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Managementsamenvatting  

VDL ETG Almelo is onderdeel van de Van Der Leegte (VDL) Groep. Dit is een Nederlandse 

onderneming die gespecialiseerd is in het produceren van kapitaalintensieve, complexe producten. 

VDL ETG Almelo richt zich op het produceren van hoogwaardige apparatuur voor de hightech en 

medische industrie. Hierbij wordt op zowel project- als flow-basis geproduceerd.  

Bij VDL ETG wordt gebruik gemaakt van verschillende magazijnen en montageplaatsen waartussen 

artikelstromen lopen. Om deze stromen te reguleren bestaan meerdere aanlevermethodes die geschikt 
zijn voor verschillende situaties. Gedurende dit verslag is de meest geschikte methode voor elke 

situatie bepaald aan de hand van de volgende hoofdvraag: 

“Wat is de meest effectieve en efficiënte methode voor het aanleveren van artikelen van het magazijn 

naar de montage voor elke artikelcategorie?”. 

Hiervoor zijn eerst de te behandelen montageplaatsen en artikelcategorieën gedefinieerd. Voor elk van 

deze combinaties zijn mogelijke aanlevermethodes bepaald. Deze zijn vervolgens beoordeeld aan de 

hand van financiële en niet-financiële criteria. Aan de hand van de beoordelingen zijn aanbevelingen 

opgesteld voor VDL ETG Almelo. 

Er zijn een zestal montageplaatsen geselecteerd. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van de 

afstand van de montage naar het magazijn, het produceren op flow- of projectbasis en de eventuele 

aanwezigheid van een sluis. Dit levert de volgende montageplaatsen op: 

- Montageplaats A 

- Montageplaats B 

- Montageplaats C 

- Montageplaats D 

- Montageplaats E 

- Montageplaats F 

Nadat de te behandelen montageplaatsen opgesteld zijn, zijn de artikelcategorieën bepaald. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van een model opgesteld door middel van de MASTA-analyse. Dit levert een zestal 

artikelcategorieën op. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen artikelen van de afmetingen: 

zeer groot, groot, gemiddeld en klein. Daarnaast worden de artikelen van een gemiddelde en kleine 

afmeting onderverdeeld op basis van een hoge of lage prijs. Tevens wordt een kit die bestaat uit de 

gemiddelde artikelen en een kit die bestaat uit de gemiddelde en kleine artikelen van een montagestap 

behandeld.  

Voor iedere combinatie van artikelcategorie en montageplaats wordt een aanlevermethode bepaald. De 

mogelijke aanlevermethoden zijn bepaald aan de hand van literatuur en de toepasbaarheid bij VDL 

ETG. Deze betreffen: 

 

- Kanban-signaal; 

- 2-binsysteem; 

- Picksignaal; 

- Vendor Managed Inventory (VMI); 

- Constant Work in Progress (CONWIP); 

- Takttijd. 

 

Elke combinatie van montageplaats, artikelcategorie en aanlevermethode is met behulp van de 

gewogen score methode en de AHP-Analyse beoordeeld op geschiktheid. Dit is gedaan op basis van 

zowel financiële als niet-financiële criteria. Hieruit volgen verschillende aanbevelingen weergegeven 

in tabel 1. In dit geval blijkt de variabele prijs geen rol te spelen, alleen de afmeting van een artikel is 



III 

 

van belang voor de aanbeveling. Ook wordt in de tabel de jaarlijkse besparing ten opzichte van de 

huidige situatie weergegeven. 

 
Tabel 1. Een overzicht van de aanbevelingen van aanlevermethode voor elke montageplaats en artikelcategorie. 

 Cleanroom   Geen Cleanroom  

Categorie: Montageplaats 
A 

Montageplaats  
B 

Montageplaats 
C 

Montage-
plaats D 

Montage-
plaats E 

Montage-
plaats F 

Zeer Groot Picksignaal Picksignaal N.v.t. Picksignaal N.v.t. N.v.t. 

Groot Picksignaal Picksignaal Picksignaal VMI VMI VMI 

Gemiddeld Kanban-signaal   VMI VMI VMI 

Klein 2-bin   VMI VMI VMI 

Besparing X€ X€ X€ X€ X€ X€ 

 

Uit de tabel volgt dat vooral  het invoeren van VMI bij de montageplaatsen buiten de cleanroom een 

zeer grote, relatief gemakkelijk te behalen besparing oplevert. Deze aanpassing dient dan ook een hoge 

prioriteit te krijgen.  

Bij de montageplaatsen binnen de cleanroom volgen wisselende resultaten. Voor Montageplaats B en 

C is het, grotendeels vanwege de afstand naar het magazijn, namelijk gunstig om een kit te gebruiken. 

Hiertegenover dient dit bij Montageplaats A zoveel mogelijk voorkomen te worden. Waar mogelijk is 

hier het kanban-systeem voor individuele artikelen het meest aantrekkelijk. Dit is lastig in te voeren 

maar levert wel een forse besparing op.  

Naast deze resultaten is het duidelijk geworden dat huidige gebruik van het 2-binsysteem bij 

Montageplaats A een goede, goedkope aanlevermethode is. Daarnaast dienen de grote en zeer grote 

artikelen  bij de montageplaatsen via picksignalen aangestuurd te worden.  

 

Het doorvoeren van deze aanbevolen aanlevermethodes zorgt voor een grote verlaging van het aantal 

door te voeren artikelen bij het magazijn. Magazijn 605 dient meer kits te leveren terwijl magazijn 606 

juist minder kits gaat leveren. De montage krijgt te maken met een grotere rol van de leverancier, een 

grotere ruimte-inname van artikelen bij Montageplaats A en uitgebreide kits bij de Montageplaats B 

en C .Dit alles levert een jaarlijkse kostenbesparing op van … 

 

 

 

  

2-Binsysteem 

 

Kanban-signaal 

 

Picksignaal  

Picksignaal  

Picksignaal CDEF-kit 

Picksignaal CDEF-kit 

 

Picksignaal CDEF-kit 

Picksignaal CDEF-kit 

 

Picksignaal  

Picksignaal  
VMI 

VMI 

VMI 

 

VMI 

VMI 

VMI 

 

VMI 

VMI 

VMI 

 

Picksignaal  

Picksignaal 

STL 
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1. Plan van aanpak 

Deze scriptie is geschreven tijdens de uitvoering van mijn bacheloropdracht bij VDL ETG Almelo bv. 
Ik heb bij VDL ETG onderzoek gedaan naar de artikelstromen vanaf het magazijn richting de 

montage. Alvorens op de details hiervan in te gaan wordt in dit hoofdstuk een bedrijfsomschrijving 

gegeven en de aanleiding voor dit onderzoek wordt toegelicht. Tevens worden de doelstelling en de 
hoofd- en deelvragen gepresenteerd en de gebruikte structuur en methodologie toegelicht. Ook wordt 

een voorbeeld van het verwachte eindresultaat gepresenteerd. 

1.1 Bedrijfsomschrijving 

Het bedrijf VDL Enabling Technologies Group(ETG) Almelo bv. is onderdeel van de Van Der Leegte 

(VDL) Groep. De VDL groep is een Nederlandse onderneming opgericht in 1953 door Pieter van der 
Leegte. Anno 2013 bestaat de VDL groep uit 82 bedrijven in 18 landen met meer dan 8.700 

werknemers. De VDL groep produceert vele verschillende producten. Het betreffen hierbij 

voornamelijk kapitaalintensieve, complexe producten. De activiteiten van de VDL groep kunnen 
verdeeld worden in drie divisies: toeleveringen, bussen en eindproducten. 

VDL ETG Almelo is onderdeel van de zogenaamde toeleveringsdivisie. Deze divisie betrefd de 
productie van halffabricaten en systemen. Zij richten zich op het produceren van hoogwaardige 

apparatuur voor OEM’s (Original Equipment Manufacterer) en op mechanisatieprojecten. VDL ETG 

Almelo heeft zich gespecialiseerd in mechatronische systemen en modulebouw voor de 

semiconductor, medische en hightech industrie. Hierbij worden diverse taken uitgevoerd, variërend 
van frezen en precisieslijpen tot het testen en (co-)ontwerpen van producten.  

1.2 Aanleiding 

In 2013 is een Supply Chain Management(SCM)-medewerker van VDL ETG op bezoek geweest bij 

een fabriek van het bedrijf …  Bij …  is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de 
artikelstromen van het magazijn naar de montage. Deze artikelstromen zijn door VDL ETG recent niet 

meer kritisch bekeken. Er bestaat dan ook het vermoeden dat er hier winst te behalen valt. Dit gaf 

aanleiding voor het SCM om te onderzoeken hoe deze artikelstromen efficiënter en effectiever 
kunnen.  

1.3 Doelstelling 

Het doel dat VDL ETG wilt bereiken is het optimaliseren van de aanlevering van artikelen vanuit het 

magazijn aan de montage. Vanwege de vele verschillende artikelen worden de artikelen in 
artikelcategorieën onderverdeeld. Hierdoor blijft het onderzoek praktisch terwijl ook de 

nauwkeurigheid gewaarborgd wordt. Dit levert de volgende doelstelling op: 

“Het bepalen van de meest effectieve en efficiënte methode van aanleveren van artikelen vanuit het 
magazijn aan de montage waarbij artikelen in artikelcategorieën worden verdeeld” 

1.4 Hoofdvraag 

Met behulp van de doelstelling is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Wat is de meest effectieve en efficiënte methode voor het aanleveren van artikelen van het magazijn 

naar de montage voor elke artikelcategorie?” 
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1.5 Structuur 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: het opstellen van de mogelijkheden en het beoordelen van deze 

mogelijkheden. Het opstellen van de mogelijkheden voor elke situatie dient als basis bij de 

beoordeling. Gedurende dit onderzoek wordt daarvoor gebruik gemaakt van een viertal variabelen: 

“waarheen?”, “welke?”, “wanneer?” en “hoe?”. Het model wat hiervoor gebruikt wordt staat 
weergegeven in figuur 1. Deze geeft de volgorde die wordt aangehouden en de relatie met de 

beoordeling weer. 

 

1. De eerste variabele betreft het onderdeel: “waarheen?”. Dit is de montageplaats waarheen de 

artikelstroom gaat. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 2.  

2. De tweede variabele wordt behandeld in hoofdstuk 3 en geeft antwoord op de vraag: 
“welke?”. Hiermee wordt duidelijk welke artikelcategorieën er behandeld wordt.  

3. De derde variabele geeft antwoord op de vraag: “wanneer?” Hierbij worden de mogelijke 

methodes vastgesteld waarmee bepaald wordt wanneer een onderdeelstroom plaats vindt. Dit 

wordt in hoofdstuk 4 behandeld.  
4. Ook wordt de variabele:“hoe?” behandeld. Dit betreft hoe iets vervoerd wordt aangaande de 

hoeveelheid per keer. Ook dit wordt in hoofdstuk 4 behandeld.  

 
Uiteindelijk komen deze vier variabelen samen in een alomvattende beoordeling uitgevoerd in 

hoofdstuk 5. In figuur 2 staan de verschillende mogelijkheden weergegeven die worden beoordeeld. 

Deze mogelijkheden volgen dus uit de montageplaatsen, artikelcategorieën, aanlevermethodes en 
aanleverhoeveelheden. 

 

1.6 Deelvragen  

Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt deze gesplitst in een vijftal deelvragen. Met behulp van 

deze deelvragen wordt de hoofdvraag gestructureerd aangepakt en beantwoord. De deelvragen en de 
manier waarop deze worden beantwoord staan hieronder weergegeven. 

1. Welke artikelstromen lopen vanaf het magazijn naar de montage? 

1.1 Welke magazijnen zijn er?  
1.2 Welke montageplaatsen zijn er en produceren deze op project- of op flow-basis?  

1.3 Vanaf welk magazijn krijgt elke montageplaatsen de artikelen aangeleverd?  

1.4 Welke methodes van aanlevering worden op dit moment gebruikt voor verschillende 
artikelstromen vanaf het magazijn naar de montage? 

1.Waarheen?    2. Welke? 3. Wanneer? 4. Hoe? Beoordeling 

Figuur 1. De verschillende onderdelen om tot de beoordeling te komen. 

Figuur 2. De mogelijkheden die worden opgesteld. 
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Het vaststellen van de artikelstromen wordt aangepakt door middel van overleg met productieleiders, 

magazijnmedewerkers en monteurs. Tevens worden hiervoor eigen observaties gedaan. Daarmee 
wordt de benodigde informatie voor het beantwoorden van de vier vragen verzameld. Nadat alle 

montageplaatsen beschreven zijn is een stroomschema opgesteld met de huidige artikelstromen. 

  

2. Tussen welke artikelcategorieën dient onderscheid te worden gemaakt? 

2.1 Welke mogelijkheden zijn er om de artikelen te categoriseren? 

2.2 Wat is een geschikte wijze om de artikelen te categoriseren bij VDL ETG? 

 
Het verdelen van artikelen in artikelcategorieën kan door eigen ervaring met artikelen worden 

aangepakt. Hiervoor wordt eerste de literatuur geraadpleegd voor verschillende categorisatiemethodes. 

Hierna wordt meegelopen bij het magazijn en in de montage. Ook wordt hiervoor overleg gevoerd met 
medewerkers en productieleiders. Dit levert een duidelijk beeld op waarop verschillende artikelen zich 

onderscheiden. Met behulp van de methodes kunnen de artikelcategorieën worden opgesteld. 

 

3. Wat zijn geschikte aanlevermethodes aan de montage voor elke artikelcategorie? 

3.1 Welke mogelijke aanlevermethodes bestaan er en zijn geschikt voor VDL ETG? 

3.2 Hoe worden deze aanlevermethodes in de praktijk ervaren? 

3.3 Welke aanlevermethodes zijn geschikt voor elke artikelcategorie? 
 

De eerste subvraag wordt door middel van een uitgebreid literatuuronderzoek beantwoord. Voor de 

vierde subvraag is er ook theorie nodig, dit wordt middels interviews met SCM en productieleiders 
worden vastgesteld. De tweede subvraag wordt beantwoord met behulp van onderzoek bij bedrijven 

waar deze methode van aanleveren is toegepast. Na het beantwoorden van de tweede deelvraag 

kunnen de overige deelvragen met behulp van de literatuur en de verkregen kennis beantwoord 

worden.  
 

4. Welke aanlevermethode is het meest geschikt voor elke artikelstroom en 

artikelcategorie? 
4.1 Op welke wijze kan de beoordeling van een aanlevermethode plaatsvinden? 

4.2 Welke aanlevermethode is het meest geschikt voor elke artikelcategorie en montageplaats? 

4.3 Kunnen verschillende opties gecombineerd worden?  

De waardes en variabelen benodigd voor de analyse worden bepaald door zelf te meten of data via 

medewerkers te verkrijgen. Tevens kunnen enkele aannames gedaan worden op basis van de literatuur. 

De gewichten van criteria kunnen vastgesteld worden aan de hand van interviews. De vierde subvraag, 
mogelijke combinaties, kan beantwoord worden door het voorleggen van de aanbevolen opties aan de 

betreffende magazijn- en productieleiders.  

5. Wat zijn de gevolgen van het toepassen van de meest gunstige aanlevermethode voor 

VDL ETG? 

5.1 Wat is het gevolg van het toepassen van een bepaalde aanlevermethode voor een bepaalde 
artikelcategorie voor de montage? 

5.2 Wat is het gevolg van het toepassen van een bepaalde aanlevermethode voor een bepaalde 

artikelcategorie voor het magazijn? 

5.3 Hoe kan een nieuwe methode van aanlevering effectief geïmplementeerd worden? 
 

De concrete gevolgen en de aanbeveling van implementatie worden beantwoord met de literatuur over 

de betreffende artikelstroom en de praktijkervaringen van andere bedrijven uit deelvraag 3. Dit wordt 
toegepast op de situatie bij VDL ETG.  

1.7 Methodologie 

Gedurende het verslag vormt de Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP) de leidraad 
(Heerkens & van Winden, 2012). Deze methodologie onderscheidt zich van andere methodologieën op 
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het feit dat deze alle van de volgende aspecten bevat: multidisciplinariteit, de context van de 

organisatie en eenvoud. Alle drie deze aspecten zijn in dit geval van belang. Wegens belanghebbenden 

van verschillende vakgebieden en plaatsen in de bedrijfshiërarchie is een multidisciplinaire aanpak in 
de context van het bedrijf van belang. Doordat er een tijdslimiet op het onderzoek zit is de eenvoud 

van de methodologie van belang. Hierdoor kan uitloop mogelijk voorkomen worden. 

Een belangrijk voordeel van deze methodologie is dat de theorie gespecialiseerd is in het oplossen van 

zowel kennis- als handelingsproblemen
1
. Omdat dit onderzoek te maken heeft met zowel het 

beschrijven van oorzaken en mogelijkheden als aanbevelingen voor door te voeren verbeteringen zijn 

beide typen problemen van toepassing.  

Een ander voordeel betreffende deze methodologie is het doorlopen van alle relevante aspecten die 

betrokken zijn bij het verbeteren van een bedrijfsproces. Het betreft de stappen vanaf de 
probleemidentificatie tot de implementatie en eventuele evaluatie van de oplossing. In dit geval wordt 

evaluatie niet uitgevoerd en betreft de implementatie slechts een aanbeveling in plaats van de 

daadwerkelijke uitvoering hiervan. De overige stappen vormen de rode draad in dit verslag. Hoofdstuk 
1 betreft zowel fase 1: ‘de probleemidentificatie’ als fase 2: ‘de formulering van de probleemaanpak’. 

Hoofdstuk 2 en 3 betreffen de derde fase: ‘de probleemanalyse’, waarin de eerste en tweede deelvraag 

beantwoord worden. Het vierde hoofdstuk bevat fase 4: ‘formulering van alternatieve oplossingen’. 

Dit betreft deelvraag 3. In hoofdstuk 5 wordt de vierde deelvraag en de vijfde fase:‘de beslissing’ 
behandeld. In hoofdstuk 6 wordt de zesde en voor dit onderzoek laatste fase behandeld: ‘de 

implementatie van de oplossing’. Het betreft hier slechts een aanbeveling van de implementatie. Hierin 

wordt de vijfde en laatste deelvraag behandeld. Hoofdstuk 7 is een afsluitend hoofdstuk met de 
conclusies en aanbevelingen. 

1.8 Afbakening 

Om het onderzoek haalbaar te maken zijn er een aantal afbakeningen gedaan, namelijk: 

- Er wordt alleen gekeken naar de artikelstromen van het magazijn naar de montageplaats.  

- De artikelstroom naar de spare & repair-afdeling wordt niet behandeld.  

- De crossdock-artikelen worden niet behandeld. 

- Het betreft alleen de artikelen uit de Bill Of Materials(BOM). 

- Gedurende het onderzoek wordt aangenomen dat een montageplaats vanuit hetzelfde magazijn wordt 

bevoorraad, zoals al in de huidige situatie gebeurt.  

1.9 Verwacht Eindresultaat  

Wanneer alle onderdelen zijn opgesteld komen deze samen in de beoordeling in hoofdstuk 5. Dit 

levert de een soortgelijke tabel als tabel 2 op. Aan de hand van deze tabel kan een aanbeveling worden 

gedaan voor het onderdeel: “wanneer?”.  

 
Tabel 2. Voorbeeld tabel eindresultaat. 

 

 

 

  

                                                   
1 Bij een kennisprobleem wordt een aspect van een omgeving bestudeerd. Er wordt dus kennis verkregen. Bij een 

handelingsprobleem gaat het om het veranderen van het aspect (Heerkens & van Winden, 2012).  

Artikelstromen:  Beoordeling: 

  … … … 

Artikelcategorie A – Kanban-signaal 8,7 6,3  … 

Artikelcategorie A – 2-binsysteem 6,6 7,2  … 

…  …  …  … 

Artikelcategorie B – Kanban-signaal 5,3 6,0  … 
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2. Huidige Situatie Artikelstromen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht opgesteld van de huidige artikelstromen tussen het magazijn en 

de montageplaatsen bij VDL ETG. Dit betreft de stromen tussen de verschillende magazijnen en 
montageplaatsen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: “Welke artikelstromen 

lopen van het magazijn naar de montage?”. Hiermee wordt de variabele: ‘Waarheen?’ bepaald. Ten 

eerste worden de montageplaatsen en magazijnen die relevant zijn voor het onderzoek beschreven. Dit 
betreffen alle plaatsen waar gemonteerd wordt en de magazijnen waardoor deze door worden 

aangeleverd. Hierna wordt de gebruikte aanlevermethode tussen deze magazijnen en montageplaatsen 

in de huidige situatie beschreven. Met behulp van een flow-schema wordt dit vervolgens in beeld 

gebracht. De data aanwezig in dit hoofdstuk is verzameld met behulp van interviews met zowel 
productie- als magazijnbeheerders. Tevens is overleg gevoerd met medewerkers bij de productie en 

het magazijn. 

2.1 Montageplaatsen 

VDL ETG heeft verschillende montageplaatsen. De grootste betreft de cleanroom
2
 van Montageplaats 

A  waar alle producten voor ... die in flow lopen gemonteerd worden. Behalve deze cleanroom zijn er 

nog een zestal montageplaatsen waartussen onderscheid wordt gemaakt gedurende dit onderzoek. Dit 

onderscheid wordt gemaakt omdat een montageplaats mogelijk een andere manier van aanlevering 
eist. Dit kan verschillende redenen hebben bijvoorbeeld: de plaats waar de montage gelegen is, de 

manier van produceren of de vraag naar artikelen. In deze paragraaf worden de montageplaatsen 

toegelicht. Het betreft de volgende montageplaatsen: 

Cleanroom Montageplaats A Dit is de grootste en belangrijkste montageplaats van VDL ETG. In deze 

cleanroom worden alleen producten voor Montageplaats A  geproduceerd. Dit zijn alle producten voor 

… die in flow lopen. Het betreft verschillende producten namelijk: …. Wegens de gewenste 
nauwkeurigheid vereist het een lage hoeveelheid aan vervuiling. Daarom draagt het personeel in de 

cleanrooms speciale cleanroomkleding. Ook zijn alle binnenkomende artikelen gecleand en in plastic 

verpakt alvorens ze in een sluis uitgepakt worden en de cleanroom ingaan. Dit is bij alle cleanrooms 
het geval. 

Cleanroom Montageplaats B. Deze cleanroom ligt direct naast de cleanroom van Montageplaats A  

maar wordt vanaf de andere kant bevoorraad. In deze cleanroom wordt een project voor ... uitgevoerd, 
namelijk:… 

Cleanroom Montageplaats C, dit zijn twee cleanrooms die apart van de andere cleanrooms liggen. In 
deze cleanrooms worden alleen projecten gemaakt. Het betreft hier veel verschillende soorten 

projecten met verschillende types artikelen en machines. Deze projecten worden voor verschillende 

afnemers gemaakt, voorbeelden hiervan zijn:… 

Montageplaats D, deze montageplaats ligt naast de cleanroom van de Montageplaats B. Op deze 

montageplaats wordt op dit moment alleen op projectbasis voor de afnemer … geproduceerd. Er wordt 

hier één product geproduceerd: … 

Huzinkhal 1, de Huzinkhal is een apart gebouw losstaand van het normale complex. De Huzinkhal kan 

onderverdeeld worden in twee delen: de Huzinkhal 1 en de Huzinkhal 2. In de Huzinkhal 1 wordt op 
projectbasis gewerkt. Op dit moment worden … 

Huzinkhal 2 … , in de Huzinkhal 2 wordt voor twee afnemers geproduceerd: … en …. Voor de 
afnemer … wordt op projectbasis geproduceerd.  

Huzinkhal 2, Montageplaats F…, de productie voor … betreft een .... De productie van de … gebeurt 
vooralsnog op project-basis maar het is de bedoeling dat dit in de toekomst op flow-basis gebeurt. 

