallen op. Wanneer een order arriveert met een hoge urgentie kan na een eerste beoordeling 
van de order warden besloten dat de order die bij de engineer in behandeling is even terzijde 
wordt gelegd om aan de urgente order te kunnen werken. Doorgaans warden de meest dringende 
acties voor de urgente order uitgevoerd om de situatie onder controle te krijgen waarna de 
urgente order op de reguliere wijze in het wachtrijsysteem wordt opgenomen. Vanwege de lage 
frequentie waarin urgente orders plaats vinden en de relatief geringe capaciteit die het kost om de 
situatie onder controle te krijgen, wordt de tout die de aanname introduceert verwaarloosbaar 
geacht. 

In het model wordt aangenomen dat de tijd die een engineer nodig heeft voor het behandelen van 
een order afhankelijk is van de ervaring van de engineer. Dit verschil in ervaring wordt uitgedrukt 
in een hogere productiviteit van de senior engineer. Door de tijd zal de ervaring van een junior 
engineer echter van weinig ervaring toenemen en uiteindelijk het ervaringsniveau van een senior 
engineer benaderen zolang de junior engineer bij het bureau werkzaam blijft. Zolang er 
wisselingen zijn in het engineeringsbestand zal er een mix bestaan tussen zeer onervaren en 
meer ervaren junior engineers die in de tijd veranderd. Om het model niet onnodig complex te 
maken wordt het acceptabel geacht om de productiviteit van de engineers als een constante te 
beschouwen. 

De aanname dat engineers onafhankelijk van elkaar werken gaat niet altijd voor alle orders op. 
Soms zijn er orders van het type "MODO" waar een andere engineer, veelal van een andere 
discipline, ondersteuning moet leveren. Het aantal uren dat ondersteuning moet worden geleverd 
blijft doorgaans echter beperkt en de frequentie waarin dit type order binnenkomt is met enkele 
per jaar zeer laag. De tout die deze aanname introduceert wordt daarom verwaarloosbaar geacht. 

Een sterke wijziging van het gebruik van de helikopters of veroudering kunnen aanleiding zijn voor 
meer defecten en aanpassingen aan de helikopters wat vervolgens resulteert in een wijziging in 
de orderstroom naar het bureau. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit in de nabije 
toekomst zal gebeuren. De aanname dat de orderstroom binnen afzienbare tijd geen significante 
wijzigingen ondergaat wordt daarom acceptabel geacht. 

lnputdata. Om te komen tot een acceptabel orderaankomstproces zijn de orderaankomsten per 
categorie gemodelleerd op basis van de set orders die in de jaren 2004 tot en met 2006 zijn 
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gearriveerd. Om te voorkomen dat er systematische fouten optreden bij het modelleren van een 
horizon die langer is dan drie jaar, is de orderset niet gedupliceerd en achter elkaar gezet maar is 
een vorm van bootstrapping toegepast op elke ordercategorie. Dit is een algemeen 
geaccepteerde werkwijze om vanuit een sample van een populatie een nieuwe sample te 
ontwikkelen. 

Structuur. Het is gebruikelijk om de structuur van het model door een procesdeskundige te laten 
controleren op fouten tussen de input- en outputrelaties in het model. De ontwerper van het model 
is in dit geval echter ook procesdeskundige waardoor de kans op dit type fouten wordt 
geminimaliseerd. 

Modelgedrag 
Consistentie. Om vast te stellen dat vergelijkbare runs vergelijkbare resultaten opleveren zijn twee 
runs in de configuratie met drie junior structure engineers uitgevoerd. Hieruit bleek dat herhaling 
van een run ondanks de stochastiek in het model niet tot andere resultaten leidt. 

Aanpassing. Wanneer in het model een grotere engineeringcapaciteit wordt toegepast dienen de 
prestaties te verbeteren. Uit testen blijken de prestaties inderdaad te verbeteren. 

Reproductie symptomen. In de werkelijke situatie worden binnen het bureau problemen 
ondervonden met lange doorlooptijden en veel onderhanden werk. Het model laat bij een 
identieke bezetting de effecten zien die zouden moeten plaats vinden als de bezettingstijd niet als 
een middel werd gebruikt om de hoeveelheid onderhanden werk te beheersen. De hoeveelheid 
onderhanden orders met een lage prioriteit stijgt dan explosief. In het bijzonder zijn dat de 
ordertypen SB (urgentie middel), RCTP (urgentie laag) en SL (urgentie laag) . Deze symptomen 
zijn herkenbaar in tabel 3.2 dat de actuele hoeveelheid onderhanden orders weergeeft. 

Een tweede test heeft plaats gevonden op basis van de inschatting van de engineers uit de 
discipline STR. Naar inschatting van de engineers is er zeker een capaciteit noodzakelijk van een 
senior en junior structure engineer om alleen al de orders van het type AIWS voor hun discipline 
binnen de normtijd te behandelen. Het model geeft van deze inschatting een benadering die de 
engineers herkennen door bij dezelfde capaciteit op een gemiddelde bezettingsgraad van 0,88 uit 
te komen waarbij 87% van het ordertype AIWS op tijd worden afgehandeld volgens de normen uit 
tabel 3.5. 

Doordat actueel gemeten doorlooptijden binnen het bureau niet beschikbaar zijn is het lastig het 
model te valideren. De aspecten die wel gevalideerd kunnen worden laten echter zien dat voor die 
aspecten het model goed functioneert. Daarmee wordt geconcludeerd dat het model een goede 
basis vormt om alternatieve volgorderegels voor het verwerken van de orders door engineers te 
gaan beoordelen. Doordat in het model ook tijden worden gemeten kan het model ook bijzonder 
nuttig zijn bij het ontwikkelen van een productiebeheersing die is gebaseerd op 
leverbetrouwbaarheid. 

MODEL PARAMETER SETTING 

Warm-up periode 
Bij de start van de simulatie is het gemodelleerde systeem nog niet gevuld met orders en zijn de 
te meten prestaties daarom nog niet betrouwbaar. Om te voorkomen dat opstartverschijnselen 
niet worden meegenomen in de metingen wordt een opwarmtijd van 1 jaar toegepast bij de 
simulatie. Deze tijd kan naar elke gewenste waarde worden veranderd in het model. 

Cool-down periode 
Na een gemeten periode van 50 jaar wordt de orderinstroom stop gezet. De orderparameters 
worden gemeten totdat de laatste order het systeem heeft verlaten. Het meten van de 
bezettingsgraden van de engineers stopt echter wel na 50 jaar om meetfouten te voorkomen als 
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gevolg van leegloop. Ook de gemeten periode kan naar elke gewenste waarde worden veranderd 
in het model. 

Lengle subruns 
CPN-tools is niet in staat om per subrun de gemeten informatie weer te geven. Hierdoor is het niet 
mogelijk om een directe test uit te voeren op de onafhankelijkheid tussen de subruns. Om de 
onafhankelijkheid tussen subruns te vergroten adviseert Goosenaerts (2006) om lange subruns te 
gebruiken. Daarom zijn subruns gebruikt die overeenkomen met een periode van 50 jaar. 

Aantal herhalingen 
Vanwege de stochastiek in het model is het noodzakelijk over voldoende metingen te beschikken 
om met een mate van betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen over de prestaties. 
Goosenaerts (2006) adviseert een absoluut minimum van drie tot vijf herhalingen. Het aantal van 
100 herhalingen wordt als vuistregel gegeven en dit aantal wordt daarom in de simulaties 
toegepast. 
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