                                                   
2 Een cleanroom is een stofarme ruimte ontworpen om vervuiling aan het productieproces te beperken. 
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2.2 Magazijnen 

VDL ETG maakt gebruik van meerdere magazijnen. Sommige van deze leveren aan de montage, 

andere aan de productie. Gedurende dit onderzoek zijn alleen de magazijnen die leveren aan de 

montage van toepassing. De grootste en belangrijkste hiervan betreffen de magazijnen 605 en 606. Het 

betreft in totaal een aantal magazijnen namelijk: 

Magazijn 605. Een groot magazijn direct bij de binnenkomst van goederen in de kelder. In dit 

magazijn worden artikelen voor projecten opgeslagen. De artikelen liggen gesorteerd op klantbasis. De 
grotere artikelen liggen achter in het magazijn op stellingen. Op basis van binnengekomen orders 

worden bakken, karren en pallets gevuld met producten. Ook wordt er door een magazijnmedewerker 

af en toe gecontroleerd of alle karren en bakken die volgens een kanban-systeem worden geregeld nog 
vol zijn en zo nodig bijgevuld. 

Magazijn 606. Een magazijn bij de binnenkomst van goederen op de begane grond. Het grootste deel 

van de voorraad van magazijn 606 ligt in de Kardex
3
. De overige voorraad ligt op stellingen en betreft 

voornamelijk dingen die niet in de Kardex passen voor Montageplaats A . Ook ligt er enige 

grijpvoorraad in dit magazijn. Dit wordt aangevuld vanaf magazijn 635 t/m 639 en soms direct door de 

leverancier. 

Magazijn 635 t/m 639. Kleine magazijnen direct naast magazijn 605. Deze bevatten enkel 

grijpvoorraad. Elk van deze magazijnen heeft een eigen rol: 

- Magazijn 635 bevat de standaard grijpvoorraad; 

- Magazijn 636 bevat enkel gewassen grijpvoorraad; 

- Magazijn 637 bevat schoongeblazen grijpvoorraad; 
- Magazijn 638 bevat UCV gecleand grijpvooraad; 

- Magazijn 639 bevat de verbruikersgrijpvooraad. 

906. Een klein magazijn voor Montageplaats A  in de sluis. Bevat enkel grijpvoorraad voor deze 

montageplaats. Dit magazijn wordt bevoorraad door magazijn 635 t/m 639. 

Huzinkhal 2. Direct naast de montage voor de afnemer …in de Huzinkhal 2 gelegen. Een relatief klein 

magazijn met voornamelijk grotere artikelen.  

Planthofsweg. Een grote hal losstaand van de andere gebouwen. Hier worden alle grote artikelen 

opgeslagen. Ook wordt af en toe ruimtegebrek in andere magazijnen mee opgevangen. 

 

2.3 Stromen tussen de Magazijnen en Montageplaatsen 

Tussen de in de vorige paragrafen beschreven magazijnen en montageplaatsen lopen verschillende 

artikelstromen. Voor vele van deze stromen wordt een andere methode van aanlevering gebruikt. In 
het flow-schema in Figuur 1figuur 3 worden de stromen tussen de magazijnen en montageplaatsen 

weergegeven. De huidige methodes van aanleveren van verschillende artikelgroepen worden per 

montageplaats nader toegelicht en in een tabel weergegeven. Tevens wordt in de tabel aangegeven 
hoeveel procent van het aantal artikelen uit welk magazijn komt. Met behulp van dit overzicht kan een 

beeld worden gevormd van de mogelijkheden tot categorisatie en de manier van aanleveren. Dit maakt 

het eenvoudiger om verschillende categorisatie- en aanlevermethodes op te stellen en te beoordelen op 

                                                   
3 De Kardex is een machine gebruikt voor het vullen van de kitkarren voor Montageplaats A  en de 

Montageplaats B. Aan de  

voorkant worden er artikelen in geplaatst en vervolgens opgeslagen. Aan de achterkant biedt de machine 

de optie om de onderdelen er weer uit te halen in een gewenste volgorde en aantal. 
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geschiktheid. Tevens maakt dit het mogelijk om de aanbeveling met de huidige situatie te vergelijken 

en de kostenbesparing te bepalen. 
 

 
 

 

 

Cleanroom Montageplaats A  (tabel 3), deze wordt voornamelijk door magazijn 606 bevoorraad. Door 
middel van een Kanban-systeem worden de artikelen uit het magazijn gehaald. Wanneer een kar met 

artikelen bij de montage leeg is wordt deze op een vast plek geplaatst. Deze lege kar is het sein dat er 

een volle kar geleverd kan worden. Nadat een volle kar geleverd is wordt de lege kar in magazijn  

606 geplaatst. Deze kar is samen met een vrijgegeven module het sein dat de kar gevuld kan worden.  
 Ook voor de grijpvoorraad wordt ook gebruik gemaakt van een Kanban-systeem. Hiervoor wordt 

echter een 2-binsysteem met kaartjes gebruikt. Wanneer een monteur een lege bak heeft wisselt hij 

deze om met een volle bak in magazijn 906. Het kaartje in de volle bak wordt vervolgens op een vaste 
plek gelegd. Eens per dag worden deze kaartjes ingescand en de lege bakken bijgevuld vanuit 

magazijn 606. De grote artikelen (frame, magneetplaat etc.) worden vanuit de Planthofsweg geleverd. 

Hiervoor een pickorder doorgegeven met behulp van een kaart. Deze kaart wordt afgegeven door een 
monteur. 
 Tabel 3. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de Cleanroom Montageplaats A . 

 

Montageplaats A  Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Kanban-systeem (2-bin)  50% 906 

Normale artikelen Kanban-systeem (karren) 50% 606 

Grote artikelen Pick-order <1% Planthofsweg 

Figuur 3. Een flowschema van de huidige artikelstromen tussen de magazijnen en montageplaatsen. 

605 

606 

Montageplaats A  

Huzinkhal 2 

Planthofsweg 

635 t/m 639 

Huzinkhal 1 

Montageplaats C 

Montageplaats B 

Montageplaats E 

Montageplaats F 

Montageplaats D1 

Magazijnen Montageplaatsen 

906 
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Cleanroom Montageplaats B (tabel 4), deze krijgt vrijwel alle artikelen vanuit magazijn 605 en 635 

t/m 639 geleverd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van pickorders. Voor de kleinere artikelen wordt 

op dit moment nog een pickorder geplaatst. Er wordt echter zeer spoedig een 2-binsysteem voor 
ingevoerd. Sommige artikelen worden ook verkregen vanuit de Kardex in 606. Dit betreft 

voornamelijk de artikelen van… Ook hier wordt een pickorder voor geplaatst. De grotere artikelen 

komen direct vanaf de productie van VDL ETG.  
 
Tabel 4. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de Cleanroom Montageplaats B 

 

Cleanroom Montageplaats C (tabel 5), alle artikelen hiervan komen uit magazijn 605 en 635 t/m 639. 

Een keer per dag wordt een order voor de benodigde artikelen vrijgegeven. Het magazijn krijgt dit 

binnen en aan de hand hiervan komt het magazijn deze artikelen brengen. De artikelen worden voor de 
Montageplaats C geplaatst alvorens ze via de sluis bij de montage binnenkomen. Wanneer de 

voorraad voor de kleinere artikelen op is wordt dit gemeld door de monteurs. Af en toe loopt er dan 

iemand naar magazijn 635 t/m 639 om de benodigde artikelen op te halen. 
 
Tabel 5. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de Cleanroom Montageplaats C. 

 

Montageplaats D1 (tabel 6), deze krijgt artikelen uit magazijn 605, 635 t/m 639 en de Plantshofsweg. 
De goedkope, kleine artikelen vallen onder de grijpvoorraad. Wanneer een bak van de grijpvoorraad 

leeg is loopt een monteur naar magazijnen 635 t/m 639 om de bak bij te vullen. De grotere artikelen 

(voornamelijk plaatwerk) liggen in de Planthofsweg. Omdat dit zo weinig artikelen betreft worden 

deze zelf gehaald of gevraagd te halen. De overige artikelen worden door middel van pickorders 
doorgegeven aan magazijn 605. Deze orders worden op karren langs gebracht. Elke order hangt samen 

met een specifiek deel van de productie. 

 
Tabel 6. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de Montageplaats D1. 

Huzinkhal 1 (tabel 7), deze hal wordt vanuit magazijn 605 en 635 t/m 639 aangevuld. De meeste 
artikelen komen uit magazijn 605. Hiervoor wordt in overleg met de productieplanner een order 

geplaatst voor artikelen. Dit kan soms twee keer per dag gebeuren en soms maar 1 keer per week. 

Vanuit magazijn 605 worden vervolgens, aan de hand van order, de artikelen in bakken of op pallets 

aangeleverd. Deze moeten worden overgestapeld in de eigen bakken. De grijpvoorraad wordt 
aangevuld zonder rekening te houden met de productieplanning. Wanneer een bak van de 

grijpvoorraad leeg is loopt een medewerker naar magazijn 635 t/m 639 en laat de bak bijvullen. 

Aangezien het een grote afstand is naar het magazijn wordt geprobeerd dit te combineren met andere 
lege bakken. 

 

 

Montageplaats B Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Kanban-systeem (2-bin) 45% 635t/m 639 & 5% 606 

Normale artikelen Pick-order 50% uit 605 

Grote artikelen Pick-order Voornamelijk direct vanaf de 

productie. 

Montageplaats C Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Pick-order 33% 635 t/m 639 

Normale  en grote artikelen Pick-order 66% 605 

Montageplaats D1 Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Zelf bijvullen 50% 635 t/m 639 

Normale artikelen Pick-order 50% 605 

Grote artikelen Pick-order <1% Planthofsweg 
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Tabel 7. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de montageplaats Huzinkhal 1.  

 

Huzinkhal 2 (Montageplaats E) (tabel 8), deze montageplaats wordt voornamelijk vanuit magazijn 605 

en 635 t/m 639 aangevuld. Er wordt gebruik gemaakt van Kanban kaarten en een 2-binsysteem bij de 

grijpvoorraad om aan te geven dat iets vervangen moet worden. De overige artikelen gaan door middel 
van een Kanban-systeem met karren. Magazijnmedewerkers vervangen de lege karren door volle 

wanneer ze zien dat deze leeg zijn. Ook liggen er enkele grotere dingen opgeslagen in het magazijn 

van de Huzinkhal 2 zelf. Dit is echter een zeer laag aantal. De opslag in Huzinkhal 2 wordt daarom 

buiten beschouwing gelaten gedurende dit onderzoek. Door middel van een 2-binsysteem bepaald een 
montagemedewerker of een nieuw artikel uit het magazijn gehaald moet worden. 

 
Tabel 8. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van de montageplaats Montageplaats E. 

 
Huzinkhal 2 (Montageplaats F) (tabel 9), deze wordt alleen aangevuld door magazijn 605. Op basis 

van planning en overleg wordt er een pickorder vrijgegeven aan het magazijn. Deze order wordt in het 

magazijn gepickt en gebracht door een magazijnmedewerker. Er wordt op het moment overleg met 

magazijn 635 t/m 639 gevoerd over het invoeren van grijpvoorraad. Dit is echter nog niet het geval in 
de huidige situatie. Ook de kleine artikelen worden dus door middel van pickorders uit het magazijn 

605 gehaald. Er wordt hier echter intensief gewerkt aan het invoeren van een VMI-systeem. 

 
Tabel 9. De manier van aanleveren en gebruikte magazijnen van Montageplaats F. 

2.4 Waarheen? 

Na het vaststellen van de stromen en de aanlevering hiervan zijn een aantal dingen over de huidige 
situatie duidelijk geworden. In de huidige situatie wordt onderscheid gemaakt in de methode van 

aanlevering tussen grijp, normale en grote artikelen.  

- Voor grijpartikelen worden vele verschillende methodes van aanlevering gebruikt. Kanban, 
pickopdrachten of zelf naar het magazijn lopen worden allemaal toegepast.  

- Normale artikelen worden bij montageplaatsen die produceren op project-basis voornamelijk 

geleverd door middel van pickopdrachten. In het geval van montageplaatsen die produceren 
op flow-basis gebeurt dit door middel van een Kanban-systeem.  

- De methode van aanlevering van grote artikelen gebeurt op basis van een pickopdracht of de 

vraag wordt persoonlijk doorgegeven.  

In het volgende hoofdstuk worden alternatieve methodes van categoriseren bekeken en op basis 

hiervan (mogelijk) nieuwe artikelgroepen vormen.  

Op basis van de observaties in dit hoofdstuk kunnen de definitieve montageplaatsen voor dit 

onderzoek worden opgesteld. Hiervoor worden enkele van de bovengenoemde montageplaatsen 

samengenomen om het onderzoek haalbaar te maken en het resultaat praktischer. Het samenvoegen is 

Huzinkhal 1 Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Zelf bijvullen 45% 635 t/m 639 

Normale en grote artikelen Pick-order 55% 605 

Montageplaats E Manier van aanleveren Magazijn 

Grijp artikelen Kanban (2-bin) 30% 635 t/m 639 

Normale artikelen Kanban (karren) 70% 605 en <1% Huzinkhal 2 

Grote artikelen Kanban (2-bin) 605 en Huzinkhal 2 

Montageplaats F Manier van aanleveren Magazijn 

Alle artikelen Pick-order 60% 605 en 40% 635 t/m 639 
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gedaan op basis van verschillende factoren, bijvoorbeeld: het produceren op flow- of projectbasis, de 

afstand tot het magazijn, het aanwezig zijn van een cleanroom en de toekomstvisie van VDL ETG 

over de manier van aanleveren van producten. De definitieve montageplaatsen betreffen: 

- Montageplaats A . Produceert in een cleanroom op flow-basis.  

- Montageplaats B.  Produceert in een cleanroom vooralsnog op projectbasis. 
- Montageplaats C. Produceert in een cleanroom op project-basis. 

- Montageplaats D (Montageplaats D1+ Huzinkhal 1). Produceren buiten de cleanroom op 

project-basis. 

- Montageplaats E. Produceert buiten de cleanroom op flow-basis.  
- Montageplaats F. Produceert buiten de cleanroom en (in de toekomst) op flow-basis. Het 

invoeren van VMI is hier al in een vergevorderd stadium. 

 
De selectie en de locatie van elke montageplaats is weergegeven in de lay-out van VDL ETG in  

figuur 4.

  

Figuur 4. De locaties van de geselecteerde montageplaatsen bij VDL ETG.  



  Welke? 

11 

 

3. Artikelcategorisatie  

VDL ETG produceert vele verschillende producten. Elk van deze producten bestaat weer uit tientallen 

tot duizenden artikelen. Dit zorgt voor een zeer grote verscheidenheid aan artikelen die dagelijks vanaf 
het magazijn aan de montage moeten worden geleverd. Door de verscheidenheid tussen de artikelen 

vereisen verschillende artikelen een andere aanlevermethode. Daarom worden deze onderverdeeld in 

artikelcategorieën. Op basis van deze artikelcategorieën wordt vervolgens een effectieve en efficiënte  
manier van aanlevering voor elke artikelcategorie en montageplaats bepaald.  

Dit hoofdstuk levert een methode van categorisering van de artikelen op. Het geeft dus antwoord op de 

deelvraag: “Tussen welke artikelcategorieën moet onderscheid gemaakt worden?” en bepaald de 
variabele: ‘Welke?’. Om een categorisatiemethode te bepalen worden verschillende methodes 

geanalyseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. Deze verschillende 

categorisatiemethodes worden geëvalueerd op bruikbaarheid en toepasbaarheid op de situatie bij VDL 
ETG. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met productie- en magazijnmedewerkers. Aan de 

hand hiervan wordt een methode van categoriseren bepaald. Met behulp van deze methode resulteert 

dit  in de aanbeveling van de artikelcategorieën die in het vervolg van het verslag gebruikt worden. 

3.1 Methodes van Categoriseren 

Het categoriseren van artikelen is iets waar al lang onderzoek naar wordt gedaan. De literatuur levert 

dan ook vele verschillende methodes van categoriseren. Elk van deze categorisatiemethodes heeft zijn 

eigen voor- en nadelen en is geschikt voor een andere situatie. De verschillen tussen de methodes 

betreffen voornamelijk de gebruikte methodologie en de gebruikte variabelen (Bacchetti, Plabani, 
Saccani, & Syntetos, 2011). In dit verslag wordt onderscheid gemaakt tussen drie types methodes: 

methodes gebaseerd op de ABC analyse, methodes welke gebruik maken van LP-modellen en overige 

methodes. Uiteindelijk wordt de methode gebruikt die het meest geschikt is voor de situatie bij VDL 
ETG. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de bruikbaarheid en toepasbaarheid. 

3.1.1 ABC-modellen 

Één van de eerste en meest gebruikte categorisatiemethodes is de ABC-analyse. Vele andere methodes 

zijn op deze methode gebaseerd. Deze categorisatiemethode is afgeleid van het Pareto principe
4
 

(Ramanathan, 2004). Het helpt een organisatie artikelen te categoriseren op basis van één criterium. 

Gebruikelijk hiervoor is de nieuwprijs van een artikel. Op basis hiervan worden artikelen 

onderverdeeld in drie categorieën: A: heel belangrijk, B: gemiddeld belangrijk en C: nauwelijks 

belangrijk. Categorie A betreft een kleine hoeveelheid artikelen(ongeveer 10%) die verantwoordelijk 

zijn voor een groot deel van de waarde. Hiertegenover staat categorie C, waarbij een grote hoeveelheid 

artikelen(ongeveer 60%) verantwoordelijk is voor een klein deel van de totale waarde. Categorie B 

valt hier tussen in (Fontana & Cavalcante, 2011).  

 

Voordelen van de ABC-analyse betreffen de eenvoud in het gebruik en begrip. Een groot nadeel is 

echter dat er slechts één criterium gebruikt wordt in het categoriseren van artikelen. Door het gebruik 

van één criterium wordt er een onrealistisch beeld van de werkelijkheid geschetst. Andere criteria, 

bijvoorbeeld afmeting, houdbaarheid en schaarste spelen namelijk ook een grote rol bij het opdelen 

van artikelen in categorieën (Ng, 2007).  

Vanwege dit nadeel zijn er categorisatiemethodes ontwikkeld waarbij meerdere criteria gebruikt 
kunnen worden. Zo hebben Flores & Whybark(1988) de Multi-criteria ABC-analyse ontwikkeld. 

Hierbij wordt de ABC-analyse voor elk criterium uitgevoerd. Twee criteria kunnen vervolgens tegen 

elkaar worden uitgezet in een matrix. Met behulp van deze matrix kunnen de criteria worden 

                                                   
4 Het Pareto principe (ook wel 80-20-regel genoemd) stelt dat een klein deel van de bevolking(20%) een groot 

deel van de bezittingen in handen heeft(80%).  
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samengevoegd. Deze methode kan gebruikt worden om ook andere criteria toe te voegen (Flores & 

Whybark, 1988). 

Een voordeel van deze methode is de geschiktheid voor het categoriseren op basis van meerdere 

criteria. Bij een hoog aantal criteria is deze methode echter moeilijk toe te passen door de 

verschillende factoren. Ook is het moeilijk om de objectiviteit te garanderen vanwege het gebrek aan 
regels voor het samenvoegen van verschillende criteria. De persoonlijke voorkeur kan dus een grote 

rol spelen (Ramanathan, 2004). 

3.1.2 LP-modellen 

Om deze objectiviteit te garanderen wordt in de literatuur vaak gesuggereerd om gebruik te maken van 

LP-modellen. Zo hebben Ernst & Cohen(1990) de Operations Related Groups(ORG)-methode 

opgesteld. Deze methode is gebaseerd op clustermethodes. Bij de ORG-methode wordt eerst het aantal 

te gebruiken artikelclusters(categorieën) bepaald. Hierna wordt voor elk cluster bepaald welk artikel in 

aanmerking komt voor dit cluster. Hiervoor wordt eerst bepaald welke variabelen van belang zijn bij 

het verdelen. Vervolgens worden de artikelen op basis van deze variabelen aan clusters toegewezen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een LP-model. Er wordt getracht de verschillen tussen waardes 

van variabelen van artikelen in een zelfde cluster te minimaliseren, terwijl het verschil tussen de 

clusters gemaximaliseerd wordt (Ernst & Cohen, 1990).  

Andere methodes welke gebruik maken van LP-modellen betreffen bijvoorbeeld het door Fontane & 

Cavalcante(2011) opgestelde Electre Tri model. Hierbij wordt met behulp van een LP-model een 

onder- en een bovengrens van een artikelcategorie opgesteld. Deze grenzen bepalen in welke categorie 

een artikel valt (Fontana & Cavalcante, 2011). Ook Ramahadan(2004) maakt gebruik van een LP-
model. Dit model geeft met behulp van de scores op verschillende variabelen een ‘optimale voorraad-

score’. De hoogte van deze score bepaald in welke categorie een artikel thuis hoort (Ramanathan, 

2004).  

Behalve de genoemde objectiviteit is een ander voordeel van het gebruik van LP-modellen dat het de 

optimale oplossing kan opleveren. Echter, LP-modellen hebben enkele nadelen. Zo is er zeer veel 
informatie over elk artikel nodig voordat een volledig model de optimale oplossing kan geven. Deze 

informatie is zelden allemaal beschikbaar en resulteert daarom in(subjectieve) aannames en veel 

invulwerk. Tevens is er erg lastig om met LP-modellen te werken door de lastige notatie. Voor een 

buitenstaander is het invullen van het model een erg lastige tot onmogelijke opgave. Ook levert het 
model vaak een onoverzichtelijke lijst met resultaten op (Braglia, Grassi, & Montanari, 2004). 

3.1.3 Overige Modellen 

Een geschiktere methode is de Multi Attribute Spare Tree Analysis (MASTA) (Braglia, Grassi, & 

Montanari, 2004). MASTA is een combinatie van technieken van twee bekende methodes: Reliability 
Centered Maintenance(RCM) en Analytic Hierarchy Process(AHP). RCM is een methode die vaak 

gebruikt wordt om een onderhoudsstrategie voor een product of systeem te bepalen. Deze methode 

maakt gebruik van een beslissingsboom waarbij verschillende aspecten en criteria tegen elkaar worden 
afgezet. De richting die gekozen wordt gedurende het doorlopen van de beslissingboom bepaalt de 

toegepaste onderhoudsstrategie voor een systeem. Het kiezen van de richting gebeurt op de 

knooppunten in de beslissingsboom. De gekozen richting wordt bij een knooppunt bepaald aan de 

hand van een waarde van een variabele die bij dat knooppunt hoort. (Smith, 1993)  
 

De MASTA-methode maakt, net als RCM, gebruik van een beslissingsboom, echter dan voor de 

categorisatie van artikelen. Het opstellen van de grenswaardes bij RCM is een lastig proces (Eisinger 
& Rakowsky, 2001). MASTA suggereert hiervoor gebruik te maken van de AHP-Analyse

5
. Hiervoor 

                                                   
5 De AHP-Analyse is een analyse welke het mogelijk maakt een alternatief op zowel harde als softe criteria te 

beoordelen. 
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wordt een variabele opgedeeld in verschillende deelvariabelen. Aan de hand van de beoordeling op 

deze deelvariabelen kan de beoordeling van de hoofdvariabele gevonden worden. Hieruit kan de te 

volgen richting in het knooppunt bepaald worden (Braglia, Grassi, & Montanari, 2004). 
 

Het bepalen van de waardes van de variabelen bij een knooppunt blijft lastig, ondanks het eventuele 

gebruik van de AHP-methode. Voor de beoordeling van de deelvariabelen is namelijk geen vaste 
methode. Dit berust voornamelijk op interviews en observaties. Dit is nadelig voor de nauwkeurigheid 

van het resultaat. Een groot voordeel van de MASTA-methode is echter het gebruiksgemak en de 

flexibiliteit. De methode is eenvoudig te begrijpen en te gebruiken. Ook levert het model een duidelijk 

overzicht van het eindresultaat en kan het zonder problemen worden toegepast op nieuwe artikelen. 
Ook is er enige ruimte voor eigen interpretatie van de betrokkenen wanneer dit nodig blijkt te zijn. 

Voornamelijk deze flexibiliteit is een groot voordeel bij VDL ETG aangezien er voor een groot deel 

op projectbasis wordt geproduceerd. Hierdoor zijn er vaak nieuwe artikelen en situaties welke in het 
model betrokken moeten worden. MASTA vormt in het vervolg van het hoofdstuk dan ook de leidraad 

bij het opstellen van artikelcategorieën. Hierbij wordt de aanbevolen volgorde van de MASTA-

methode  gehanteerd: 

1. Bepalen van de relevante variabelen; 

2. Opstellen van het model; 

3. Vaststellen van de grenswaardes van de variabelen in de knooppunten (Braglia, Grassi, & 
Montanari, 2004). 

3.2 Variabelen 

Het opstellen van de relevante variabelen is van belang om te bepalen waarop onderscheid tussen 

verschillende categorieën moet worden gemaakt. Deze variabelen zijn uiteindelijk terug te vinden op 
de knooppunten van het beslissingsmodel. De score van een artikel op deze variabelen bepaalt dan ook 

in welke categorie dit artikel uiteindelijk komt. 

3.2.1 Mogelijke Variabelen 

Het categoriseren van artikelen kan op basis van zeer veel variabelen. Deze zijn echter niet allemaal 
van belang bij het categoriseren van artikelen. In de literatuur worden meerdere relevante variabelen 

voor het categoriseren van artikelen genoemd. Veel genoemde variabelen betreffen: 

1. Afmeting van het artikel (Ramanathan, 2004), (Ng, 2007). 

2. Relevantie van aanwezigheid (Flores & Whybark, 1988), (Persson & Saccani, 2009);  

3. Volume van de vraag (Flores & Whybark, 1988), (Porras & Dekker, 2008); 

4. Variabiliteit van de vraag (Ernst & Cohen, 1990), (Syntetos, Boylan, & Croston, 2005); 
5. Prijs van het artikel (Chen, Li, Kilgour, & Hipel, 2008), (Ernst & Cohen, 1990); 

6. De houdbaarheid van het artikel (Yamashina, 1989), (Persson & Saccani, 2009); 

7. Levertijd van het artikel (Ernst & Cohen, 1990), (Ramanathan, 2004); 
8. Vervangbaarheid van het artikel (Cavalieri, Garetti, Macchi, & Pinto, 2008), (Huiskonen, 

2001); 

3.2.2 Relevante Variabelen voor VDL ETG 

De variabelen geleverd door de literatuur zijn niet allemaal van belang voor de situatie bij VDL ETG. 
Zo is de houdbaarheid van het artikel(6) nauwelijks van toepassing bij de gebruikte artikelen bij VDL. 

Ook de levertijd van het artikel(7) is niet van toepassing bij het categoriseren. Dit komt omdat deze 

categorieën gebruik maken van artikelen die al aanwezig zijn in het magazijn. De levertijd doet er dus 

niet meer toe. Omdat een artikel niet door een ander artikel vervangen kan worden bij VDL ETG is 
ook de vervangbaarheid (8) niet relevant. Aangezien de vraag en de variatie(3&4) naar artikelen 

afhangt van het de betreffende montageplaats wordt dit ook niet tijdens het categoriseren van de 
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artikelen behandeld. De relevantie van aanwezigheid(2) wordt ook niet behandeld. Dit komt omdat het 

voor elke montageplaats van belang is dat elk artikel aanwezig is. Op basis van observaties bij de 

processen en overleg met betrokkenen is bepaald welke variabelen wel gebruikt worden bij het 
categoriseren. Dit wordt bepaald op basis van de hoeveelheid invloed die deze variabele heeft op de 

meest geschikte manier van aanlevering van een artikel. De variabelen die gebruikt worden betreffen: 

- Afmeting van het artikel. Dit is zowel voor de aanlevermethode als voor de montageplaats van 

belang. Het is namelijk van invloed op de hoeveelheid artikelen die tegelijkertijd kunnen 

worden vervoerd of aanwezig zijn op de werkvloer en de kosten die dit met zich meebrengt. 

Tevens beïnvloedt het de snelheid waarmee een artikel kan worden gepickt. 
- De aankoopprijs van het artikel. De aankoopprijs van een artikel bepaalt hoeveel risico een 

artikel mag lopen om overbodig te zijn of kwijt te raken. Daarom is ook dit een belangrijke 

variabele. De aanlevering van een duur artikel moet betrouwbaarder zijn dan die van een 
goedkoop artikel. Ook moet er geen onnodige, overbodige, dure voorraad op de werkvloer 

aanwezig zijn. Dit brengt alleen maar risico van kwijtraken van een duur artikel met zich mee. 

3.3 Opstellen van het Model 

Aan de hand van de twee opgestelde variabelen in de vorige paragraaf kan de beslissingsboom 

opgesteld worden (Braglia, Grassi, & Montanari, 2004). Dit is gedaan aan de hand van observaties en 

overleg met betrokkenen. De beslissingsboom die is opgesteld wordt weergegeven in figuur 5. 

Om een artikel te categoriseren wordt bovenaan de beslissingsboom begonnen. Vervolgens wordt bij 

elk knooppunt besloten welke richting gevolgd moet worden. Hiervoor moet de waarde van de 

variabele die in het knooppunt weergeven voldoen aan de (hieronder gedefinieerde) waarde die boven 

de te volgen pijl staat. Uiteindelijk bepaalt het rode vierkant in welke categorie het artikel thuis hoort: 

A, B, C, D, E of F. 

 

Als eerste wordt een artikel onderverdeeld op basis van de afmeting. Deze variabele is cruciaal voor de 

aanlevermethode omdat het zeer veel beperkingen bij het aanleveren met zich meebrengt. Hoe groter 

het artikel, hoe minder er tegelijk vervoerd of opgeslagen kunnen worden. Om de richting bij deze 

variabele in het model te bepalen wordt bekeken aan welke van de volgende vier waardes een artikel 

voldoet: 

 

- Klein: De langste lengtemaat van een artikel is kleiner of gelijk aan 5 cm. 

Figuur 5. De beslissingsboom voor het categoriseren van een artikel. 
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- Gemiddeld: Een artikel met de langste lengtemaat langer dan 5 cm die nog wel in een bak 

(0,4*0,25*0,15meter) past. 

- Groot: Een artikel past nog wel op een pallet(0,80*1,20 meter) maar niet meer in een bak. 

- Heel groot: Het artikel past niet op een pallet(0,80*1,20 meter).  

 

Deze waardes zijn bepaald aan de hand van observaties en interviews met betrokkenen.  

 

Nadat een artikel is verdeeld op afmeting wordt het onderverdeeld op de variabele: prijs. Waar de 

afmeting van het artikel veel beperkingen met zich mee brengt heeft de prijs van een artikel slechts 

invloed op de zorgvuldigheid van het aanleveren. Dit heeft minder invloed op het bepalen van de 

aanlevermethode dan de beperkingen die de afmeting van een artikel met zich mee brengen. Hiervoor 

worden de volgende waardes gehanteerd: 

 

- Laag: De inkoopprijs van het artikel is lager of gelijk aan 5€. 

- Hoog: De inkoopprijs van het artikel is groter dan 5€. 

 

Het onderverdelen op prijs gebeurt alleen voor de kleine en gemiddelde artikelen. Een groot en zeer 

groot artikel heeft namelijk vrijwel altijd een inkoopprijs boven de vijf euro. Deze onderverdelen op 

prijs creëert daarom alleen maar extra, kleine artikelcategorieën. Dit gaat ten koste van het 

gebruiksgemak van het model terwijl het geen significante invloed heeft op het resultaat 

 

Met behulp van deze grenswaarden en het model in figuur 5 kan een artikel in categorie A t/m F 

worden geplaatst. 

3.4 Welke? 

Na het doorlopen van verschillende mogelijkheden tot categoriseren is uiteindelijk de MASTA-

methode als leidraad gebruikt. Deze methode is geschikt voor deze situatie aangezien het een 

overzichtelijk model oplevert die eenvoudig in gebruik is. Tevens is dit model erg flexibel en vereist 

het niet veel informatie. Het model maakt onderscheid tussen twee variabelen die veel invloed hebben 

op de aanlevermethode: de afmeting en de prijs van het artikel. Hierbij wordt een artikel eerst 

onderverdeeld op afmeting en daarna op prijs. Dit resulteert in de volgende artikelcategorieën: 

 

A. Zeer grote artikelen;  

B. Grote artikelen; 

C. Gemiddelde, dure artikelen; 

D. Gemiddelde, goedkope artikelen; 

E. Kleine, dure artikelen; 

F. Kleine, goedkope artikelen. 

Met behulp van het model van figuur 5 en de genoemde waardes van de scores kan bepaald worden in 

welke artikelcategorie een artikel zich bevindt. Deze artikelcategorieën worden in het vervolg van het 

verslag gebruikt.  
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4. Aanlevermethodes  

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Wat zijn geschikte aanlevermethodes aan 

de montage voor elke artikelcategorie?”. Hiervoor wordt een lijst met, door de literatuur geleverde, 

aanlevermethodes opgesteld. Deze worden beschreven en toepassingen hiervan in de praktijk worden 

bekeken. Vervolgens wordt bepaald welke opties interessant zijn voor VDL ETG. Deze lijst met 

aanlevermethodes wordt in het vervolg van het verslag gebruikt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt 

tussen de twee variabelen: wanneer en hoe. Voor allebei de variabelen bestaan er verschillende 

mogelijkheden die gecombineerd kunnen worden. De, in dit hoofdstuk beschreven, aanlevermethodes 

zijn verzameld met behulp van wetenschappelijke literatuur. De evaluatie van deze methodes is 

gedaan met behulp van praktijktoepassingen en op basis van interviews met SCM-, productie- en 

magazijnmedewerkers. 

4.1 Mogelijke Aanlevermethoden 

Deze paragraaf beschrijft de door de literatuur geleverde mogelijke aanlevermethodes van artikelen 

van het magazijn aan de montage. Er zijn meerdere methodes voor het reguleren van het aanleveren 
van artikelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen twee types: push en pull. Tevens zijn er 

combinaties (hybrids) van deze mogelijk. 

Pushsystemen leveren artikelen aan een volgende werkplaats op basis van een planning van de vraag. 

Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de situatie bij de volgende werkplaats. Een voorbeeld 

van een push systeem is weergegeven in figuur 6. 

 

Een pullsysteem levert echter artikelen op basis van de vraag vanuit een volgende werkplaats. Een 

voorbeeld van een pullsysteem is weergeven in figuur 7. 

 Figuur 7. Een pullsysteem  

Een groot verschil tussen deze twee methodes betreft het reguleren en meten van de 

throughput(doorstroom) en de work-in-progress(WIP). Een puur pushsysteem reguleert de throughput 

en meet de WIP. Een puur pullsysteem daarentegen, meet de throughput en reguleert de WIP 

(Spearman & Zazanis, 1992). In dit onderdeel worden verschillende mogelijkheden voor deze twee 

systemen bekeken en toegelicht. Tevens worden verschillende hybrids toegelicht. 

4.1.1 Pushstrategieën  

Een pushstrategie wordt voornamelijk gebruikt wanneer de onzekerheid in de vraag klein is. Het leidt 

dan namelijk niet tot extra voorraad of een tekort aan artikelen wanneer de vraag anders is dan 

voorspeld. Een pushstrategie heeft verschillende opties om de aanlevering van artikelen te reguleren. 

Figuur 6. Een pushsysteem 
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Deze verschillen bestaan voornamelijk uit de manier van plannen. Veelgebruikte manieren zijn: 

Material Requirements Planning (MRP), het base-stock control systeem en het picksignaal. 

4.1.1.1 MRP 

MRP is een systeem opgesteld door Orlicky(1964). De MRP is een softwarepakket die het mogelijk 

maakt om onder andere een productieplanning en voorraadbeheer op te stellen. In de loop der jaren is 

de MRP steeds meer uitgebreid en zijn er steeds meer mogelijkheden bij gekomen (zoals 

capaciteitsplanning en in/output controle) (Orlicky, 1975). 

4.1.1.2 Base-stock Control System 

Het base-stock control system maakt gebruik van de vraag naar eindproducten. De vraag naar een 

eindproduct is het signaal dat er onmiddellijk een nieuwe opdracht het proces in kan. Er wordt een vast 

hoeveelheid (de ‘base-stock’) aan eindproducten op voorraad gehouden. Dit systeem houdt echter geen 

rekening met backorders. Wanneer er veel backorders zijn ontbreekt de stop op de WIP waardoor deze 

alsnog kan oplopen zoals bij een puur pushsysteem (Hopp & Spearman, 2000). 

4.1.1.3 Picksignaal  

De aanlevering van artikelen kan ook geregeld worden door middel van het gebruik van picksignalen. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een picksignaal wordt er om een bepaalde tijd handmatig of 

automatisch een order geplaatst bij het magazijn door een montagelijn. Op deze order staat een aantal 

artikelen die de productielijn nodig heeft. Het magazijn kan, wanneer het deze order binnen ziet 

komen, de order picken en afleveren. Het bekijken en afleveren van deze orders gebeurt om een 

bepaalde tijd. Het voordeel van dit systeem betreft de flexibiliteit en eenvoud. Echter, het brengt 

enkele onnodige kosten met zich mee. Zo moeten de orders steeds opnieuw geplaatst en bekeken 

worden.  

4.1.1.4 Conclusie 

Aangezien pushsystemen het grote nadeel hebben dat de voorraad bij een lijn enorm kan toenemen bij 

onvoorziene omstandigheden brengt dit een hoge doorlooptijd met zich mee. Hierdoor ontstaat het 

risico dat fouten ongezien blijven wat ten koste gaat van de kwaliteit van het product. Aangezien VDL 

ETG dure, kwalitatief hoogwaardige producten heeft, mag dit risico niet bestaan. Ook is er niet genoeg 

ruimte bij veel montageplaatsen om de voorraad ver op te laten lopen. Daarom worden de 

pushsystemen die nog niet van toepassing zijn bij VDL ETG niet als een verbetering gezien en dan 

ook buiten beschouwing gelaten. Aangezien het gebruik van picksignalen nu al wordt toegepast, wordt 

deze wel behandeld gedurende dit onderzoek. 

4.1.2 Pullstrategieën 

Een pullstrategie brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kan het voor een afname van de 

WIP zorgen doordat deze gereguleerd kan worden. Door de afname van de fluctuaties in de WIP wordt 

het productieproces tevens meer gestroomlijnd. Hierdoor is de output beter te voorspellen. Er zijn 

verschillende pullstrategieën welke toegepast kunnen worden. De originele pullstrategie is het kanban-

systeem opgesteld door Toyota. Hier zijn in de loop der jaren verschillende methodes van ontwikkeld. 

Andere pullstrategieën zijn bijvoorbeeld: VMI en het POLCA-systeem. 

4.1.2.1 Kanban Control System 

Het originele Kanban Control system(KCS) is een bekend onderdeel van Just-In-Time(JIT)
6
 productie. 

Het KCS is geïntroduceerd door Toyota in de jaren 60. Het is een voorbeeld van een pullsysteem 

(figuur 7). De productie bij een station wordt dus pas gestart wanneer deze een signaal hiervoor van de 

                                                   
6 Just-In-Time productie streeft naar het precies op tijd afleveren van artikelen wanneer deze nodig zijn. 

Hierdoor is er geen voorraad meer nodig.  
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volgende lijn ontvangt. Dit signaal kan verschillende vormen hebben. Veel gebruikt zijn: een lege bak, 

een lege kar of een kaartje. Het systeem bij Toyota maakte gebruik van het two-cardsysteem (Hopp & 

Spearman, 2000). 

Bij het 2-cardsysteem wordt gebruik gemaakt van twee typen kaarten: een productiekaart en een 

transportkaart. Tevens zijn er voor elke lijn twee voorraden: inbound en outbound. Een artikel wordt 

verplaatst van de outboundvoorraad van een lijn naar de inboundvoorraad van de daaropvolgende lijn 

wanneer er hiervoor een transportkaart klaar ligt. De transporteur plaatst deze transportkaart 

vervolgens op de voorraad en haalt de productiekaart hier vanaf. Deze legt hij op een vastgestelde 

plaats. De productie van een product start wanneer zowel een productiekaart als het benodigde artikel 

aanwezig is. Na het produceren wordt de transportkaart op het artikel vervangen door een 

productiekaart. De transportkaart wordt ook op een vaste plaats gelegd (Hopp & Spearman, 2000). 

Een voorbeeld van het 2-cardsysteem wordt weergegeven in figuur 8. 

 Een alternatief voor deze methode is het 1-cardsysteem. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de 

transportkaarten en de inboundvoorraad. Een productieproces kan beginnen wanneer er een 

productiekaart en een outboundvoorraad bij de voorgaande lijn ligt. Wanneer een artikel geproduceerd 

wordt, wordt de productiekaart hiervan af gehaald en op een vaste plaats gelegd. Na de productie 

wordt er een productiekaart behorende bij de productielijn aan vastgemaakt en het artikel in de 

outboundvoorraad geplaatst. Het voordeel van het 1-cardsysteem over het 2-cardsysteem is het 

ontbreken van de inboundvoorraad en het eenvoudiger gebruik vanwege het gebrek aan 

transportkaarten. Voor het gebruik van dit systeem is het echter wel vereist dat de productielijnen dicht 

bij elkaar gelegen zijn (Hopp & Spearman, 2000). Een voorbeeld van het one-cardsysteem is 

weergegeven in figuur 9. 

 

Een andere methode voor KBC betreft het zogenaamde 2-binsysteem. Bij een 2-binsysteem worden 

twee bakken bij de montage gehouden. Uit één van deze bakken wordt gewerkt. Wanneer deze bak 

leeg is neemt de tweede bak deze taak over. De lege bak dient als kanban-signaal. Deze bakken 

Figuur 8. Het 2-cardsysteem.  

Figuur 9. Het one-cardsysteem. 
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worden op een vast tijdstip door de voorgaande schakel bijgevuld. Het voordeel van dit systeem is de 

eenvoud en betrouwbaarheid. Er moet echter extra voorraad worden bijgehouden op de werkvloer. 

 

4.1.2.2 Generalized Kanban Control System 

 In 1989 is het KCS uitgebreid door Buzacott en Zipkin(1989) naar het Generalized Kanban Control 

System(GKCS). Het grote verschil tussen de GKCS en het normale KCS betreft het opsplitsen van de 

vraag naar een nieuw product en het kanban-signaal. Waar de vraag naar een nieuw product bij KCS 

samen met het kanban-signaal pas naar een voorgaande productiefase gaat wanneer er een gereed 

product ligt is dit bij GKCS niet het geval. Hierbij kan de vraag naar een nieuw product onafhankelijk 

van het kanban-signaal doorgegeven worden aan een voorgaande productiefase. Dit gebeurt wanneer 

zowel een kanban in de huidige productiefase aanwezig is, als een vraag naar een product in de 

volgende productiefase. Een voordeel van de GKCS boven de KCS is het loskoppelen van de vraag 

met het transporteren van een gereed product. Hierdoor kan de vraag naar een nieuw product eerder 

bekend zijn bij meerdere productiestations. Dit gaat echter ten koste van de eenvoud van het systeem 

(Baynat, Buzacott, & Dallery, 2002). 

4.1.2.3 Extended Kanban Control System 

Een andere uitbreiding van het KCS is het Extended Kanban Control System(EKCS) van Dallery en 

Liberopoulus(2000). Deze verschilt voornamelijk met het KCS in het doorgeven van de vraag. Bij het 

EKCS wordt een binnenkomende klantenvraag direct doorgeven aan elk werkstation in plaats van 

alleen het eerste werkstation. Tevens is (net als bij de GKCS) de vraag losgekoppeld van de kanban. 

Bij de EKCS is een kanban echter altijd aan een product gebonden terwijl dit bij GKCS niet het geval 

hoeft te zijn (Baynat, Buzacott, & Dallery, 2002).  

4.1.2.4 POLCA 

Het Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization (POLCA) systeem is voorgesteld door 

Suri(1998) en maakt gebruik van zogenaamde ‘POLCA-kaarten’. Een POLCA-kaart is een kaart die 

door een productielijn aan een voorgaande productielijn gegeven kan worden. Dit geeft aan dat de 

productielijn capaciteit vrij heeft om een nieuwe artikelbatch te ontvangen. Een productielijn 

produceert pas wanneer ze een POLCA-kaart hebben van een ontvangende productlijn. Op de kaart 

staat zowel de toeleverende productielijn als de ontvangende productielijn vermeld. Een kaart is dan 

ook gebonden aan een vaste combinatie(een productiecel) van productielijnen. Het gebruik van Polca-

kaarten voorkomt grote buffers doordat het de werklast over verschillende productiecellen verdeeld. 

Het is voornamelijk geschikt voor productieprocessen waarbij verschillende soorten producten 

verschillende stappen van het productieproces moeten doorlopen (Suri, 1998). 

4.1.2.5 Vendor Managed Inventory 

Vendor Managed Inventory(VMI) is geïntroduceerd in het eind van de jaren 80 door Wal-Mart en 

Procter & Gamble. Gedurende een VMI-samenwerking maakt de leverancier de keuzes over de 

aanvulling van de voorraad bij de montage. Hiervoor heeft de leverancier inzage in de huidige 

voorraad-niveaus van de afnemer. Er zijn verschillende redenen voor het in gebruik nemen van VMI 

voor de leverancier en de afnemer, namelijk: 

- Betere service. Door een verbeterde communicatie is het voor de leverancier gemakkijker 

orders van verschillende klanten te coördineren. Hierdoor neemt het risico van stock-out af en 

verbetert dus de service.  

- Lagere kosten. De fluctuaties in de vraag zijn voor veel leveranciers een hoge kostenpost. 

Door het gebruikt van VMI zijn deze zelf te managen. De afnemer hoeft daarnaast de order 

niet meer zelf te plaatsen en de artikelen aan de montage te leveren. Ook dit scheelt veel 

kosten. Ook nemen de stock-outkosten af vanwege de verbeterde service (Waller, Johnson, & 

Davis, 1999). 

Het nadeel van het in gebruik nemen van VMI betreft de mogelijk, hogere aanwezige voorraad bij de 

montage. Dit ontstaat doordat er een veiligheidsmarge genomen moet worden om de leverancier de 
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mogelijkheid te geven om de voorraad op de tijden bij te vullen die voor hem uitkomen. Ook heeft de 

leverancier inzage in mogelijk gevoelige bedrijfsinformatie. 

 

4.1.2.6 Conclusie  

In de afgelopen paragraaf zijn verschillende pull-systemen beschreven. Er zijn grote verschillen tussen 

deze systemen onderling, voornamelijk in de eenvoud en de mogelijkheden. Enkele van deze systemen 

zijn niet geschikt voor de situatie bij VDL ETG. Zo is een POLCA-systeem geschikt voor 

productieprocessen waarbij veel producten verschillende productiestappen moeten doorlopen. Omdat 

dit niet van toepassing is bij de montageplaatsen van VDL ETG wordt POLCA in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. Ook worden GKCS en EKCS niet behandeld. De stroom van het magazijn naar 

de montage doorloopt namelijk weinig verschillende stappen. Hierdoor weegt het weinige voordeel 

dat per stap valt te behalen niet op tegen het gebruik van een ingewikkeld systeem. 

 

De pullsystemen die wel behandeld worden betreffen de overige systemen, namelijk: het kanban-

systeem door middel van een productiesignaal of 2-binsysteem en VMI. 

4.1.3 Hybrid Strategieën  

Er zijn vele verschillende combinaties van push- en pull-systemen. Enkele eenvoudig toe te passen en 

geschikte systemen voor de situatie bij VDL ETG betreffen het CONWIP-systeem, het CONWIP/Pull-

systeem en takttijden. 

4.1.3.1 CONWIP 

Bij Constant Work In Progress(CONWIP) wordt er gebruik gemaakt van een kanban-systeem waarbij 

een nieuwe opdracht wordt toegelaten in de lijn wanneer een oude opdracht uit de lijn verdwijnt. Dit is 

weergegeven in figuur 10. 

CONWIP heeft enkele voordelen over het klassieke kanban systeem.  

- Aangezien een CONWIP systeem ook bij één kanban-signaal functioneert, kan de WIP lager 

zijn. 

- Het is eenvoudiger te managen doordat het aantal kanbans niet aangepast kan worden (Hopp 

& Spearman, 2000). 

4.1.3.2 CONWIP/Pull  

Een nadeel van het CONWIP-systeem is dat de voorraad bij individuele stations niet gecontroleerd 

wordt. Het is hierdoor mogelijk dat het de bottleneck binnen de lijn een hoge voorraad opbouwt. 

Hiervoor hebben Bonvik et al.(1997) het CONWIP/Pull-systeem opgesteld waarbij CONWIP en KCS 

gecombineerd worden. Deze methode wordt weergegeven in figuur 11 (Geraghty & Heavey, 2004). 

 

Figuur 10. Een CONWIP-systeem 

Figuur 11. Een CONWIP/pull systeem 
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Hierbij wordt de WIP in het totale systeem vastgesteld zoals bij het CONWIP systeem. Echter, de 

voorraad bij individuele stations van de lijn kan ook gereguleerd worden door de aanwezige 

hoeveelheid kanbans bij een station. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat één station een te hoge 

voorraad opbouwt. Ook de WIP van de hele lijn blijft controleerbaar (Bonvik, Couch, & Gershwin, 

1997). Hierbij valt op dat het laatste station geen kanban-systeem hanteert. 

4.1.3.3 Takttijden 

De takttijd geeft de tijd aan die gebruikt wordt als maat voor het tempo van een proces. Het proces 

moet worden afgerond binnen de takttijd. Wanneer de takttijd verstreken is gaat het product verder 

naar het volgende proces. De gebruikte takttijd wordt vastgesteld aan de hand van de vraag naar 

producten door de klant en de beschikbare tijd. Door het gebruik van takttijden is het managen van het 

proces een stuk eenvoudiger. Dit komt doordat de output van het proces voorspelbaar is. Dit kan 

gebruikt worden bij het aanleveren van artikelen vanuit het magazijn. Het magazijn moet er voor 

zorgen dat binnen elke takttijd, de benodigde artikelen aan de montage worden aangeleverd. Wanneer 

er iets fout gaat in de montage waardoor de takttijd niet gehaald kan worden, moet dit direct worden 

doorgegeven aan het magazijn. 

Het voordeel van deze aanlevermethode betreft de lage hoeveelheid voorraad die gebruikt kan worden 

bij de montagevloer wegens de voorspelbare output. Ook is het een flexibel systeem doordat de 

takttijd eenvoudig verhoogd kan worden. Het nadeel van het systeem betreft de hogere pickkosten. 

Doordat er alleen artikelen geleverd worden die geschikt zijn voor die ene takttijd betreft het veel 

individuele artikelen in plaats van batches. Tevens kan de voorraad bij de montage ophopen wanneer 

niet op tijd wordt doorgegeven dat de takttijd niet gehaald wordt door de montage (Lovelle, 2001). 

4.1.3.4 Conclusie 

Alle hybrid strategieën hanteren een systeem zonder grote nadelen. Het enige nadeel van het 

CONWIP/Pull-systeem is dat het hanteren van een kanban-signaal een voorraad vereist. Aangezien de 

lijn van het magazijn naar de montage bij VDL ETG erg kort is, komt het voordeel van het reguleren 

van de WIP in het gehele systeem nauwelijks tot uiting. De extra voorraad is het hanteren van het 

systeem dan ook niet waard. Deze voorraad is niet vereist bij het normale CONWIP-systeem. Vandaar 

dat deze en ook het takttijd-systeem behandeld worden. 

4.3 Wanneer? 

Na het vaststellen van mogelijke aanlevermethodes is het belangrijk om deze in de praktijk te 

bekijken. Dit gebeurt zodat het verschil tussen de theoretische en de praktische toepassing van de 

aanlevermethode kan worden bepaald. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of een 

aanlevermethode nog wel aantrekkelijk is voor VDL ETG. Deze praktijktoepassingen worden 

toegelicht in bijlage A. 

 

Nu de mogelijke aanlevermethodes bepaald zijn en de praktijkvoorbeelden hiervan gezien te hebben is 

het mogelijk om een definitieve lijst op te stellen. De selectie van mogelijke aanlevermethodes die 

geschikt zijn voor VDL ETG betreft: 

 

- Kanban-signaal; 

- 2-binsysteem; 

- Picksignaal; 

- Vendor Managed Inventory(VMI); 

- Constant Work In Progress (CONWIP); 

- Takttijden. 
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4.4 Hoe? 

Er zijn verschillende opties om te bepalen hoe iets geleverd wordt. Deze kunnen in twee categorieën 

worden verdeeld: line stocking en kitting (Johansson & Johansson, 2006).  

Line stocking is een methode waarbij dezelfde artikelen in pakketten (dozen, pallets etc) naar de 

montage worden vervoerd. Dit kan gebeuren met één artikel per pakket of met meerdere van hetzelfde 

artikel(batches) (Limère, Van Landeghem, Goetschalckx, Aghezzaf, & McGinnis, 2012).  

Bij kitting wordt een specifieke, vaste set met artikelen en subassemblages aan de productielijn 

geleverd. De gebruikte set artikelen (de kit) kunnen samen een eindproduct of subartikel vormen. 

Kitting kan door middel van twee types kits: een stationaire en een bewegende kit. Een stationaire kit 

levert aan één productiestap en blijft daar totdat de kit leeg is. De bewegende kit gaat langs meerdere 

productiestappen voordat deze leeg is (Limère, Van Landeghem, Goetschalckx, Aghezzaf, & 

McGinnis, 2012). In het geval van VDL ETG wordt uitgegaan van een stationaire kit. De 

productiestappen die op dit moment in gebruik zijn, bestaan namelijk uit veel artikelen. Wanneer er 

meerdere stappen in een kit worden geplaatst wordt de kit dus erg groot. Hierdoor neemt de 

bewegende kit te veel ruimte in. 

Aangezien er verschillende types artikelcategorieën in één montagestap gaan bevat een kit overlap 

tussen de gebruikte categorieën. Kitting is dus in tegenspraak met de artikelcategorieën. Om de 

methodologie toe te kunnen blijven passen wordt kitting daarom apart behandeld. Er worden 

gedurende dit onderzoek twee types kits behandeld: de CDEF-kit en de CD-kit. 

 

De CDEF –kit bestaat uit de artikelcategorieën: C, D, E en F. Dit zijn alle artikelen van een 

gemiddelde en kleine grootte. De kit bevat geen grote en zeer grote artikelen, hiervoor wordt altijd line 

stocking toegepast. Kitting wordt niet toegepast op grote en zeer grote artikelen omdat er (in 

verhouding) maar weinig grote en zeer grote artikelen zijn. Tevens passen deze artikelen vaak niet op 

de kit. Door het lage aantal kitbare, grote en zeer grote artikelen is het toevoegen van deze artikelen 

aan de kit nauwelijks van invloed op het resultaat van het onderzoek. Dit wordt dan ook niet gedaan. 

 

De CD-kit bevat alleen de artikelen met een gemiddelde afmeting. Het verschil met de CDEF-kit 

betreft het gebrek aan kleine artikelen. Het is voor kleine artikelen namelijk aantrekkelijker om in een 

batch opgeslagen te worden aan de lijn dan voor gemiddelde artikelen. De kleine artikelen nemen 

namelijk veel minder ruimte in. Een optie waarbij de kleine artikelen aan de lijn opgeslagen worden 

terwijl de gemiddelde artikelen in een kit vervoerd worden is daarom goed mogelijk en wordt dan ook 

beoordeeld. 
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4.5 Conclusie  

Na het vaststellen van het wanneer- en hoe-onderdeel is het mogelijk om voor elke artikelcategorie een 

lijst op te stellen met mogelijke aanlevermethodes. Tevens gebeurt dit voor de kittingmethodes. 

Enkele aanlevermethodes zijn niet geschikt voor elke artikelcategorie Dit betreft het 2-binsysteem 

voor de grotere artikelcategorieën (A en B). Dit levert namelijk een voorraad op die te veel ruimte 

inhoudt bij de montage. Een andere optie die niet behandeld wordt is de combinatie tussen de 

kittingmethodes en VMI. Één leverancier levert namelijk niet een volledige kit en moet daarom 

artikelen inkopen om de kit te voltooien. Omdat dit te duur wordt, wordt ook deze optie niet 

behandeld.  

 

De overgebleven mogelijke aanlevermethodes per artikelcategorie die wel behandeld worden, zijn: 

 

A: {Kanban-signaal, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

B: {Kanban-signaal, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

C: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

D: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

E: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

F: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, VMI, CONWIP, Takttijd}; 

CDEF-kit: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, CONWIP, Takttijd}. 

CD-kit: {Kanban-signaal, 2-Binsysteem, Picksignaal, CONWIP, Takttijd}. 

 

Het gebruik van VMI bij de montageplaatsen in de cleanroom is niet van toepassing voor dit 

onderzoek. Door de aanwezigheid van de sluis kunnen de artikelen namelijk niet direct aan de 

montageplaats geleverd worden maar aan het magazijn voor de sluis. De aanlevermethode van het 

magazijn aan de montage moet dan alsnog bepaald worden.  
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5. De Geschikte Aanlevermethode  

Nu alle vier de onderdelen: waarheen, welke, wanneer en hoe, gedefinieerd zijn, is het mogelijk om de 

meest geschikte aanlevermethode voor elke situatie te bepalen. Hiermee wordt antwoord gegeven op 

de volgende deelvraag: “Welke aanlevermethode is het meest geschikt voor elke artikelstroom en 

artikelcategorie?”. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gewogen sommering methode (Goodwin 

& Wright, 2009). Deze methode maakt het mogelijk om veel alternatieven relatief eenvoudig te 

beoordelen op verschillende criteria. Hierbij hebben de criteria een verschillend gewicht en dus een 

verschillende invloed op de beoordeling van een alternatief. Bij het uitvoeren van de methode dienen 

eerst de verschillende criteria te worden opgesteld. Dit wordt gedaan met behulp van interviews met 

betrokkenen en wordt toegelicht in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk.  

In de volgende paragraaf krijgt elk criterium een gewicht. Om de gewichten van de criteria te bepalen 

wordt gebruik gemaakt van de AHP-Analyse. Deze analyse maakt het mogelijk om zowel financiële 

als niet-financiële criteria in een beslissingsprobleem mee te nemen door deze onderling te vergelijken 

op belangrijkheid (Saaty, 1988). De AHP-Analyse wordt hier alleen gebruikt om de gewichten van de 

criteria te bepalen en niet voor de totale beoordeling. Het is namelijk niet praktisch om elk alternatief 

onderling te vergelijken, dit zijn er simpelweg te veel. De gewogen sommering is hier geschikter voor.  

Wanneer de criteria gewichten hebben gekregen dient elk alternatief een score te krijgen op alle 

criteria. Dit gebeurt in de derde paragraaf van dit hoofdstuk.  

Met behulp van de gewogen sommering methode levert dit aan het eind van het hoofdstuk de 

eindbeoordeling voor elk alternatief op. Hieruit kunnen de aanbevelingen worden opgesteld. De 

alternatieven die behandeld worden kunnen worden afgeleid met behulp van figuur 12. In bijlage B 

wordt een samenvatting gegeven van de wijze waarop een aanlevermethode is opgevat in de situatie 

bij VDL ETG gedurende deze beoordeling. 

De data gebruikt in dit hoofdstuk is op veel verschillende manieren verzameld. Veel data is verzameld 

met behulp van interviews met SCM-, productie en magazijnmedewerkers. Daarnaast is er data 

verkregen uit het, bij VDL ETG gebruikte, informatiesysteem. Ook zijn eigen observaties en metingen 

gebruikt. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een opgestelde Excel-tabel.  

 

5.1 Criteria 

Om de geschiktheid van een aanlevermethode te beoordelen zijn verschillende criteria opgesteld. Deze 

zijn opgesteld met behulp van literatuur en overleg met productie- en magazijnmanagers. De gebruikte 

criteria zijn: 

Mogelijk
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Figuur 12. Een overzicht van de stromen en de te berekenen kosten.  
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C.1 Kosten. De directe kosten voor het toepassen van een bepaalde aanlevermethode. Dit 

zijn de directe kosten die gemaakt worden bij het gebruik van een aanlevermethode. 

Het gaat hierbij om de stappen vanaf het picken van het artikel in het magazijn tot en 

met het pakken van het artikel uit de voorraadplaats bij de montage. 

C.2 Flexibiliteit. De geschiktheid van de methode om zich aan te passen aan een 

fluctuerende vraag. Dit geldt voor zowel een verhoging van de vraag als een verlaging. 

Een methode scoort hier goed op wanneer het zonder extra kosten of leveringsrisico 

op een hogere of lagere snelheid kan functioneren. Dit is van belang omdat de 

montageplaatsen van VDL te maken hebben met grote schommelingen in de vraag 

naar producten. Het is dan belangrijk dat een aanlevermethode geschikt is om deze 

schommelingen op te vangen. 

C.3 Complexiteit. Dit betreft hoe complex de uitvoering van een bepaalde 

aanlevermethode is. Dit betreft het uitvoerende, organisatorische en administratieve 

gedeelte. Een minder complexe methode is eenvoudiger in te voeren en aan te passen. 

Tevens kan het personeel er gemakkelijker mee aan het werk gaan. Dit scheelt tijd in 

de uitvoering van verschillende bedrijfstaken en resulteert in lagere kosten van de 

aanlevermethode.  

C.4  Uitvoerbaarheid in het magazijn. De uitvoerbaarheid in het magazijn betreft de vraag 

of een aanlevermethode wel geschikt is voor het magazijn. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de motivatie van het personeel om met de aanlevermethode te werken 

en de mogelijke problemen die met de aanlevermethode verwacht worden bij het 

magazijn. Aangezien het magazijn een grote rol speelt bij het aanleveren van artikelen 

is dit erg belangrijk. Een lage uitvoerbaarheid van de aanlevermethode in het magazijn 

kan namelijk een lagere efficiëntie en hogere kosten met zich meebrengen. 

C.5 Uitvoerbaarheid bij de montage. De uitvoerbaarheid bij de montage betreft de vraag 

of een aanlevermethode wel geschikt is voor de montage. Ook hier wordt de motivatie 

van het personeel en mogelijke problemen tijdens de uitvoering behandeld. Aangezien 

de aanlevering van artikelen voor de montage slechts een bijzaak is (naast het 

monteren) kan een slechte aanlevering veel irritatie met zich meebrengen. Dit kan ten 

koste gaan van de montagetijd en de productiviteit van het personeel. 

De opgestelde criteria hebben op enkele punten enige overlap. Echter, doordat elke criterium veel 

unieke punten heeft die deze  behandeld speelt deze overlap nauwelijks een rol. Elk criterium voegt 

namelijk op zichzelf al genoeg toe. 

Deze criteria gelden niet voor elke aanlevermethode. Bij het gebruik van VMI speelt het magazijn 

namelijk geen rol. Het heeft daarom geen zin om VMI te beoordelen op de uitvoerbaarheid in het 

magazijn, dit vertekent de score slechts. De andere vier criteria gelden wel voor VMI.  

Nu de criteria zijn opgesteld is het mogelijk om de gewichten hiervan te bepalen. Ook kan de score 

van elke aanlevermethode op elk criterium gegeven worden. Dit gebeurt in de volgende paragrafen. 

5.2 Gewichten Criteria  

De gewichten van de criteria zijn bepaald met behulp van de AHP-Analyse. Door middel van 

paarswijze vergelijkingen van de criteria is van elk paar bepaald welke belangrijker is en in welke 

mate (Saaty, 1988). Hiervoor zijn interviews gehouden met zowel productie- als magazijnbeheerders. 

De AHP-Analyse wordt uitgelegd en toegepast in bijlage C. Dit resulteert in de gebruikte gewichten 

voor zowel VMI als alle andere aanlevermethodes. De gewichten van de vijf criteria van alle andere 
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aanlevermethodes behalve VMI staan weergegeven in tabel 10. De gewichten van de vier criteria 

gebruikt bij het beoordelen van de aanlevermethode VMI staan weergegeven in tabel 11. 

Tabel  10. De gewichten van de criteria die gebruikt worden bij alle aanlevermethodes behalve VMI. 

Criteria Gewicht 

C1: Kosten 0,471 

C2: Flexibiliteit 0,216 

C3: Complexiteit 0,085 

C4: Uitvoerbaarheid Magazijn 0,073 

C5: Uitvoerbaarheid Montage 0,155 

 

Tabel 11. De gewichten van de criteria die gebruikt die alleen gebruikt worden bij de aanlevermethode VMI. 

Criteria Weging 

C1: Kosten 0,544 

C2: Flexibiliteit 0,222 

C3: Complexiteit 0,070 

C5: Uitvoerbaarheid Montage 0,164 

 

De kosten zijn dus verreweg het belangrijkste criterium waarop een aanlevermethode wordt 

beoordeeld. Ook de flexibiliteit van een aanlevermethode speelt hierin een grote rol. De overige 

criteria hebben slechts een kleine invloed op de uitslag. 

5.3 Scores op de Criteria  

Nu de criteria zijn opgesteld is het mogelijk om elke aanlevermethode te beoordelen op elk criterium. 

Omdat de kosten zo belangrijk zijn wordt aan de score hiervan de meeste aandacht besteed. Dit 

gebeurt voor elke aanlevermethode, voor elke artikelcategorie en montageplaats. Zie hiervoor figuur 

12. Dit wordt voor alle line stocking mogelijkheden gedaan en ook voor het toepassen voor de 

kittingmethodes. Omdat de kosten erg belangrijk zijn wordt er gebruik gemaakt van kostenformules 

om deze te bepalen. Deze leveren namelijk een nauwkeurig resultaat op. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de toepassing van de aanlevermethode op de situatie bij VDL ETG zoals gedefinieerd in 

bijlage B. Wanneer deze kosten bepaald zijn, kunnen deze worden meegenomen in een definitieve 

beoordeling aan het eind van dit hoofdstuk. Nadat de kostenscore is bepaald worden de scores op de 

overige vier criteria bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van literatuur en overleg met personeel 

van VDL. Deze beoordeling gebeurt niet voor elke montageplaats en artikelcategorie. Dit wordt 

beperkt tot een beoordeling per aanlevermethode. Er wordt dus aangenomen dat het voor deze criteria 

niet significant van invloed is bij welke montageplaats het wordt toegepast of op welke 

artikelcategorie. Deze aanname is mogelijk omdat de prestatie van een aanlevermethode op die vier 

criteria nauwelijks van de situatie afhangt. Dit hangt voornamelijk af van de methode van aanleveren. 

De kosten zijn echter wel afhankelijk van veel situationele factoren en worden daarom nauwkeuriger 

bepaald. 
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5.3.1 Score op Criterium C.1: Kosten 

Het berekenen van de directe kosten wordt onderverdeeld worden in vier groepen, namelijk: de kosten 

voor het magazijn(1), de kosten voor de sluis(2), de kosten voor de montage(3) en de interne 

transportkosten(4). Dit betreft dus de verschillende processen die een stroom van het magazijn richting 

de montage tegenkomt. Figuur 13 geeft dit in een (vereenvoudigd) stroomschema weer. Deze 
verdeling wordt aangehouden om het overzichtelijk te houden.  

 
Figuur 13. Weergave van de artikelstroom van het magazijn naar de assemblage in een cleanroom. 

In het geval van figuur 13 betreft het een assemblageplaats in de cleanroom. Wanneer het een 

assemblageplaats buiten de cleanroom betreft bestaat er geen sluis en gaat de artikelstroom van het 

magazijn rechtstreeks naar de assemblage.  
 

De waardes van deze vier kostengroepen worden individueel bepaald voor elke aanlevermethode en 

artikelcategorie. Gezamenlijk vormen deze de totale kosten. Voordat deze kosten berekend kunnen 

worden moet eerst bepaald worden welke formules voor elke kostengroep hiervoor gebruikt worden. 
Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met betrokkenen en wetenschappelijke literatuur. Hierna 

worden de waardes van de benodigde variabelen bepaald, waarna de totale kosten berekend kunnen 

worden.  

5.3.1.1 Variabelen voor de Kostenanalyse 

Het opstellen van de te gebruiken formules gebeurt voor elke vastgestelde aanlevermethode uit 

hoofdstuk 4. Met behulp van deze formules kunnen de jaarlijkse kosten bepaald worden. De formules 

maken gebruik van verschillende variabelen en indices. Sommige variabelen zijn afhankelijk van de 

waarde van de index, andere zijn constant. Een variabele heeft een andere waarde voor een andere 

index.  

Een exacte weergave van de gebruikte variabelen en indices wordt vermeld in bijlage D. Hier wordt 

voor elke variabele vermeld wat deze inhoudt, welke eenheid deze gebruikt en de eventueel benodigde 

index (Caputo & Pelagge, 2011). 

 

5.3.1.2 Kostengroepen en Formules  

Elke, in figuur 13 weergegeven, kostengroep kan worden onderverdeeld in subgroepen. Dit wordt 

gedaan zodat het mogelijk is om exact te zien waar welke kosten vandaan komen. Voor elke subgroep 

kan de benodigde formule voor het berekenen van de kosten worden opgesteld. In deze paragraaf 

wordt slechts kort uitgelegd welke groepen behandeld worden en hoe de formules tot stand zijn 

gekomen. De exacte formules voor elke kostengroep en voor elke mogelijke aanlevermethode worden 

weergegeven in bijlage E. Tevens staan hier de gemaakte aannames om deze formules op te stellen. 

Voor elke kostengroep worden de volgende subgroepen gebruikt: 

1. Magazijnkosten(figuur 14) 

- Picken van een artikel, De kosten voor het 

picken van artikelen. Het picken van een grote 

batch dezelfde artikelen is goedkoper dan het 

picken van dezelfde hoeveelheid verschillende 

artikelen. De pickkosten worden bepaald door 
Figuur 14. De positie van het magazijn. 
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het aantal keer dat gepickt moet worden per jaar te vermenigvuldigen met de tijd die het kost 

om deze te picken. Deze aantallen en tijden worden voornamelijk beïnvloed door het wel of 

niet gebruiken van batches. 

 

- Opslag na het magazijn, De kosten van het houden van voorraad direct na het magazijn. Dit is 

niet bij elke aanlevermethode van toepassing. Het heeft dan ook al snel een grote invloed. 

Deze kosten zijn afhankelijk van de opslagkosten van een vierkante meter bij het magazijn en 

het aantal benodigde vierkante meters opslagkosten bij het gebruik van een aanlevermethode. 

Sommige aanlevermethodes vereisen geen opslagruimte, sommige wel en sommige 

afhankelijk van de situatie. 

 

2. Sluiskosten(figuur 15) 

- Sluisinefficiëntie-kosten. De extra kosten voor 

de sluis die volgen inefficiëntie gebruik ervan 

door CONWIP. De extra kosten komen 

doordat het magazijnpersoneel bij CONWIP 

zowel het picken als het doorvoeren van 

artikelen door de sluis moet gaan doen. Dit 

komt doordat de artikelen voor de sluis direct moeten worden doorgevoerd. Hierdoor bestaat 

de voorraad voor de sluis niet meer. Zonder deze buffer wordt de sluis afhankelijk van de 

aanvoer van het magazijn. Deze processen worden dan ook samen genomen. Dit brengt door 

een gebrek aan specialisatie enige inefficiëntie met zich mee. Deze kosten worden bepaald 

door het vergelijken van de pick en sluistijden met en zonder het samenvoegen van deze 

klussen. 

Opvallend bij de sluiskosten is dat de kosten van het verwijderen van de plastic verpakking en het 

overplaatsen van de artikelen op een andere kar hier niet behandeld worden. Dit is een belangrijke 

kostenpost van de sluis. De verwachting volgens het personeel is echter dat deze kosten niet afwijken 

bij het gebruik van een andere aanlevermethode, omdat het werk eenvoudig en eenduidig is.  

3. Montagekosten(figuur 16) 

- Pakken van artikel, Het pakken van een artikel vanuit de voorraad bij de montage. Wanneer er 

een vaste set met artikelen staat is het voor de monteur eenvoudiger om het juiste artikel te 

pakken dan wanneer dit constant verandert. Ook neemt de paktijd toe wanneer de voorraad 

meer ruimte inneemt. De kosten worden bepaald door het aantal te pakken artikelen per jaar te 

vermenigvuldigen met de tijd die het kost om een artikel te pakken bij het gebruik van een 

aanlevermethode.  

 

- Opslag in montage, Dit betreft de kosten die 

volgen doordat er extra ruimte op de 

montagevloer moet worden ingehouden. 

Wegens een beperkte ruimte op de 

montagevloer brengt een aanlevermethode die 

veel ruimte inneemt hogere opslagkosten met 

zich mee dan een aanlevermethode die weinig ruimte vereist. De kosten komen tot stand door 

de kosten per vierkante meter te vermenigvuldigen met het benodigde aantal vierkante meters. 

Waar de kosten per meter slechts afhangen van de montageplaats verschilt de benodigde 

oppervlakte voor elke aanlevermethode.  

Bij de montagekosten valt op dat de kosten van een stock-out (afwezigheid van artikelen op het 

moment dat de montage deze nodig heeft) niet worden behandeld. Dit komt doordat dit een te kleine 

rol speelt. De gekozen aanlevermethode zijn namelijk deels geselecteerd op de kleine stock-outkans. 

Figuur 15. De positie van de sluis. 

Figuur 16. De positie van de assemblage. 
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4. Interne transportkosten(figuur 17) 

- Vervoer, De interne transportkosten bestaan 

alleen maar uit de kosten die volgen uit het 

transporteren van de artikelen van het 

magazijn naar de montageplaats. Wanneer dit 

vaak moet gebeuren brengt het hoge kosten 

met zich mee. Ook worden de vervoerskosten belangrijker naarmate de montageplaats verder 

van het magazijn afgelegen is. Deze kosten worden bepaald door het aantal keer vervoeren per 

jaar, de tijd die het kost om deze te vervoeren en de kosten per tijd. De vervoerstijd wordt 

beïnvloed door de locatie van de montageplaats terwijl het aantal keer vervoeren weer afhangt 

van de aanlevermethode.  

5.3.1.3 Waardes Variabelen 

Om de definitieve kosten van elke aanlevermethode te berekenen moeten de formules worden 

ingevoerd. Hiervoor zijn de waardes van de variabelen nodig. Deze waardes zijn verzameld middels 

verschillende technieken. Zo is er gebruik gemaakt van interviews met personeel, steekproeven en zijn 

er ook verschillende aannames gedaan. De waardes van de variabelen, de manier van 

informatieverzameling en de gedane aannames zijn vermeld in bijlage F. 

5.3.1.4 Kostenberekening  

Nu de variabelen en formules zijn opgesteld en de waardes van de variabelen bepaald zijn is het 

mogelijk om de kosten van elke aanlevermethode uit te rekenen. Dit is gedaan voor elke 

montageplaats en voor elke artikelcategorie. Dit geldt slechts voor de mogelijkheden tussen de 

artikelcategorieën en aanlevermethodes genoemd in hoofdstuk 4.  

Deze kosten zijn vervolgens omgezet in een schaal van 0 tot 10. Dit is gedaan zodat het eenvoudiger is 

om een beeld te vormen van de dure en goedkope aanlevermethodes. Tevens maakt het, het hierdoor 

mogelijk om deze scores later te gebruiken bij de gewogen sommering. Dit omzetten is gedaan door 

de kosten van een aanlevermethode te vergelijken met het gemiddelde van de kosten van de 

aanlevermethode bij een artikelcategorie. Vervolgens is de aanlevermethode met de hoogste score ten 

opzichte van het gemiddelde als maximale score genomen. Met behulp van de scores ten opzichte van 

het gemiddelde is het mogelijk om ook de andere aanlevermethode een score tussen de 0 en de 10 te 

geven.  

Voor de artikelcategorieën A en B is dit genoeg, voor de overige categorieën echter niet. De 

beoordeling van de kosten van de overige aanlevermethodes hangen namelijk af van de kosten van de 

kittingmethodes. Een aanlevermethode van artikelcategorie F kan namelijk erg lage kosten hebben, 

wanneer de kosten van de CDEF-kit lager zijn dan de totale minimale kosten van de 

artikelcategorieën: C, D, E en F is dit alsnog niet genoeg. De kit kan dan namelijk al deze 

aanlevermethodes voor de artikelcategorieën vervangen voor één goedkopere methode.  

Om dit te compenseren wordt gebruik gemaakt van de verhouding tussen de minimale kosten van de 

aanlevermethodes van artikelcategorieën: C, D, E en F en de minimale kosten van de aanlevermethode 

van kitting. Deze verhouding geeft weer hoeveel negatieve of positieve invloed het op de kosten heeft 

om kitting toe te passen. Vervolgens wordt deze verhouding gebruikt om een nieuwe score voor de 

artikelcategorieën: C, D, E en F of de kittingmethodes op te stellen. Wanneer de verhouding lager dan 

één is (het gebruik van kitting kost meer) wordt de score van de kittingmethodes hiermee 

vermenigvuldigd. Wanneer de verhouding hoger dan één is (het gebruik van kitting is goedkoper) 

worden de scores van de aanlevermethodes van artikelcategorieën: C, D, E en F hierdoor gedeeld. Er 

wordt hierbij gebruik gemaakt van de verhouding met de CDEF-kit en niet de CD-kit omdat deze de 

grootste rol speelt bij de aantrekkelijkheid van kitting. Deze bevat namelijk veel meer artikelen en kan 

daarom meerdere aanlevermethodes bij artikelcategorieën vervangen. 

Figuur 17. De positie van het transport. 
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Door het toepassen van deze methode wordt er rekening gehouden met de gevolgen van het toepassen 

van een bepaalde methode voor het wel of niet instellen van een kit. Wanneer het toepassen van een 

gunstige aanlevermethode voor een artikelcategorie het gevolg heeft dat er een dure aanlevermethode 

voor andere artikelcategorieën gebruikt moet worden in plaats van kitting, krijgt deze daarom nu 

alsnog een ongunstige score. 

De totale afgeronde scores worden op de volgende pagina in tabel 12 weergegeven. De balk in de cel 

illustreert de hoogte van elke score. Hierdoor kan het eenvoudiger worden afgelezen. Tevens staat 

bovenin de verhouding tussen de kosten van het wel of niet gebruik van kitting weergegeven. Een 

score boven de één betekent dat het gebruik van kitting positief uitpakt voor de kosten. Bij een score 

onder de één is dit niet het geval. De exacte waardes van de totale kosten van de aanlevermethodes 

worden weergegeven in bijlage G. 
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Er zijn verschillende dingen die opvallen in deze tabel: 

- Bij de montageplaats: Montageplaats F scoort VMI erg hoog terwijl kitting erg laag scoort. 

Dit kan verklaard worden doordat Montageplaats F uit erg weinig artikelen bestaat. Hierdoor 

kost het weinig ruimte om deze allemaal op de montagevloer te laten staan. Dit is voordelig 

voor zowel de pak- als de opslagkosten. Het gebruik van een kit pakt zo slecht uit doordat er 

9 MP A Column2MP B Column3MP C Column4MP D Column5MP F Column11MP E

Verhouding kitting/niet-kitting 0,82 0,97 2,04 0,68 0,13 0,69

A - Kanban d.m.v. signaal 8,0 7,4 N.v.t. 6,9 N.v.t. N.v.t.

A - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 9,1 N.v.t. N.v.t.

A - Picksignaal 8,9 9,3 N.v.t. 9,3 N.v.t. N.v.t.

A - CONWIP 7,5 7,1 N.v.t. 8,9 N.v.t. N.v.t.

A -  Takttijd 10,0 10,0 N.v.t. 10,0 N.v.t. N.v.t.

B - Kanban d.m.v signaal 8,9 7,6 9,0 4,5 1,1 3,7

B - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 10,0 10,0 10,0

B - Picksignaal 8,3 9,8 10,0 3,7 0,2 1,4

B - CONWIP 0,0 7,6 9,0 8,1 1,2 4,3

B - Takttijd 10,0 10,0 9,9 3,8 0,2 1,4

C - Kanban d.m.v. signaal 10,0 10,0 4,9 4,4 1,1 3,9

C - Kanban d.m.v. 2-bin 8,1 8,0 4,0 4,2 1,1 3,8

C - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 10,0 10,0 10,0

C - Picksignaal 4,9 6,5 1,2 0,4 0,1 0,2

C - CONWIP 9,9 9,9 4,9 5,2 1,1 4,0

C - Takttijd 6,2 6,9 1,2 0,5 0,1 0,2

D- Kanban d.m.v. signaal 10,0 10,0 4,9 5,1 1,7 5,0

D - Kanban d.m.v. 2-bin 10,0 10,0 4,0 4,8 1,7 4,8

D - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 10,0 10,0 10,0

D - Picksignaal 7,9 9,3 2,7 0,5 0,1 0,3

D - CONWIP 9,9 10,0 4,9 6,0 1,7 5,1

D - Takttijd 9,1 9,6 2,2 0,5 0,1 0,3

E - Kanban d.m.v. signaal 10,0 10,0 4,9 1,9 3,0 6,9

E - Kanban d.m.v. 2-bin 9,9 9,8 4,8 1,9 3,0 6,9

E - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 10,0 10,0 10,0

E - Picksignaal 5,0 5,0 1,0 0,3 0,0 0,3

E - CONWIP 10,0 10,0 4,9 2,0 3,0 6,9

E - Takttijd 5,6 5,6 0,9 0,3 0,0 0,3

F - Kanban d.m.v. signaal 10,0 10,0 4,9 8,0 4,1 7,8

F - Kanban d.m.v. 2-bin 9,8 9,8 4,8 7,8 4,1 7,8

F - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 10,0 10,0 10,0

F - Picksignaal 5,7 6,3 2,8 1,3 0,2 1,6

F - CONWIP 10,0 10,0 4,9 8,0 4,1 7,8

F - Takttijd 6,6 6,6 2,1 1,3 0,2 1,6

CDEF-Kit - Kanban d.m.v. signaal 7,9 9,2 9,4 6,3 1,3 6,5

CDEF-Kit  - Kanban d.m.v. 2-bin 7,2 8,9 9,1 6,3 1,2 6,4

CDEF-Kit  - Picksignaal 7,8 9,2 8,9 6,2 0,9 6,7

CDEF-Kit  - CONWIP 7,6 8,8 9,1 6,2 1,2 6,2

CDEF-Kit - Takttijd 8,2 9,7 10,0 6,8 1,3 6,9

CD-Kit - Kanban d.m.v. signaal 7,8 9,0 9,2 6,1 1,2 6,1

CD-Kit  - Kanban d.m.v. 2-bin 7,7 8,8 8,9 6,0 1,2 6,1

CD-Kit  - Picksignaal 7,7 8,9 9,0 5,3 0,5 4,8

CD-Kit  - CONWIP 7,4 8,6 8,8 5,8 1,2 5,7

CD-Kit - Takttijd 8,2 9,7 10,0 6,8 1,3 6,9

Tabel 12. De scores van elke aanlevermethode voor een artikelcategorie en montageplaats voor het criterium kosten. 
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erg veel producten op jaarbasis worden gemaakt terwijl deze slechts uit weinig artikelen 

bestaat. Hierdoor moet er erg vaak een kleine kit gepickt en vervoerd worden.  

- VMI scoort bij alle montageplaatsen buiten de cleanroom erg goed ten opzichte van overige 

niet-kitting aanlevermethodes. Dit wordt verklaard door het wegvallen van de pick- en 

transportkosten bij het gebruik van VMI. Omdat deze een grote rol spelen in het geheel leidt 

het wegvallen hiervan al snel tot een goede score. 

- Het gebruik van een kittingmethode is aantrekkelijker bij Montageplaats B dan bij 

Montageplaats A . Dit volgt uit de transportkosten. Doordat Montageplaats B een stuk verder 

van het magazijn af is dan Montageplaats A , spelen de transportkosten een grotere rol op de 

totale kosten. Aangezien er bij kitting minder transport hoeft plaats te vinden pakt dit positief 

uit voor de kittingmethodes bij Montageplaats B. 

- Kitting buiten de cleanrooms is minder aantrekkelijk dan binnen de cleanrooms. Dit wordt 

deels verklaard door de hoge score van VMI (die niet aanwezig is bij de cleanrooms), het 

volgt echter ook uit de opslagkosten. Deze zijn binnen de cleanroom hoger dan erbuiten. 

Omdat een kitkar weinig ruimte inhoudt ten opzichte van alle benodigde bakken, zijn de 

opslagkosten voor deze relatief laag. 

- Montageplaats C scoren hoog op de kittingmethodes. Dit kan verklaard worden door de goede 

scores op transport- en pakkosten. Door de grote afstand naar de Montageplaats C is het 

gunstig om kitkarren te transporteren in plaats van enkele artikelen. Hierdoor pakt het gebruik 

van voornamelijk picksignalen bij individuele artikelen slecht uit. Daarnaast worden er veel 

artikelen gebruikt, waardoor het duur is om een voorraad van individuele artikelen daar op te 

slaan. Hierdoor zijn de pak- en opslagkosten namelijk erg hoog ten opzichte van kitting.  

- Takttijden zijn erg gunstig voor grote en zeer grote artikelen. Dit volgt uit de lage pickkosten 

zonder dat er extra opslagkosten in het magazijn aanwezig zijn. Doordat het vervoer in batches 

bij grotere artikelen een mindere rol speelt kost dit bij takttijd relatief weinig punten. Hierdoor 

komt het voordeel van het constante picken tot uiting. 

5.3.2 Scores Criteria C.2 t/m C.5 

Voor de beoordeling van elke criterium wordt een score van 1 tot en met 10 gebruikt. Hierbij is 1 de 

laagste score en 10 de hoogste. Dit scoresysteem wordt gehanteerd zodat het overzichtelijk en 

eenvoudig vergelijkbaar blijft. Om de scores te verzamelen is zowel literatuur gebruikt als interviews 

met magazijn- en productieleiders. De scores op elke criterium worden weergegeven in tabel 14. Er 

wordt gebruik gemaakt van tabel 13 om de aanlevermethodes aan nummers te binden. Hierbij is zijn 

zowel de CD- als de CDEF-kit onder kitting gerekend. De redenering achter elke score wordt 

toegelicht in bijlage H. 

Tabel 13. De aanlevermethodes en de bijhorende nummers. 

Nummer: Aanlevermethode: 

1. Linestocking, Kanban d.m.v. productiesignaal 

2. Linestocking, Kanban d.m.v. 2-bin 

3. Linestocking, Picksignaal 

4. Linestocking, VMI 

5. Linestocking, CONWIP 

6.  Linestocking, Takttijd 

7. Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal 

8. Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin 

9. Kitting, Picksignaal 

10. Kitting, CONWIP 

11. Kitting, Takttijd 
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Tabel 14. De scores voor elke aanlevermethode op elk criterium. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

C.2 Flexibiliteit 9 5 9 6 8 8 9 6 9 8 8 

C.3 Complexiteit 5 10 9 6 4 5 7 10 9 6 7 

C.4 Uitvoerbaarheid 

Magazijn 
5 4 9 N.v.t. 3 7 7 6 9 3 7 

C.5 Uitvoerbaarheid 

Montage 
5 8 4 8 5 8 7 9 6 7 8 

5.4 Gewogen Sommering 

Nu alle gewichten en scores van de aanlevermethodes op alle criteria bekend zijn is het mogelijk om 

gewogen sommering toe te passen. Hierbij is het gewicht van een criterium vermenigvuldigd met de 

score hiervan. Dit levert de gewogen score op. De eindscore bestaat uit de som van alle gewogen 

scores op de criteria (Goodwin & Wright, 2009). De eindscores van de aanlevermethodes toegepast op 

een artikelcategorie bij een montageplaats staan weergegeven in tabel 15(op de volgende pagina). 
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9 MP A Column2MP B Column3MP C Column4MP D Column5MP F Column11MP E

A - Kanban d.m.v. signaal 7,3 7,0 N.v.t. 6,8 N.v.t. N.v.t.

A - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 7,6 N.v.t. N.v.t.

A - Picksignaal 8,2 8,4 N.v.t. 8,4 N.v.t. N.v.t.

A - CONWIP 6,6 6,4 N.v.t. 7,2 N.v.t. N.v.t.

A -  Takttijd 8,6 8,6 N.v.t. 8,6 N.v.t. N.v.t.

B - Kanban d.m.v signaal 7,7 7,1 7,7 5,7 4,0 5,3

B - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,5 8,5 8,5

B - Picksignaal 7,9 8,6 8,7 5,7 4,1 4,6

B - CONWIP 7,2 6,6 7,3 6,9 3,6 5,1

B - Takttijd 8,6 8,6 8,6 5,2 3,5 4,6

C - Kanban d.m.v. signaal 8,2 8,2 5,8 5,6 4,0 5,3

C - Kanban d.m.v. 2-bin 7,3 7,2 5,4 5,4 4,0 5,3

C - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,5 8,5 8,5

C - Picksignaal 6,3 7,1 4,6 4,2 4,0 4,1

C - CONWIP 7,7 7,7 5,4 5,5 3,6 4,9

C - Takttijd 6,8 7,2 4,5 4,1 3,9 4,0

D- Kanban d.m.v. signaal 8,2 8,2 5,8 5,9 4,3 5,8

D - Kanban d.m.v. 2-bin 8,2 8,2 5,3 5,7 4,3 5,7

D - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,5 8,5 8,5

D - Picksignaal 7,7 8,4 5,3 4,2 4,0 4,1

D - CONWIP 7,7 7,8 5,4 5,9 3,9 5,5

D - Takttijd 8,2 8,4 5,0 4,2 3,9 4,0

E - Kanban d.m.v. signaal 8,2 8,2 5,8 4,4 4,9 6,6

E - Kanban d.m.v. 2-bin 8,1 8,1 5,7 4,4 4,9 6,8

E - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,5 8,5 8,5

E - Picksignaal 6,3 6,3 4,4 4,1 4,0 4,1

E - CONWIP 7,8 7,8 5,4 4,0 4,5 6,6

E - Takttijd 6,6 6,5 4,3 4,1 3,9 4,1

F - Kanban d.m.v. signaal 8,2 8,2 5,8 7,3 5,4 7,2

F - Kanban d.m.v. 2-bin 8,1 8,1 5,7 7,2 5,4 7,1

F - VMI N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,5 8,5 8,5

F - Picksignaal 6,7 7,0 5,3 4,6 4,1 4,7

F - CONWIP 7,8 7,8 5,4 6,8 5,0 6,7

F - Takttijd 7,0 7,0 4,9 4,5 4,0 4,6

CDEF-Kit - Kanban d.m.v. signaal 7,8 8,4 8,6 7,1 4,7 7,2

CDEF-Kit - Kanban d.m.v. 2-bin 7,4 8,2 8,3 6,5 4,1 7,0

CDEF-Kit - Picksignaal 8,1 8,7 8,6 7,2 4,7 7,5

CDEF-Kit - CONWIP 7,1 7,7 7,8 6,4 4,1 6,5

CDEF-Kit - Takttijd 7,7 8,4 8,6 7,3 4,7 7,3

CD-Kit - Kanban d.m.v. signaal 7,8 8,4 8,5 7,0 4,7 7,0

CD-Kit - Kanban d.m.v. 2-bin 7,6 8,1 8,2 6,4 4,1 6,9

CD-Kit - Picksignaal 8,0 8,6 8,6 6,8 4,5 6,5

CD-Kit - CONWIP 7,0 7,6 7,7 6,3 4,1 6,2

CD-Kit - Takttijd 7,7 8,4 8,6 7,3 4,7 7,3

Tabel 15. De eindscores van de gewogen score methode voor alle criteria. 
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5.5 Aanbevelingen 

Nu alle aanlevermethodes voor de artikelcategorieën en montageplaatsen zijn beoordeeld is het 

mogelijk om de meest geschikte methode te bepalen. Dit wordt gedaan aan de hand van tabel 15 en 

overleg met montage- en magazijnmedewerkers. Uit tabel 15 blijkt dat de prijs van het artikel 

nauwelijks een rol speelt bij de meest geschikte aanlevermethode. Dit wordt voornamelijk bepaald 

door de afmeting. De aanbevelingen worden in het vervolg van dit verslag dan ook gedaan aan de 

hand van de afmeting van een artikel en niet de prijs. Een overzicht van de aanbeveling voor elke 

artikelcategorie per montageplaats wordt weergegeven in tabel 16 aan het eind van dit hoofdstuk. 

Naast de aanbevelingen voor de meest geschikte aanlevermethode wordt deze aanlevermethode 

vergeleken met de huidige aanlevermethodes bij elke montageplaats bepaald in hoofdstuk 2. Met 

behulp van tabel 43 kan de mogelijke kostenbesparing bij de invoering van een aanlevermethode 

worden bepaald. Aangezien niet elke methode, die in de huidige situatie gebruikt wordt,  is 

geëvalueerd, wordt voor enkele situaties een aanname over de kosten hiervan gedaan. Ook van de 

besparingen wordt een overzicht in tabel 16 vermeld. 

- Montageplaats A . Bij Montageplaats A  zijn er verschillende opties interessant. Zo geeft het gebruik 

van taktijden voor de CD-kit en de grote en zeer grote artikelen in combinatie met kanban-signaal voor 

de kleine artikelen een goed resultaat. Dit volgt voornamelijk uit de gunstige kosten door de constantie 

terwijl het geen zwakke punten heeft op de overige criteria. Het nadeel van takttijd is dat deze 

voornamelijk geschikt is voor producten die geproduceerd worden op basis van een hoge move rate
7
, 

wat niet het geval is. Takttijd dient daarom slechts als indicatie voor de aanlevermethode gebruikt te 

worden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van takttijden bij alle andere montageplaatsen. Voor deze 

producten is de move rate  ook te laag om volledig takttijd te gebruiken. Ook hiervoor dient takttijd 

dus slechts als indicatie gebruikt te worden. 

Een andere optie die goed naar voren komt is het gebruik van kanban-signalen voor de gemiddelde 

artikelen, 2-bin voor de kleine artikelen en picksignalen voor de grote en zeer grote artikelen. Deze 

zijn flexibel en goedkoop. Het gebruik van 2-bin voor de kleine artikelen is slechts een beetje duurder 

dan het gebruik van kanban-signalen maar levert wel een hogere betrouwbaarheid op. Dit wordt  

belangrijk gevonden door de montage en is de kleine verhoging in kosten dan ook waard. Deze 

methodes lijken veel op de huidige situatie (tabel 3) waarbij de CD-kit wordt gebruikt in plaats van 

individuele artikelen. De methode die gebruikt wordt in de huidige situatie kost jaarlijks echter X€ 

meer dan de meest gunstige methode (X€ ten opzichte van X€ aldus tabel 43. Dit komt voornamelijk 

doordat de pickkosten van een kit hoger zijn dan de pickkosten van batches individuele artikelen. Het 

nadeel van deze methode is echter de benodigde ruimte. Elk artikel dat nodig is moet namelijk op de 

montagevloer in een aparte bak worden opgeslagen. De ruimte die dit inhoudt is volgens de 

montagemedewerkers niet bij elke montagestap van Montageplaats A  beschikbaar. Het toepassen van 

kanban-signalen voor individuele artikelen van gemiddelde grootte moet daarom alleen worden 

toegepast bij de plaatsen in Montageplaats A  waar dit mogelijk is. Bij de overige plaatsen is het 

gebruik van de CD-kit een goede methode.  

- Montageplaats B. Bij Montageplaats B is het gebruik van CDEF-kitkarren erg gunstig. Dit volgt 

voornamelijk uit de grote afstand vanaf het magazijn naar de montage en de hoge ruimtekosten bij de 

Montageplaats B. Hierdoor is het gebruik van kitkarren die niet vaak vervoerd dienen te worden dus 

gunstig. Voor de manier van aansturing van zowel de kit als de grote en zeer grote artikelen is vooral 

het gebruik van picksignalen gunstig. Het gebruik van picksignalen is namelijk flexibeler, niet 

complex en niet duur. Hierbij kan de takttijd als indicatie gebruikt worden.  

Iets waar rekening mee gehouden dient te worden is het plan om Montageplaats B onder de flow-

producten van Montageplaats A  te scharen. Wanneer dit het geval is wordt Montageplaats B vanuit 

                                                   
7 Het aantal producten dat per week wordt geproduceerd. 
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een ander magazijn bevoorraad. Hierdoor zijn de transporttijden lager waardoor de kosten van kitting 

minder gunstig uitvallen. Er geldt dan nog niet hetzelfde voor Montageplaats B als voor 

Montageplaats A , de moverate van Montageplaats B is namelijk lager. Een lage moverate pakt 

gunstig uit voor kitting. Een lage moverate zorgt er namelijk voor dat de relatief constante 

opslagkosten een grotere rol spelen dan de flexibele pick- en pakkosten. Aangezien de opslagkosten in 

het voordel zijn van kitting zorgt de lage moverate van Montageplaats B voor een voorkeur voor de 

CDEF-kit bij bevoorrading vanuit magazijn 606. Uit de berekening volgt dat een vraag naar producten 

van …  voor Montageplaats B het omslagpunt is tussen kitting en kanban-signalen voor individuele 

artikelen van gemiddelde afmeting. Ook kan dan het 2-binsysteem voor kleine artikelen worden 

toegepast. 

Het toepassen van picksignalen voor de CDEF-kit en grotere artikelen kost X€. Dit is X€ minder dan 

de huidige kosten van de aanlevermethode. Hierbij wordt uitgegaan van het gebruik van het 2-

binsysteem voor de kleine artikelen en picksignalen voor de grotere artikelen. Tevens wordt uitgegaan 

van het gebruik van picksignalen voor de CD-kit. Deze kit is op dit moment niet in gebruik. Deze 

artikelen worden nu nog aangestuurd aan de hand van pickorders. De kosten zijn echter vergelijkbaar 

omdat het om dezelfde artikelen en hoeveelheid gaat. 

- Montageplaats C, Bij de Montageplaats C is het gebruik van CDEF-kitkarren erg gunstig ten 

opzichte van individuele artikelen. De afstand naar de Montageplaats C is namelijk erg groot, hierdoor 

kost het vervoer van individuele batches artikelen erg veel. Hiernaast is de opslag van individuele 

artikelen bij de Montageplaats C zeer duur door het grote aantal verschillende artikelen. Het gebruik 

van kitkarren scoort daarnaast bij zowel de uitvoerbaarheid bij het magazijn als bij de montage erg 

goed is.  

Uit tabel 15 volgt dat zowel kanban-signalen als picksignalen bij het gebruik van de kit en de grote 

artikelen goed scoren. De aansturing van de kit door middel van kanban-signalen bij de Montageplaats 

C is echter lastig door de grote afwisseling van projecten. Er staat hiervoor namelijk een volle kitkar 

bij het magazijn. Bij het wisselen van project is deze overbodig en moet daarom worden vervangen. 

De artikelen moeten dan weer het magazijn in.  Hierdoor is het gebruik van picksignalen voor zowel 

de CDEF-kit als de grote artikelen de meest gunstige methode. 

Omdat Montageplaats C te maken hebben met verschillende types projecten dient het invoeren van de 

kit per project bekeken te worden. Het opstellen van een kit kost namelijk tijd. Wanneer een project 

slechts enkele producten bevat is het instellen van de kit de tijd niet waard. Het gebruik van de CDEF-

kit dient daarom slechts gebruikt te worden bij projecten bestaande uit een hoog aantal producten of 

projecten die vaker terugkomen. 

Het toepassen van deze methode kost jaarlijks X€.  Dit is een jaarlijkse besparing van X€ vergeleken 

met de huidige situatie. Hierbij is er vanuit gegaan dat de kosten van de aansturing van kleine artikelen 

in de huidige situatie vergelijkbaar is met de aansturing hiervan middels een kanban-signaal. Ook 

hierbij wordt er namelijk constant een batch artikelen gebracht. In de huidige situatie wordt er ook 

gebruik gemaakt van batches, alleen dan handmatig. De monteurs geven aan dat er een bak artikelen 

leeg is. Aan de hand hiervan wordt deze bij magazijn 635 t/m 639 opgehaald. De kosten hiervan zijn 

vergelijkbaar met het kanban-signaal. 

- Montageplaats D. Bij deze montageplaatsen komt VMI erg goed naar voren. Het gebruik van VMI is 

goed bij alle artikelencategorieën, alleen de zeer grote artikelen scoren hier minder op. Door de 

benodigde veiligheidsvoorraad neemt het namelijk te veel ruimte in. De zeer grote artikelen kunnen 

daarom beter gepickt worden.  

Door het gebruik van VMI kan een grote besparing worden gerealiseerd. In de huidige situatie 

(waarbij gebruik gemaakt wordt van pickorders voor een CD-kit en de kleine en grote artikelen) kost 

dit X€ .Hierbij wordt aangenomen dat het handmatig bijvullen van de bakken voor de grijpvoorraad 
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door monteurs vergelijkbaar is met de kosten van het gebruik van kanban door middel van een 

productiesignaal. Bij allebei moet een medewerker namelijk heen en weer naar het magazijn lopen 

voor slechts één batch artikelen (aldus de aannames van dit onderzoek). Bij het gebruik van VMI kost 

het aanleveren van de artikelen slechts X€. Dat betekent een besparing van X€ ten opzichte van de 

huidige situatie.  

- Montageplaats F. Voor Montageplaats F is de conclusie duidelijk: VMI toepassen voor alle 

artikelcategorieën. Deze heeft namelijk overal ruim de hoogste score. Dit is voornamelijk bepaald 

gedurende de kostenanalyse. Het brengt namelijk de laagste kosten met zich mee. Dit is het gevolg van 

de grote afstand naar het magazijn. De relatief lage flexibiliteit weegt hier niet tegenop. 

Het toepassen van VMI bij Montageplaats F kost slechts X€ . Dit is een jaarlijks verschil van X€  met 

de huidige methode(tabel 9). Hierbij wordt aangenomen dat de kosten van deze methode vergelijkbaar 

zijn met het toepassen van kanban door middel van een productiesignaal voor alle artikelcategorieën. 

Hierbij dient er namelijk ook door een medewerker voor één batch artikelen op en naar van het 

magazijn naar de montage gelopen te worden. 

- Montageplaats E. Bij deze montageplaats komt VMI ook zeer goed naar voren. Dit is het gevolg van 

de lage kosten van het toepassen van deze methode. Bij Montageplaats E is het toepassen van de kit 

echter ook een goede optie. Dit komt doordat de kosten van kitting procentueel minder verschillen van 

line stocking dan bij Montageplaats F het geval is. Hierbij bestaat het product namelijk uit veel meer 

artikelen dan bij Montageplaats F. Hierdoor komt de lagere hoeveelheid benodigde ruimte bij kitting 

tot uiting. Ook hoeven er hierdoor geen halve kitkarren getransporteerd te worden. Het gebruik van 

kitting blijft echter nog steeds achter bij VMI door de kosten.  

Het gebruik van VMI levert een forse besparing op ten opzichte van de huidige situatie. Het gebruik 

van VMI kost namelijk X€   terwijl de huidige situatie X€  kost. Een verschil van X€  per jaar. Dit 

volgt uit de tabellen 8 en 43. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een CD-kit met kanban-signalen 2-bin voor kleine artikelen en kanban door middel van 

een productiesignaal bij de grote artikelen. 

Tabel 16. Een overzicht van de aanbevelingen per artikelcategorie en montageplaats en de besparing hiervan. 
 

Cleanroom   Geen Cleanroom  

Categorie: Montageplaats A  Montageplaats 
B 

Montageplaats 
C 

Montage-
plaats D 

Montage-
plaats F 

Montage-
plaats E 

A Picksignaal Picksignaal N.v.t. Picksignaal N.v.t. N.v.t. 

B Picksignaal Picksignaal Picksignaal VMI VMI VMI 

C & D Kanban-signaal   VMI VMI VMI 

E & F 2-bin   VMI VMI VMI 

Besparing X€ X€ X€ X€ X€ X€ 

 

Het gebruik van de aanbevolen aanlevermethodes levert een totale jaarlijkse kostenbesparing van X€ 

op. 

  

2-Binsysteem 

 

Kanban-signaal 

 

Picksignaal  

Picksignaal  

Picksignaal CDEF-kit 

Picksignaal CDEF-kit 

 

Picksignaal CDEF-kit 

Picksignaal CDEF-kit 

 

Picksignaal  

Picksignaal  
VMI 

VMI 

VMI 

 

VMI 

VMI 

VMI 

 

VMI 

VMI 

VMI 

 

Picksignaal  

Picksignaal 

STL 



     

38 

 

6. Gevolgen en het Implementatievoorstel  

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de concrete gevolgen voor VDL ETG zijn bij het toepassen van 

de aanbevolen aanlevermethode in het vorige hoofdstuk. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen 
de gevolgen voor het magazijn en voor de montage. Voor elk magazijn en montageplaats worden de 

concrete gevolgen toegelicht. Hiermee wordt antwoord gegeven op de deelvraag: “Wat zijn de 

gevolgen van het toepassen van de meest gunstige aanlevermethode voor VDL ETG?”. Tevens wordt 
een voorstel gedaan over de wijze van implementatie van de aanlevermethodes. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van literatuur, interviews en de ervaringen van andere bedrijven. 

6.1 Gevolgen voor het Magazijn 

Er zijn verschillende gevolgen voor elk magazijn. De magazijnen waarbij het in gebruik nemen van de 

aanbevolen aanlevermethodes de meeste gevolgen voor heeft betreffen de magazijnen: 605, 606 en 

635 t/m 639. 

Magazijn 605. 

i. Minder te leveren artikelen. Door de invoer van VMI bij de montageplaatsen: Montageplaats 

D, Montageplaats F en Montageplaats E neemt het aantal artikelen dat door magazijn 605 

geleverd dient te worden drastisch af. Alle artikelen van kleine en gemiddelde grootte voor 

deze montageplaatsen worden namelijk niet meer door dit magazijn geleverd maar door de 

leverancier. Hierdoor blijven alleen de Montageplaats C en Montageplaats B over. Wanneer 

Montageplaats B onder Montageplaats A  wordt geschaard wordt dit dus alleen de 

Montageplaats C. Het aantal te leveren artikelen neemt dan ook af. Dit heeft het gevolg dat er 

minder ruimte in beslag wordt genomen en het aantal benodigde personeelsuren af neemt. Dit 

geldt voor zowel het picken als het ontvangen van de artikelen voor het magazijn. 

 

ii. CDEF-kits voor Montageplaats C en Montageplaats B. Er wordt nu geen pickorder meer 

geplaatst voor een aantal artikelen van een montagestap. In plaats daarvan worden er volledige 

kitkarren samengesteld. Deze kits bestaan uit zowel de gemiddelde als de kleine artikelen van 

een volledige montagestap. Het magazijn krijgt een pickorder van de montage binnen om deze 

kit te picken en te leveren. Doordat er nu een vaste kit gepickt wordt in plaats van orders 

neemt dit enige constantie voor het magazijn met zich mee. Daarnaast hoeft er hierdoor 

minder vaak een kleine order getransporteerd te worden. Doordat de kit ook kleine artikelen 

bevat dient er zowel uit magazijn 605 als uit magazijn 635 t/m 639 te worden gepickt. 

 

iii. Takttijden als indicatie van het aanlevermoment. Magazijn 605 dient bekend te zijn met de 

takttijden die als indicatie worden gebruikt bij het produceren in de montageplaatsen. Hierdoor 

weet het magazijn wanneer het ongeveer een order voor een kitkar kan verwachten. Aan de 

hand hiervan kan het, het dagelijkse aantal benodigde personeelsleden bepalen. 

 

Magazijn 606 

i. Kanban in plaats van kitting bij Montageplaats A . Door het gebruik van kanban-signalen in 

plaats van kitting dient het magazijn hierop in te spelen. Het heeft een plaats nodig waar het de 

batches artikelen die benodigd zijn bij een kanban-signaal kan opslaan. Dit kan zowel op 

stellages als in de Kardex. Hiervoor dient de Kardex te worden aangepast zodat het zowel de 

nog benodigde kitkarren kan leveren, als de batches artikelen gebruikt bij het kanban-systeem. 

Dit kan gedaan worden door de vier delen van de kardex te specificeren op kitkar of op 

kanbanbakken. Het magazijn dient in de gaten te houden wanneer er een kanban-signaal 

binnen komt. Wanneer er een kanban-signaal binnen komt dient dit vraag ingescand te 
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worden, de bijhorende batch artikelen te worden gepickt en aan de montage te worden 

geleverd. Doordat er minder gebruik wordt gemaakt van kitting levert dit minder pickwerk op 

bij dit magazijn. Er zijn dan ook minder personeelsuren benodigd. 

 

ii. Takttijden als indicatie van het aanlevermoment. Omdat de vraag naar artikelen bij het 

gebruik van kanban-signalen lastig te voorspellen is dient er gebruik te worden gemaakt van 

takttijden. Deze takttijden dienen slechts als indicatie van het aanlevermoment. Aan de hand 

hiervan kan het dagelijks benodigde aantal personeelleden worden voorspeld waardoor op de 

kanban-signalen gereageerd kan worden. 

 

Magazijn 635 t/m 639 

i. Minder te leveren artikelen. Net zoals voor magazijn 605 geldt, neemt het aantal te leveren 

artikelen bij magazijn 635 t/m 639 af. Ook hier is het, het gevolg van het in gebruik nemen 

van VMI voor Montageplaats D, Montageplaats F en Montageplaats E.  

 

ii. Kitting in plaats van pickorders. Doordat er nu gebruik wordt gemaakt van CDEF-kits bij de 

Montageplaats C en Montageplaats B wordt er geen aparte aanlevermethode meer gebruikt 

voor kleine artikelen. Deze artikelen komen in de kit voor deze montageplaatsen. Omdat dit 

loopt via magazijn 605 speelt dit magazijn een mindere rol. Magazijn 635 t/m 639 dient nog 

wel magazijn 609 te bevoorraden. Dit magazijn is nog wel nodig omdat het 2-binsysteem bij 

Montageplaats A  in stand wordt gehouden. 

6.2 Gevolgen voor de Montage 

De montageplaatsen krijgen te maken met verschillende gevolgen door de andere aanlevermethodes. 

Doordat de aanbevolen aanlevermethodes bij Montageplaats D, Montageplaats F en Montageplaats E 

hetzelfde zijn verschillen deze gevolgen nauwelijks. Dit wordt ook veroorzaakt doordat de huidige 

aanlevermethodes die gebruikt worden bij de montageplaatsen niet veel verschillen. Deze 

montageplaatsen worden dan ook samengenomen. Montageplaats B en de Montageplaats C worden 

wel apart behandeld. Dit komt omdat de oude situatie voor deze montageplaatsen erg verschillend is 

waardoor de gevolgen ook anders zijn.  

Montageplaats A  

i. Kanban-signaal voor individuele gemiddelde artikelen. Het gebruik van kanban-signalen voor 

individuele artikelen heeft grote gevolgen voor de montage. Er dient namelijk naast elke 

montagestap binnen Montageplaats A  een bak met een batch dezelfde artikelen die benodigd 

zijn bij die montagestap aanwezig te zijn. Dit neemt veel ruimte in en moet dan ook goed 

worden ingedeeld. Het invoeren van dit kanban-systeem heeft het gevolg dat de artikelen met 

een gemiddelde afmeting lastiger gepakt kunnen worden. Door de grote ruimte-inname dient 

er namelijk verder gelopen te worden om een artikel te pakken. Het is echter niet meer nodig 

om de bakken die gebruikt worden bij een kitkar te controleren op de aanwezigheid van 

artikelen. Hiernaast moet het personeel een kanban-signaal doorgeven wanneer dit nodig is. 

Dit kan met behulp van het inscannen van een kanban-kaart. Ook is het mogelijk dat één 

medewerker constant de lege bakken bij de montage ophaalt en naar het magazijn wegbrengt. 

Deze brengt ze dan ook weer terug naar de montage. 

 

ii. Pickopdracht voor grote artikelen. Waar een aantal van de grote artikelen nu nog in een kitkar 

zitten worden deze nu door middel van een picksignaal aangestuurd. Dit heeft als gevolg dat 

de montage hiervoor een order dient te plaatsen. Hiervoor kan hetzelfde systeem worden 
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gebruikt als dat nu voor de kitkarren wordt gebruikt alleen dan zonder kanban-signaal. 

Wanneer een montagestap wordt vrijgegeven dient het grote artikel dus geleverd te worden. 

 

iii. Takttijden als indicatie van het afronden van een montagestap. Door het in gebruik nemen van 

takttijden als indicatie van de lengte van een montagestap kan er enige constantie bij de 

montage bereikt worden. Het personeel bij een montagestap dient te richten op deze takttijd bij 

het voltooien van de montagestap. 

Montageplaats B  

i. CDEF-kit per montagestap. Doordat er gebruik gaat worden gemaakt van de CDEF-kit bij de 

Montageplaats B hoeft er geen pickopdracht meer te worden geplaatst voor een aantal 

artikelen maar voor een volledig kar. Tevens hoeven de geleverde artikelen niet meer over te 

worden gestapeld van de geleverde order in de benodigde kar voor de montagestap. Het ligt 

namelijk al op de goede plaats. Een ander gevolg is wegvallen van het 2-binsysteem voor de 

kleine artikelen. Deze worden nu namelijk ook in de kitkar geplaatst. Hierdoor is het voor het 

personeel eenvoudiger om deze artikelen te verzamelen. De artikelen liggen namelijk altijd op 

dezelfde plaats. Ook hoeven de 2-binbakken niet meer te worden bijgevuld.  

 

ii. Takttijden als indicatie. Door het in gebruik nemen van takttijden als indicatie van de lengte 

van een montagestap kan er enige constantie bij de montage bereikt worden. Het personeel bij 

een montagestap dient te richten op deze takttijd bij het voltooien van de montagestap.  

Montageplaats C 

i. CDEF-kit. Het gebruik van CDEF-kits bij de Montageplaats C vereist een behoorlijke 

omschakeling bij de montage. Er worden nu namelijk geen kitkarren gebruikt voor een project 

in de Montageplaats C. Het bepalen van de geschikte artikelen per kitkar dient daarom eerste 

te gebeuren. Het gebruik van de CDEF-kit bij de Montageplaats C heeft tot gevolg dat er 

minder orders geplaatst hoeven te worden bij het magazijn. Een kitkar bevat namelijk meer 

artikelen dan dat een huidige order bevat. Er hoeft dus ook minder vaak iets door de sluis te 

worden doorgevoerd. Door het gebruik van kitkarren wordt het monteren van een product in 

de Montageplaats C eenvoudiger. Het is namelijk overzichtelijker voor de monteurs welke 

artikelen nodig zijn voor een montagestap, deze liggen namelijk allemaal al op de kitkar. 

Montageplaats D, Montageplaats F en Montageplaats E 

i. VMI. Het gebruik van VMI heeft verschillende gevolgen voor een montageplaats. Zo wordt de 

voorraad af en toe bijgevuld door de leverancier in plaats van de magazijn. Het personeel 

krijgt dus te maken met onbekende personen die verantwoordelijk zijn voor hun artikelen. 

Hiernaast is de voorraad in sommige gevolgen hoger of lager dan eerst het geval was. In het 

geval van grote artikelen is dit meestal hoger, bij kleine artikelen is dit meestal lager. Dit heeft 

gevolgen voor de ingehouden ruimte op de montagevloer. Ook dient de aanwezige voorraad 

goed te worden bijgehouden. Als de leverancier de voorraad namelijk op tijd bij wilt vullen 

moet deze goed op de hoogte zijn van de hoeveelheid voorraad. Het personeel dient daarom 

netjes met de artikelen om te gaan. Wanneer er een artikel zoek raakt of kapot gaat dient dit 

direct aangegeven te worden in het systeem. 

6.3 Implementat ievoorstel 

Gedurende deze paragraaf worden aspecten genoemd waarbij op gelet moet worden bij de 

implementatie van de aanbevolen aanlevermethodes. Hiervoor is gebruik gemaakt van de literatuur en 

praktijkervaringen. Dit betreffen zowel ervaringen van VDL als ervaringen van de bedrijven genoemd 

in hoofdstuk 4.2. 
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Er zijn drie nieuwe werkwijzen die geïmplementeerd worden namelijk: 

1. VMI bij de montageplaatsen buiten de cleanroom 

2. Kanban-signalen voor individuele artikelen bij Montageplaats A  

3. Kit-karren bij Montageplaats B en Montageplaats C 

Elk van deze aanlevermethodes heeft ander aspecten waar gedurende de implementatie op gelet moet 

worden. Voor elk van deze punten wordt dan ook een apart implementatievoorstel gedaan. 

1. VMI bij de montageplaatsen buiten de cleanroom.  

Het implementeren van VMI bij de montageplaatsen buiten de cleanroom heeft meerdere aspecten 

waarop gelet moet worden. Zo hangt een succesvolle implementatie van VMI veel af van het juiste 

gebruik van het computersysteem. Omdat het systeem verantwoordelijk is voor het juist doorgeven 

van de informatie van de afnemer aan de leverancier kan het slechte functioneren hiervan al snel grote 

gevolgen hebben. Voordat VMI wordt ingevoerd dient het systeem van zowel de afnemer als de 

leverancier daarom grondig getest te worden op geschiktheid (Waller, Johnson, & Davis, 1999). 

Een andere bron van deficiëntie bij het gebruik van VMI is de gebrekkige communicatie met de 

leverancier. Het is belangrijk dat zowel de leverancier als de afnemer het belang inziet van het gebruik 

van VMI. Hierdoor zetten allebei de organisaties zich maximaal in om het systeem goed te laten 

werken (Waller, Johnson, & Davis, 1999). 

Een derde punt waarop gelet moet worden gedurende de implementatie betreft de communicatie met 

het personeel. Uit overleg met de magazijnbeheerder is gebleken dat bij eerdere implementaties bij 

VDL ETG het belangrijk is dit in overleg te doen met het personeel wat hier later mee te maken krijgt. 

Hierdoor is het personeel bereid om direct met de methode te gaan werken en kan het daarnaast helpen 

bij het verbeteren van de methode in een latere fase. Dit laatste aspect geldt voor de implementatie van 

elke aanlevermethode genoemd in deze paragraaf.  

2. Kanban-signalen voor individuele artikelen bij Montageplaats A  

Bij de invoering van de methode is het van belang dat er van te voren duidelijk is voor welke artikelen 

en bewerkingsstappen de methode mogelijk is. Hiervoor dient het aantal C en D artikelen dat benodigd 

bij elke montagestap duidelijk te zijn. Aan de hand hiervan kan de benodigde ruimte en de mogelijke 

indeling van de bakken worden bepaald. Dit dient ook te gebeuren voor de situatie bij het magazijn. 

Hierdoor kan de afweging worden gemaakt of het invoeren van een kanban-systeem voor individuele 

artikelen wel of niet mogelijk is bij elke montagestap. Het invoeren van de methode kan vervolgens 

montagestap voor montagestap worden ingevoerd. Uit het praktijkonderzoek bij … (bijlage A) blijkt 

…  

Bij de overgang van kitting naar line stocking kan daarnaast worden gestuit op weerstand van het 

montagepersoneel. Het is namelijk lastiger om te zien welke artikelen bij welke montagestap horen. 

Ook dient het personeel constant te weten waar elk artikel ligt. Het is daarom van belang aan het 

personeel duidelijk te maken waarom deze methode wordt ingevoerd (Hua & Johnson, 2008). 

3. Kit-karren bij Montageplaats B en Montageplaats C 

Het invoeren van kitkarren bij de montageplaatsen Montageplaats B en Montageplaats C dient 

nauwkeurig te gebeuren. Zo dient er bij de Montageplaats C de afweging te worden gemaakt of het 

project groot genoeg is en lang genoeg doorloopt om een complete kit op te stellen. Hiervoor dienen 

de implementatiekosten vergeleken te worden met de te behalen besparing. Slechts wanneer de 

besparing hoger is als de implementatiekosten van de methode dient de kit ingesteld te worden. De 

artikelen die in een kit horen kunnen worden opgesteld aan de hand van de montagestappen. Hierbij 

kan dezelfde methode worden gehanteerd als nu bij Montageplaats A  het geval is. Hierbij hebben de 



     

42 

 

monteurs een grote inspraak in de indeling van de kits. Door deze mee te laten beslissen kan het 

indelen efficiënter gebeuren. Daarnaast zorgt de betrokkenheid bij de invoering voor een hogere 

bereidheid van het montagepersoneel om met de methode aan het werk te gaan. 

Naast de nauwkeurige bepaling van het wel of niet gebruiken van kitkarren voor een project zijn ook 

enkele eerder genoemde aspecten van belang. Zo dient ook hier de methode stapsgewijs ingevoerd te 

worden en moet het personeel hier bij betrokken worden. 

6.4 Conclusie  

Het invoeren van de aanbevolen aanlevermethode heeft grote gevolgen voor zowel het magazijn als de 

montage. Door VMI krijgt het magazijn te maken met een lager aantal artikelen dat door het magazijn 

geleverd dient te worden. Hierdoor is er minder personeel en ruimte nodig. Daarnaast dient het 

magazijn kitkarren voor de Montageplaats B als de Montageplaats C te leveren en de bakken bij 

Montageplaats A  te vervangen door middel van een kanban-systeem. De reden hiervoor en de 

uitvoering dient van tevoren goed duidelijk te zijn bij het personeel om een succesvolle implementatie 

te garanderen. 

De montage krijgt te maken met verschillende veranderingen. Zo krijgt het personeel bij 

Montageplaats A  te maken met een grotere benodigde ruimte voor de voorraad door het invoeren van 

het kanban-systeem voor individuele artikelen. Dit kan als vervelend worden ervaren. Daarom moet de 

reden voor de invoering duidelijk zijn bij het personeel. Daarnaast dient van tevoren te worden 

opgesteld waar dit wel en niet mogelijk is. Ditzelfde geldt voor de implementatie van de CDEF-kit bij 

de Montageplaats B en de Montageplaats C. 

Door de invoering van VMI bij de montageplaatsen buiten de cleanroom krijgt het personeel voortaan 

te maken met de leverancier die de voorraad beheert. Omdat deze een goede inzage in de 

voorraadhoogte nodig heeft moet het personeel goed met de artikelen om te gaan en de voorraad 

nauwkeurig bijhouden. Bij de invoering van deze aanlevermethode dient het personeel hier goed van 

op de hoogte te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat zowel de gemaakte afspraken en het belang van 

het invoeren van VMI voor beide partijen duidelijk is bij de leverancier.  
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7. Conclusie  

Na het uitvoeren van een uitgebreide analyse met behulp van zowel financiële als niet-financiële 

criteria is het mogelijk om antwoord te geven op de hoofdvraag: “Wat is de meest effectieve en 
efficiënte methode voor het aanleveren van artikelen van het magazijn naar de montage voor elke 

artikelcategorie?”. Hieruit zijn een vijftal aanbevelingen naar voren gekomen.  

i. Vendor Managed Inventory toepassen bij de montageplaatsen: Montageplaats D, 

Montageplaats F en Montageplaats E. Door het wegvallen van de magazijn- en interne 

transportkosten brengt dit een zeer grote besparing met zich mee. Daarnaast is het 

montagepersoneel zeer tevreden over het aanleveren van artikelen door de leverancier. 

 

ii. Bij Montageplaats A  is het gunstig om gebruik te maken van kanban-signalen voor 

individuele artikelen in plaats van de huidige toegepaste kittingmethode. Het picken van 

batches artikelen brengt namelijk grote kostenvoordelen met zich mee. Wegens het 

ruimtegebrek bij Montageplaats A  dient dit echter alleen te worden toegepast waar dit 

mogelijk is in de montageplaats. Het gebruik van de huidige kit is een acceptabel alternatief 

wanneer dit niet mogelijk blijkt. 

 

iii. Door de grote afstand naar het magazijn en de hoge ruimtekosten is het gebruik van een kit 

voor artikelen met een kleine en gemiddelde afmeting aan te raden bij de montageplaatsen: 

Montageplaats C en Montageplaats B. Deze kit dient aangestuurd te worden door middel van 

een picksignaal om flexibiliteit te garanderen. Het toepassen van de kit bij Montageplaats C 

dient van project tot project bekeken te worden. Slechts bij constante, grote projecten is de 

kostenbesparing namelijk groot genoeg om de implementatiekosten te compenseren. Wanneer 

de Montageplaats B onder Montageplaats A valt en de vraag naar producten stijgt naar … per 

jaar geldt hier dezelfde conclusie als Montageplaats A voor.  

 

iv. Het toepassen van picksignalen voor zowel de grote als de zeer grote artikelen. Het gebruik 

van picksignalen zorgt voor een lage benodigde ruimte bij zowel de montage als het magazijn. 

Dit compenseert de hogere pickkosten en zorgt voor een behoud van de flexibiliteit. 

 

v. Het 2-binsysteem wat nu gebruikt wordt bij Montageplaats A is een goede aanlevermethode. 

Wegens de betrouwbaarheid, de lage kosten en de eenvoud van dit systeem is het aan te raden 

deze methode toe te blijven passen. 

Wanneer de hierboven beschreven aanbevelingen worden toegepast levert dit een totale, jaarlijkse 

kostenbesparing van X€ op. 
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Bijlage A. Praktijktoepassing  
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Bijlage B. Gebruikte Toepassing Aanlevermethodes  

In deze bijlage worden de aanlevermethodes beschreven deze zijn geïnterpreteerd tijdens de 

beoordeling. De theorie over de aanlevermethode wordt dus op de situatie bij VDL ETG toegepast. 

1. Line stocking, Kanban d.m.v. productiesignaal 

Bij deze methode wordt in het magazijn constant een enkel artikel of batch dezelfde artikelen gepickt. 

Elk artikel wordt vervolgens voor het magazijn opgeslagen. Wanneer er een kanban-signaal 

binnenkomt wordt dit artikel of deze batch artikelen naar het volgende station gebracht. Dit kan de 

sluis of direct de montage zijn. Bij de productie is er constant één artikel of één batch artikelen 

aanwezig voor elk soort artikel. Wanneer dit (bijna) op is wordt er een kanban-signaal verstuurd naar 

het volgende station. Dit kanban-signaal kan een kaartje, bak of pallet zijn, afhankelijk van het 

vervoersmiddel van het artikel. De sluis heeft geen voorraad, deze reageert slechts op het ontvangen 

van een kanban-signaal. Het haalt dan de benodigde artikelen van het magazijn en brengt deze zo 

spoedig mogelijk naar de montage. 

2. Line stocking, Kanban d.m.v. 2-bin 

Bij het gebruik van kanban door middel van het 2-bin-systeem wordt bij de montage gebruik gemaakt 

van twee bakken waarin een batch van een artikel zit. Wanneer één van deze bakken leeg is wordt 

deze omgeruild met de andere bak. Het magazijnpersoneel controleert om een vast tijd of er een lege 

bak is. Wanneer dit het geval is wordt deze lege bak gevuld in het magazijn en weer naar de montage 

gebracht. Deze bak wordt dan op de oude plaats neergezet. 

3. Line stocking, Picksignaal 

Hierbij wordt constant een order geplaatst voor een enkel artikel. Dit plaatsen van de order gebeurt 

meestal automatisch via het planningssysteem, het kan echter ook handmatig worden gedaan. De 

binnengekomen orders bij het magazijn worden in de loop van de volgende dag direct bezorgd bij de 

montage. Welke orders er geplaatst worden hangt af van de benodigde bewerkingstap van een product. 

Er wordt hier geen gebruik gemaakt van batches of kits. Elk artikel wordt individueel gepickt en 

bezorgt. Het betreft hierbij wel in één keer alle artikelen die nodig zijn voor het gehele product 

benodigd bij de montage.  

4. Line stocking, VMI 

Bij VMI verzorgt de leverancier de voorraad bij het laatst mogelijke station. Wanneer een 

montageplaats in een cleanroom gelegen is, is dit voor de sluis, anders is dit meteen bij de montage. Er 

wordt gebruik gemaakt van een minimum- en maximumvoorraad. De leverancier mag de aanwezige 

voorraad niet onder dit minimum laten komen en mag niet bijvullen tot boven het maximum. De 

overige beslissingen mag deze zelf nemen. Wanneer de voorraad voor de sluis wordt opgeslagen wordt 

er een kanban-systeem door middel van een productiesignaal toegepast om de artikelen aan de 

montage te leveren.  

5. Line stocking, CONWIP 

Bij het gebruik van het CONWIP-systeem gebeurt vrijwel hetzelfde als bij het kanban-systeem door 

middel van een productiesignaal. Het verschil is echter dat het kanban-signaal direct naar het magazijn 

wordt verstuurd. Wanneer het magazijn een signaal ontvangt wordt het betreffende artikel of batch 

artikelen vanuit de voorraad gepakt. Het artikel wordt vervolgens vervoerd en door de sluis gehaald. 

Dit gebeurt allemaal direct achter elkaar om te voorkomen dat het artikel al opnieuw nodig is bij de 

montage. Het picken, transporteren en het door de sluis halen van artikelen kan dan ook gezien worden 

als één stap. Door het gebrek aan voorraad voor de sluis is het niet mogelijk om personeel constant in 
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de sluis te laten staan om deze voorraad te verwerken. Het door de sluis heen halen van artikelen 

gebeurt dan ook door hetzelfde personeel als dat het intern transport verzorgd. 

6. Line stocking, Takttijd 

Bij het toepassen van takttijd wordt er een speciale tijd (de takttijd) bepaald waarop een product naar 

een volgende stap in de montage doorschuift. Wanneer de takttijd verstreken is dient een montagestap 

dus af te zijn waardoor het product verder kan. Na elke takttijd is er dus een nieuw product klaar 

doordat ook de laatste stap in de montage dan af loopt. Tijdens het doorlopen van één takttijd dient het 

magazijn dus de artikelen voor alle montagestappen en dus een volledig product af te leveren aan de 

montage. Deze artikelen worden tijdens het doorlopen van de takttijd al bij de montage neergezet maar 

worden pas bij het begin van de nieuwe takttijd gebruikt. Het magazijn wordt hierbij vrij gelaten om 

de artikelen op de tijd te bezorgen die hun uitkomt, zolang het maar binnen de takttijd is. 

7. Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal 

Hierbij wordt het aanleveren van een kit aangestuurd door middel van een kanban-systeem met 

signalen van de productie. Bij het magazijn wordt er een volledige kit met artikelen gepickt. Deze 

worden opgeslagen op een kitkar. Vervolgens wordt deze kitkar voor het magazijn geplaatst. Deze kar 

wordt pas richting de montage gebracht wanneer er een signaal hiervoor binnenkomt. Wanneer er nog 

een sluis voor de montage aanwezig is, wordt de kar hier heen gebracht. Bij de montage is er constant 

één kit met artikelen aanwezig. Wanneer deze op is wordt er een signaal naar het vorige station 

verstuurd. Dit kan de lege kar zijn, het kan echter ook met een kaartje, afhankelijk van de situatie. De 

sluis heeft in deze situatie geen voorraad, het haalt de karren slechts op vanaf het magazijn wanneer dit 

gevraagd wordt door de montage. 

8. Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin 

Bij het 2-bin-systeem met kits staan bij de montage twee kitkarren. Uit één van deze karren wordt 

gewerkt, de andere is de voorraad. Wanneer één van de karren leeg is, wordt overgestapt op de nieuwe 

kar. Het magazijn controleert om een vast tijd of er een kar leeg is. Wanneer dit het geval is wordt 

deze bij het magazijn gevuld en weer bij de montage geplaatst. Deze neemt dan de rol van voorraad 

over. 

9. Kitting, Picksignaal 

Hierbij wordt een pickorder door de montage bij het magazijn geplaatst. Deze pickorder kan 

automatisch geplaatst worden via het planningssysteem of het plaatsen van deze order gebeurd 

handmatig. De binnengekomen orders bij het magazijn worden in de loop van de volgende dag direct 

bezorgd bij de montage. De artikelen die in een order zitten betreffen alle artikelen in een kit van een 

bepaalde bewerkingsstap. 

 10 Kitting, CONWIP 

Bij het gebruik van het CONWIP-systeem bij kitting wordt net als bij het kanban-systeem een signaal 

door de montage verstuurd wanneer een kit nodig is. Dit signaal wordt echter direct naar het magazijn 

verstuurd. Wanneer het magazijn een signaal ontvangt wordt een klaarstaande kitkar gepakt en naar de 

montage gebracht. Wanneer de montageplaats zich in een cleanroom bevindt wordt de kar naar de 

sluis gebracht. Hier wordt deze kar direct door de sluis gehaald. Dit gebeurt allemaal direct achter 

elkaar om te voorkomen dat het artikel al opnieuw nodig is bij de montage. Het picken, transporteren 

en het door de sluis halen van artikelen kan dan ook gezien worden als één stap. Door het gebrek aan 

voorraad voor de sluis is het niet mogelijk om personeel constant in de sluis te laten staan om deze 

voorraad te verwerken. Het door de sluis heen halen van artikelen gebeurt dan ook door hetzelfde 

personeel als dat het intern transport verzorgd. 
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11. Kitting, Takttijd 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een speciale tijd (de takttijd) waarop een product naar de 

volgende stap in de montage gaat. Een montagestap dient dus af te zijn wanneer de takttijd verstreken 

is. Tijdens het doorlopen van de takttijd dient het magazijn alle benodigde kitkarren te vullen en naar 

de montage te brengen. Omdat er elke takttijd een volledig product wordt gemaakt betreft dit alle 

kitkarren die bij de montage gebruikt worden.  Deze karren worden tijdens het doorlopen van de 

takttijd al bij de montage neergezet maar worden pas bij het begin van de nieuwe takttijd gebruikt.  
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Bijlage C. De AHP-Analyse  

De Analytische Hiërarchie Proces(AHP)-Analyse is een analyse ontwikkeld door Thomes L. Saaty in 

de jaren 70. De AHP-Analyse is geschikt om complexe beslissingsproblemen te analyseren en een 

meest geschikte oplossing te bepalen. De methode is in staat om meerdere factoren en beperkingen in 

de beslissing te betrekken in een viertal stappen (Saaty, 1988). 

De eerste stap verdeelt het beslissingsprobleem in een hiërarchie van kleinere subelementen. Deze 

subelementen zijn elk verbonden met het hoofdprobleem. Vaak bestaan deze subelementen uit criteria. 

In de hiërarchie staat het uiteindelijk doel bovenaan. Hieronder staan de subelementen, welke 

verbonden zijn met de onderste laag: de mogelijke alternatieven. 

In figuur 18. is een voorbeeld hiervan weergegeven. Hierbij betreft het slechts drie alternatieven: 

picksignaal, VMI en takttijd. Deze worden geëvalueerd op basis van twee criteria: kosten en 

flexibiliteit.  

 In de tweede stap van de AHP-Analyse worden de opgestelde subelementen paarsgewijs vergeleken. 

Deze worden vergeleken op basis van de belangrijkheid van het subelement voor het bovenliggende 

element in de hiërarchie. Er hoeft hiervoor geen concrete data gebruikt te worden, dit kan ook op basis 

van de mening van een betrokkene. De AHP vertaalt deze verschillen vervolgens in getallen. Het 

maakt hiervoor gebruik van de volgende vertalingen: 

Even belangrijk   =  1 

Een beetje belangijker  =  3 

Een stuk belangrijker   =  5 

Veel belangrijker  = 7 

Heel veel belangrijker  = 9 

 

Wanneer de criteria, opgesteld in hoofdstuk 5, bij VDL ETG worden beoordeeld resulteert dit in 

tabellen 17 en 18. Deze tabellen geeft de paarsgewijze vergelijkingen tussen de verschillende criteria 

weer. De vergelijking is gedaan op basis van de belangrijkheid van het criteria bij het beoordelen van 

de aanlevermethode. Tabel 17 betreft de onderlinge vergelijkingen van alle criteria. Tabel 18 betreft de 

vergelijkingen tussen de criteria die alleen gebruikt worden bij de aanlevermethode VMI. De rij is 

hierbij vergeleken met de kolom. Zo wordt bijvoorbeeld het criterium kosten een stuk belangrijk 

gevonden als het criterium flexibiliteit. Deze waardes zijn bepaald met behulp van interviews met 

SCM-, productie- en magazijnmedewerkers. Hiervoor is de beschrijving en uitleg over de AHP-

analyse en de opgestelde criteria in dit onderzoek meegenomen en duidelijk gemaakt aan de 

medewerkers voordat het interview plaats vond.  

 

 

Aanlevermethode bepalen 

Kosten 

 

Flexibiliteit 

Picksignaal VMI Takttijd 

Doel 

Criteria 

Alternatieven 

Doel 

Figuur 18. Een voorbeeld van een AHP-hiërarchie met enkele criteria en alternatieven. 
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Tabel 17. De paarsgewijze vergelijkingen tussen de criteria die gelden voor alle aanlevermethodes behalve VMI. 

  C1 C2 C3 C4 C5 

C1: Kosten 1 5 5 4 3 

C2: Flexibiliteit 1/5 1 4 3 2 

C3: Complexiteit 1/5 1/4 1 2 1/3 

C4: Uitvoerbaarheid Magazijn 1/4 1/3 1/2 1  1/2 

C5: Uitvoerbaarheid Montage 1/3 1/2 3 2 1 

 
Tabel 18. De paarsgewijze vergelijkingen tussen de criteria die gelden voor de aanlevermethode VMI. 

  C1 C2 C3 C4 

C1: Kosten 1 5 5 3 

C2: Flexibiliteit 1/5 1 4  2 

C3: Complexiteit 1/5 1/4 1 1/3  

C4: Uitvoerbaarheid Montage 1/3 1/2 3 1  

 

Met behulp van de onderlinge beoordelingen kunnen de gewichten van de criteria worden berekend. 

Dit wordt gedaan door alle beoordelingen op te tellen en te delen door het totaal van de tabel (Saaty, 

1988). Dit is uitgevoerd met behulp van een opgestelde Exceltabel. Dit levert de gewichten uit tabellen 

19 en 20 op. Tabel 19 betreft de tabel met de gewichten van de criteria die gebruikt worden bij elke 

aanlevermethode behalve VMI. Tabel 20 is de tabel met de gewichten van de criteria die alleen 

gebruik worden bij de aanlevermethode: VMI. 

 
Tabel 19. De gewichten van de criteria die gebruikt worden bij alle aanlevermethodes behalve VMI. 

Criteria Gewicht 

C1: Kosten 0,471 

C2: Flexibiliteit 0,216 

C3: Complexiteit 0,085 

C4: Uitvoerbaarheid Magazijn 0,073 

C5: Uitvoerbaarheid Montage 0,155 

 
Tabel 20. De gewichten van de criteria die gebruikt die alleen gebruikt worden bij de aanlevermethode VMI. 

Criteria Weging 

C1: Kosten 0,544 

C2: Flexibiliteit 0,222 

C3: Complexiteit 0,070 

C4: Uitvoerbaarheid Montage 0,164 

 

Dezelfde manier kan worden toepast op de alternatieven. Hierbij wordt elk alternatief op basis van de 

prestatie op criteria met een ander alternatief vergeleken In dit geval worden echter alleen de 

gewichten van de criteria opgesteld, dit is dus niet nodig. 

 

De derde stap van de AHP verbindt de gewichten van de criteria vervolgens met de alternatieven. Aan 

de hand hiervan krijgt elk alternatief een score. Deze score geeft het vermogen van een alternatief 

weer om het doel te bereiken. In dit geval is dit niet van toepassing omdat alleen de gewichten van de 

criteria opgesteld dienen te worden.  
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In de vierde en laatste stap wordt gecontroleerd of de analyse wel consistent is toegepast. . Het maakt 

hiervoor gebruik van de consistentie-index: CI. Deze kan berekend worden met de formule: 

     
      

   
. Hierbij betreft N het aantal tegen elkaar uitgezette criteria en λmax de maximale 

eigenvector.  Met behulp van de formule:    
  

  
 kan het inconsistentieratio worden uitgerekend. 

Hierbij staat RI voor de random consistentie index. Een constante die afhangt van het aantal criteria. 

Wanneer dit inconsistentieratio onder de 0,1 ligt is de methode consistent toegepast (Saaty, 1988). 

Deze controle dient voor elke vergelijking uit de tweede stap plaats te vinden.  

 

In dit geval betreft de controle alleen de vergelijkingen voor het bepalen van de gewichten van de 

criteria. Bij de beoordeling van de criteria die gebruikt worden bij alle aanlevermethodes resulteert dit 

in een inconsistentieratio van 0,08. Bij de beoordeling van de criteria gebruikt bij het beoordelen van 

de aanlevermethode VMI is het inconsistentieratio 0,09. Allebei de analyses zijn dus consistent 

genoeg toegepast en zijn daarom geldig.  
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Bijlage D. Variabelen voor de Kostenberekening 

De verschillende indices en variabelen die gebruikt zijn gedurende de kostenberekening en de 

gebruikte eenheden betreffen: 

 

Indices: 

C = Artikelcategorie (A,  …, CD-kit) 

A = Aanlevermethode (Line stocking, 2-bin, …, Takttijden) 

M = Montageplaats (Montageplaats A , …, Montageplaats E) 

 

Variabelen: 

Personeelskosten 

PMG = Kosten magazijnpersoneel per uur (€/u). 

PMN = Kosten montagepersoneel per uur (€/u). 

 

Tijden 

TPC = Benodigde tijd om één artikelcategorie c artikel te picken (u).  

TPBc= Benodigde tijd om een artikelcategorie c artikel vanuit een batch te picken (u).  

TPK = Benodigde tijd om een kit te picken (u). 

TSCM= Benodigde tijd om een artikelcategorie c artikel het proces bij de sluis te laten doorlopen bij 

montageplaats m (u). 

TSKM= Benodigde tijd om een kit het proces bij de sluis te laten doorlopen bij montageplaats m (u). 

TPSCCM= Benodigde tijd om een artikelcategorie c artikel te picken en door de sluis te halen bij 

montageplaats m door één persoon (u). 

TPSCKM =Benodigde tijd om een kit te picken en door de sluis te halen bij montageplaats m door 1 

persoon (u). 

TVVM= De vervoerstijd naar een de montageplaats vanaf het magazijn m (u). 

TMA= Benodigde tijd om een artikel bij de montage te pakken bij gebruik van aanlevermethode a (u). 

TPBWSM = Benodigde tijd om een volledige bewerkingsstap van montageplaats m te picken (u). 

 

Productafhankelijke variabelen 

AAMC = Het totaal aantal BOM-artikelen van artikelcategorie c in de producten van montageplaats m 

(aantal). 

AOMC = Het aantal van dezelfde artikelcategorie c BOM-artikelen in een product van montageplaats m 

(aantal).  

EM = De gemiddelde verwachte vraag naar een product van montageplaats m in een jaar (aantal/jaar). 

 

Artikelafhankelijke variabelen 

OVBC = De oppervlakte van de bak voor het vervoeren van een artikelcategorie c artikel (m2). 

BGC = De batchgrootte van artikel van artikelcategorie c (aantal). 

 

Voorraad 

VKMM = De kosten voor het inhouden van één m
2
 voorraad bij montageplaats m per dag (€/dag). 

VKS = De kosten voor het inhouden van één m
2
 voorraad in de sluis per dag (€/dag). 

VKMG = De kosten voor het inhouden van één m
2
 voorraad bij het magazijn per dag (€/dag). 

 

Orders 

ACAOMC =Gemiddeld aantal aparte categorie c artikelen bij een bewerkingsstap van montageplaats m 

(aantal). 

ABWSM = Aantal bewerkingsstappen van een montageplaats m (aantal). 

AVOM = Aantal keer vervoeren per order van montageplaats m (aantal). 
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VMI 

BGVMI = De bovengrens die gehanteerd wordt bij het gebruik van VMI voor het voorraadniveau 

(aantal). 

ABBVMIC = Aantal benodigde bakken door het gebruik van VMI voor artikelcategorie c (aantal). 

 

Kitting 

OVK = Oppervlakte van een kit (m
2
). 

AKPPM= Het aantal benodigde kits per montageplaats m (aantal).  

AKPOM= Aantal kitkarren per order per dag van montageplaats m (aantal). 

 

Overig 

APSM = Aantal stations voor een montageplaats (aantal). 

TKTPR = De takttijd-pickratio. De ratio dat het picken efficiënter kan gebeuren bij het gebruik van 

takttijden. 

TKTTR = De takttijd-transportratio. De ratio dat het vervoeren efficiënter kan gebeuren bij het 

gebruik van takttijden.  
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Bijlage E. Formules voor de Kostenberekening  

In deze bijlage staan de gebruikte formules voor de kostenberekening weergegeven die aan de hand 

van literatuur, observaties en interviews zijn bepaald (Caputo & Pelagge, 2011) (Carlsson & 

Hensvold, 2008). In tabel 21 worden de gebruikte aanlevermethodes aan een nummer gebonden. Dit 

wordt gedaan om het overzichtelijk te houden. Deze nummers worden in tabellen 22 tot en met 25 

gebruikt om de geschikte formules van de kostengroepen aan de aanlevermethode te verbinden. Omdat 

de CDEF-kit en de CD-kit een vergelijkbare situatie opleveren worden hiervoor dezelfde formules 

gebruikt. Gedurende deze bijlage worden beide onder de naam: kitting geschaard.  

Bij de formules betreffen de grote letters de variabelen en de kleine letters de bijbehorende index. 

Gedurende het opstellen van de formules zijn er enkele aannames gedaan. Deze aannames zijn gedaan 

omdat het extra tijd kost om de exacte waarde te bepalen. Ze zijn alleen gedaan wanneer het weinig 

effect heeft op het resultaat en er weinig risico is dat de aanname ver van de werkelijke situatie af ligt. 

Hierdoor heeft het doen van deze aannames slechts een zeer kleine invloed op het eindresultaat. De 

gedane aannames worden direct onder de betreffende kostengroep vermeld. Per subgroep wordt 

vermeld voor welke aanlevermethode een bepaalde aanname is gedaan. 

 
Tabel 21. De aanlevermethodes en de bijhorende nummers. 

Nummer: Aanlevermethode: 

1. Linestocking, Kanban d.m.v. productiesignaal 

2. Linestocking, Kanban d.m.v. 2-bin 

3. Linestocking, Picksignaal 

4. Linestocking, VMI 

5. Linestocking, CONWIP 

6.  Linestocking, Takttijd 

7. Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal 

8. Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin 

9. Kitting, Picksignaal 

10. Kitting, CONWIP 

11. Kitting, Takttijd 

 

 
Tabel 22. De Magazijnkosten. 

Magazijn Picken Opslag na het magazijn 

1. (PMG*TPc)*((Em*AOmc*AAmc)/BGc) 
+ (PMG*TPBc)*(Em*AOmc*AAmc) 

(OVBc*AAmc)*(VKMG)*260 

2. (PMG*TPc)*((Em*AOmc*AAmc)/BGc) 
+ PMG*TPBc)*(Em*AOmc*AAmc) 

0 

3. (ACAOCM)*(PMG*TPc)* (Em*ABWSm) 0 

4. 0 (OVBc*AAmc)*(ABBVMIc-1)*VKMG*260*(APSm-1) 

5. (PMG*TPc)*((Em*AOmc*AAmc)/BGo) 
+ PMG*TPBc)*(Em*AOmc*AAmc) 

(APSm -1)*(OVBc*AAmc)*(VKMG)*260 

6.  (PMG*TPc)*(AAmc)*(Em)*(TKTPR) 0 

7. (PMG*TPK) * (Em*AKPPm) (AKPPm*OVK)*(VKMG)*260 

8. (PMG*TPK)*(Em*AKPPm)  0 

9. (PMG*TPBWSm)* (Em*ABWSm) 0 

10. (PMG*TPK) * (Em*AKPPm) (APSm -1)*(AKPPm*OVK)*(VKMG)*260 

11. (PMG*TPK)*(Em*AKPPm)*(TKTPR) 0 
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Aannames: 

Picken: 

i. Aanlevermethodes 1, 2 en 5. Voor de batchgrootte(BGC) van een artikel wordt gebruik 

gemaakt van de maximale hoeveelheid artikelen die in de gebruikte bak kunnen. Bij elke 

artikelcategorie wordt gebruik gemaakt van een vaste bak met een vast maximaal volume 

en acceptabel gewicht. Dit is gedaan zodat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de 

capaciteit van een opslag- en vervoersmiddel.  

ii. Aanlevermethodes 3 en 9. Een order die geplaatst wordt bestaat uit een bewerkingsstap die 

nu gebruikt wordt. Veel van de orders die nu worden gebruikt ontstaan namelijk doordat 

een bewerkingsstap wordt vrijgegeven en vervolgens gepickt. 

iii. Aanlevermethodes 3 en 6. Bij het gebruik van orders en takttijden worden alle benodigde, 

dezelfde artikelen voor een product in één keer gepickt. Dit is mogelijk omdat deze 

aantallen niet erg hoog zijn.  

iv. Aanlevermethodes 6 en 11. Door het gebruik van takttijden gebeurt het picken van 

artikelen op een constant tijdstip en met een vaste selectie artikelen. Hierdoor kan dit 

efficiënter gebeuren. Dit kan doordat de capaciteitsplanning gemakkelijker uit te voeren is 

en het personeel constant weet wat er van ze verwacht wordt. Daarom worden deze tijden 

met de takttijd-pickratio vermenigvuldigd.  

v. Alle aanlevermethodes. Het picken van artikelen bij Montageplaats A  gaat met behulp 

van de Kardex. Het picken met de kardex is vastgesteld op X keer zo snel als normaal 

picken vanuit het magazijn. Dit is vastgesteld met behulp van eerder gedaan onderzoek bij 

VDL ETG. Voor Montageplaats A  wordt de picktijd per product dus met X 

vermenigvuldigd. Aangezien de zeer grote artikelen niet met de kardex worden gepickt 

geldt het niet voor die artikelen. 

 

Opslag na het magazijn: 

i. Aanlevermethodes 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 10. Er zitten 260 (52*5) werkdagen in een jaar.  

ii. Aanlevermethode 4. Bij VMI wordt gebruik gemaakt van een onder- en een bovengrens. 

De leverancier mag de voorraad niet onder de ondergrens of boven de bovengrens laten 

komen. Het is de verwachting dat deze methode in de toekomst gebruikt wordt. 

iii. Aanlevermethode 4. Voor VMI wordt één bak gebruikt die nu ook al gebruikt wordt in het 

magazijn. De overige benodigde bakken zijn extra kosten. 

Tabel 23. De sluiskosten. 

Sluis Sluisinefficiëntie 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

4. 0 

5. ((TPSCmc -(TPc+TSmc))*PMG)*((Em*AOmc)/BGc)*AAmc 

6.  0 

7. 0 

8. 0 

9. 0 

10. ((TPSCmc -(TPc+TSmc))*PMG)*(Em*AKPPm) 

11. 0 
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Aannames: 

Sluisinefficiëntie 

i. Aanlevermethodes 5 en 10. De tijd die het kost om een artikel te picken en in de sluis te 

verwerken bij het CONWIP-systeem is genoeg om de tijd die een productiestap duurt op 

te vangen. Hierdoor treedt er geen verlies in productietijd op. Dit is mogelijk doordat het 

picken en verwerken in de sluis van een artikel in vergelijking met een productiestap veel 

korter duren. Wanneer de capaciteitsplanning normaal verloopt, is deze tijd dus altijd 

voldoende om de artikelen op tijd aan de montage af te leveren. 

Tabel 24. De montagekosten. 

Montage Artikel pakken Opslag bij de montage 

1. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (OVBc*AAmc)*(VKMm)*260 

2. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (2*OVBc*AAmc)*(VKMm)*260 

3. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (ACAOC*OVBC*ABWSm)*(VKMM)*260 

4. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (OVBc*AAm)*(VKMm)*260*(APSm-1) + 
 (OVBc*AAm)*ABBVMIc*VKMm*260*(2-APSm) 

5. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (OVBc*AAmc)*(VKMm)*260 

6.  (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (OVBc*AAmc)*(VKMm)*260 

7. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (AKPPm*OVK)*(VKMm)*260 

8. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (2*AKPPm*OVK)*(VKMm)*260 

9. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (ABWSm * AKPO*OVK)*(VKMm)*260 

10. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (AKPPm*OVK)*(VKMm)*260 

11. (Em * AOmc) * (PMN *TMca)*AAcm (AKPPm*OVK)*(VKMm)*260 

 

Aannames: 

Opslag bij de montage 

i. Alle aanlevermethodes. Er zitten 260 (52*5) werkdagen in een jaar. 

ii. Alle aanlevermethodes. De opslag bij de montage gebeurt in dezelfde bakken en karren als 

waar de (mogelijke) opslag bij het magazijn in plaatsvindt. Het is namelijk te duur om de 

artikelen van opslagmethode te wisselen. 

Tabel 25. De vervoerskosten. 

Intern 
Transport 

Vervoer 

1. (2*PMG*TVVm)*((Em*AOmc)/BGc)*AAmc 

2. (2*PMG*TVVm))*((Em*AOmc)/BGc)*AAmc 

3. (2*PMG*TVVm)*((Em))*AAmc 

4. ((2*PMG*TVVm)*((Em*AOmc)/BGc)*AAmc)*(APSm-1) 

5. (2*PMG*TVVm)*((Em*AOmc)/BGc)*AAmc 

6.  (2*PMG*TVVm)*(AAmc)*(Em)*(TKTVR) 

7. (2*PMG*TVVm)*(Em*AKPPm) 

8. (2*PMG*TVVm)*(Em*AKPPm) 

9. (2*PMG*TVVm)*(Em*ABWSm*AVO) 

10. (2*PMG*TVVm)*(Em*AKPPm) 

11. (2*PMG*TVVm)*(Em*AKPPm)*(TKTVR) 
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Aannames: 

Vervoer 

i. Aanlevermethode 3. Per pickorder van individuele artikelen worden in één keer alle 

dezelfde artikelen gebracht die nodig zijn voor een geheel product in die montageplaats. 

Doordat er maar weinig artikelen per keer vervoerd worden en er een goed overzicht 

beschikbaar is, is dit mogelijk. 

ii. Aanlevermethode 6. Bij het gebruik van takttijden kunnen alle benodigde dezelfde 

artikelen voor een product in één keer vervoerd worden. Dit is mogelijk omdat hetzelfde 

aantal artikelen in een product niet erg hoog is. 

iii. Aanlevermethodes 6 en 11. Door het gebruik van takttijden gebeurt het vervoeren van 

artikelen op het constant tijdstip en met een constante hoeveelheid. Hierdoor kan dit 

efficiënter gebeuren dan zonder deze constante factoren. De capaciteitsplanning is 

namelijk eenvoudig uit te voeren. Hierdoor neemt het risico op een personeelstekort of 

overschot af. Ook heeft het personeel verantwoordelijk voor het interne transport niet te 

maken met verassingen. Hierom worden deze tijden met de takttijd-transportratio 

vermenigvuldigd.  

iv. Alle aanlevermethodes. Personeel van het magazijn zorgt voor het vervoer. Dit is nu 

namelijk ook het geval. 

v. Alle aanlevermethodes. De kosten van het vervoeren van artikelen van de sluis naar de 

montageplaats zijn verwaarloosbaar, deze afstand is namelijk erg klein.  

vi. Alle aanlevermethodes. Het vervoeren van artikelen gaat net zo snel naar de 

montageplaats toe als terug. De snelheid van het vervoeren wordt namelijk niet significant 

beïnvloed door de aanwezigheid van artikelen tijdens het vervoeren. De afstand tussen het 

magazijn en de montageplaats speelt een grotere rol. 
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Bijlage F. Bepalen Waardes Variabelen 

Het bepalen van de waardes is gedaan op verschillende manieren. Hieronder staat per variabele 

toegelicht hoe deze bepaald is, welke aannames er zijn gedaan en wat de uiteindelijke waarde ervan is. 

Personeelskosten 

- De loonkosten … 

Tijden 

- De picktijd(TP) van een individueel artikel is berekend aan de hand van gegevens uit Baan
8
. 

Er is gebruik gemaakt van de gegevens over pickorders die geplaatst zijn voor bepaalde 

artikelen en de tijden waarop deze artikelen gepickt zijn. Hierbij is de afmeting van een artikel 

bepaald aan de hand van de locatie waarop deze is opgeslagen. Dit kan een bepaalde locatie in 

een magazijn zijn of een type magazijn. Deze locaties per afmeting zijn bepaald aan de hand 

van observaties in het magazijn, overleg met magazijnmedewerkers en een interview met een 

SCM-medewerker. De volgende locaties voor een elke afmeting zijn gebruikt: 

 

Klein:   Magazijn 635 t/m 639; 

Gemiddeld:  Legbordstelling; 

Groot:  Palletstelling en de vloer; 

 Zeer groot:  Planthofsweg. 

 

Er wordt aangenomen dat het voor de picksnelheid niet uitmaakt of een artikel goedkoop of 

duur is. Dit zorgt namelijk voor geen extra beperkingen tijdens het oppakken of zoeken van 

een artikel. De picktijd van een individueel artikel is berekend door de gemiddelde tijd te 

bekijken die het kost om één artikel in een order te picken. Hierbij zijn alleen de tijden 

genomen waarbij er naar een andere rij moest worden verplaats. Hierbij wordt namelijk ook de 

looptijd vanaf het begin van de rij naar de locatie van het artikel in die rij meegenomen. Voor 

de zeer grote artikelen is dit aan de vervoerder gevraagd. De picktijden per artikelcategorie 

zijn weergegeven in tabel 26. 

         Tabel 26. De picktijden per artikelcategorie van een individueel artikel. 

Artikelcategorie: Picktijd: 

A 0,5 

B 0,046 

C 0,022 

D 0,022 

E 0,019 

F 0,019 

 

- De picktijd van een batchartikel(TPB) betreft de tijd die het kost om een artikel te picken 

wanneer degene die aan het picken is al voor de juiste locatie staat. Deze is bepaald door 

gebruik te maken van dezelfde gegevens uit Baan als gebruikt tijdens het bepalen van de 

individuele picktijd. Ook nu is de afmeting van een artikel afgeleid uit de locatie waarop deze 

is opgeslagen. Echter, nu is er gebruik gemaakt van het picken van een artikel van dezelfde 

locatie als het vorige artikel. Dit geeft namelijk aan dat de medewerker die aan het picken is 

op dezelfde locatie kan blijven staan voor één artikel, net als het geval is bij het picken van 

een artikel in een batch. Er wordt aangenomen dat er geen onderscheid is tussen de picktijden 

van dure of goedkope batchartikelen. Er is namelijk weinig verschil in structuur van een duur 

                                                   
8 Het gebruikte ERP-systeem bij VDL ETG. 
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of goedkoop artikel waardoor deze tijd beïnvloed kan worden. Bij het bepalen van de tijden is 

rekening gehouden met het aantal artikelen in één verpakking. Zo kunnen er 50 ringen in één 

verpakking worden opgeslagen en in één keer worden gepickt. In dat geval is de tijd door 50 

gedeeld.  

Omdat zeer grote artikelen niet in batch kunnen worden gepickt wordt deze tijd niet 

meegerekend. De picktijd van een batchartikel per artikelcategorie wordt weergegeven in tabel 

27. 

          Tabel 27. De picktijd van een artikel in een batch.  

Artikelcategorie: Batchpicktijd: 

A N.v.t. 

B 0,00283 

C 0,00139 

D 0,00139 

E 0,0000694 

F 0,0000694 

 

- De picktijd voor de kit(TPK) is berekend met de gemiddelde tijd die het kost om een artikel 

van een lange order van de legbordstelling te picken. Deze gegevens zijn uit Baan gehaald. 

Hiervan zijn de locatiegegevens en dagtijden van de artikelen in een order die gepickt wordt 

gebruikt. Hiervoor is aangenomen dat een gemiddeld kit uit 220 artikelen bestaat. Bij 

Montageplaats A  bestaat de gemiddelde kit nu namelijk ook uit 220 artikelen. Dit blijkt uit 

Baan en wordt bevestigd door de magazijnmanager van Montageplaats A . Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de gegevens over het aantal artikelen per montagestap. Aangezien één kit nu uit 

één montagestap bestaat is dit accuraat. Hiervoor is slechts gebruik gemaakt van karren 

waarbij er geen grote artikelen in de kit zitten. Omdat dit ook het geval is bij de 

kittingmethodes levert dit een goede benadering van het mogelijke aantal artikelen per kitkar 

op. De picktijd hiervan levert 3,19 uur op. 

 

- De benodigde tijd om een artikel door de sluis te halen(TS) is vastgesteld in overleg met het 

personeel verantwoordelijk voor dit werk. Deze geeft aan ze gemiddeld twee uur over een 

kitkar doet. Aangezien een kitkar uit 220 artikelen bestaat is dit dus gemiddeld 0,0091 uur per 

artikel. Deze tijd kan erg fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid artikelen die door de sluis 

moeten. Het personeel geeft aan dat het niet uit maakt of een artikel een kleine of gemiddelde 

grootte heeft. Grote artikelen duren echter 3 keer zo lang (0,0273 uur per artikel). Tevens geeft 

het personeel aan dat het niet uitmaakt bij welke sluis dit gedaan wordt, Montageplaats A , 

Montageplaats B of Montageplaats C. Er wordt aangenomen dat het niet uit maakt of een 

artikel goedkoop of duur is. Dit heeft namelijk weinig invloed op de structuur van een artikel. 

Deze structuur is van belang voor het verwerken van artikelen in de sluis. 

 

- De tijd om een kit te sluizen(TSK) is 220 artikelen vermenigvuldigd met een sluistijd van 

0,0091 uur per artikel. Dit is dus 2 uur. 

 

- De pick- en sluistijd (TPSC & TPSCK) door één persoon is bepaald door te kijken naar de 

pick- en sluistijden van minder ervaren pick- en sluismedewerkers. Op basis hiervan blijkt het 

gemiddeld 7,5 procent langzamer te gaan wanneer een minder ervaren medewerker het werk 

uitvoert(aldus het personeel en de manager van het magazijn). Er wordt aangenomen dat de 

tijden van een minder ervaren medewerker vergelijkbaar zijn met de tijden van een 

medewerker die zich niet gespecialiseerd heeft in één type werk. Voor beide is het lastig om 

erg efficiënt te werken namelijk. 
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- De vervoerstijden(TVV) vanuit het magazijn op en neer naar de montageplaatsen zijn 

vastgesteld uit een interview met de verantwoordelijke voor het vervoer. Voor Montageplaats 

A  is hierbij gebruik gemaakt van de magazijnen: 606 en 906. Voor de overige 

montageplaatsen is gebruikt gemaakt van magazijnen: 605 en 635 t/m 639. Dit wordt gedaan 

omdat deze magazijnen verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle artikelen bij die montageplaats. 

Tevens liggen de genoemde combinaties dicht bij elkaar waardoor er geen onderscheid tussen 

gemaakt hoeft te worden. Het weinige vervoer van de Planthofsweg naar de montageplaatsen 

is direct meegenomen in de picktijd van een artikel.  

Volgens de vervoerder kost het vervoer heen en terug naar de montageplaatsen in de 

Huzinkhallen(Montageplaats F, Montageplaats E en Huzinkhal 1) tien minuten. Naar 

Montageplaats D en Montageplaats B kost dit vier minuten en naar de Montageplaats C kost 

het vijf minuten. Naar de montageplaats Montageplaats D kost het vervoer dus gemiddeld 

(4+10)/2 = 7 minuten. Naar Montageplaats A  betreft alleen het kleine stuk van magazijn 606 

naar de sluis. Hiervoor wordt aangenomen dat dit slechts twintig seconden inneemt. Doordat 

dit zo laag is heeft het slechts een marginale rol op het resultaat van het onderzoek. 

 

- De paktijd(TM) van een artikel bij de montage wanneer een specifieke aanlevermethode wordt 

gebruikt bestaat uit twee delen: de looptijd en de zoektijd naar een artikel. De looptijd is de 

tijd die het kost om heen en weer naar het benodigde artikel te lopen. De zoektijd betreft de 

tijd die het kost om een artikel te vinden wanneer een medewerker bij het voorraadpunt beland 

is. De looptijd wordt beïnvloed door de ruimte die de voorraad inhoudt. De looptijd is bepaald 

door een vaste afstand tussen de montageplaats en de voorraad te verhogen met een variabele 

afstand bepaald door het oppervlak van de voorraad. Deze vaste afstand betreft ongeveer 1,5 

meter. Dit is bepaald door het gemiddelde van deze waarde in de huidige situatie bij 

verschillende montageplaatsen te nemen. Voor de variabele afstand wordt het ingenomen 

oppervlak van de totale voorraad gebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat de montageplaats in het 

midden van de voorraad is geplaatst en dat de voorraad 0,6 meter diep is. Een weergave van 

de te lopen afstand is te zien in figuur 19. 

 
    

Voor de totale ingenomen oppervlakte van de voorraad wordt het oppervlak van het gebruikte 

opslagmiddel vermenigvuldigd met het aantal artikelen. Met deze gegevens kan de totale 

loopafstand berekend worden. Hierbij wordt voor 2-bin aangenomen dat alleen die 

artikelcategorie gebruikt maakt van 2-bin en dus dubbele opslagruimte vereist. Hierdoor wordt 

voorkomen dat er wordt aangenomen dat alle artikelcategorieën gebruik maken van 2-bin. 

Tevens worden de verschillende kittingsmethode beide onder de naam: kitting geschaard. Dit 

kan gedaan worden omdat het nauwelijks van invloed is welke artikelen een kit bevat bij het 

plaatsen van deze bij de montageplaats. Om de afstand om te zetten in tijd wordt een 

loopsnelheid van vijf kilometer per uur (0,0002 uur per meter) gebruikt. De totale looptijd die 

moet worden afgelegd per aanlevermethode wordt weergegeven in tabel 28. 

 

Lengte 

Voorraad 

Montage 

1,5m  

0,6m  

0,25 *Lengte 

Figuur 19. De af te leggen afstand om een artikel uit de voorraad te pakken 

.  



  Wanneer? 

62 

 

Tabel 28. De tijd die het montagepersoneel kwijt is aan het lopen naar een artikel. 

Aanlevermethode Looptijd 

Linestocking, Kanban d.m.v. productiesignaal ((OVBc* AAmc/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Kanban d.m.v. 2-bin  ((OVBc * AAmc/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Picksignaal  ((OVB*ACAOmc/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, VMI ((OVBc * AAmc/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, CONWIP ((OVBc * AAm/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Takttijd ((OVBc * AAmc/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal ((OVK/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin ((2*OVK /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, Picksignaal ((OVK*AKPO /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, CONWIP ((OVK /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, Takttijd ((OVK /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002 

De zoektijd betreft de tijd die het kost om het benodigde artikel tussen de voorraad te vinden. 

Aangenomen wordt dat deze tijd alleen beïnvloed wordt door het gebruik van kitting of niet. 

Bij een kit verloopt dit namelijk anders. Het zoeken bestaat hier uit het controleren of alle 

artikelen aanwezig zijn. Aangezien de artikelen wel op een vaste plaats op de kar ligt hoeft er 

niet meer gezocht te worden. Deze controleertijd is bepaald aan de hand van overleg met 

montagepersoneel. Deze geven aan dat dit voornamelijk van de ervaring van het personeellid 

afhangt. Gemiddeld geeft het personeel aan dat ze ongeveer vijf minuten per bak op een kitkar 

aan het controleren zijn. Met behulp van de locaties van artikelen op een kitkar is uit baan het 

aantal bakken per kitkar vastgesteld. Dit zijn er gemiddeld 11,4. Uitgaande van de 220 

artikelen op een kar levert dit per artikel een controleertijd van (11,3*1/12)/220 = 0,004318 

uur per artikel op. 

Het zoeken naar een artikel gebeurt wel met line stocking. Bij de line stocking methodes wordt 

aangenomen dat er gemiddeld een half keer extra langs de volledige voorraad gelopen moet 

worden. Er wordt vanuit gegaan dat het personeelslid het artikel vindt wanneer hij er 

langsloopt. Gemiddeld ligt het artikel namelijk in het midden van de weg die hij loopt en moet 

het personeelslid dus de halve voorraad langslopen. Wanneer dit wordt meegenomen in de 

looptijd levert dit tabel 29 op voor de paktijd. 

Tabel 29. De totale tijd die het montagepersoneel kwijt is aan het pakken van een artikel. 

Aanlevermethode Paktijd 

Linestocking, Kanban d.m.v. productiesignaal ((OVBc* AAmc/0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Kanban d.m.v. 2-bin  ((OVBc* AAmc/0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Picksignaal ((OVB*ACAOmc/0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, VMI ((OVBc* AAmc/ 0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, CONWIP ((OVBc* AAmc/ 0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Linestocking, Takttijd ((OVBc* AAmc/ 0,6)*3/4+1,5)*2*0,0002 

Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal ((OVK/0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002+0,004318 

Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin ((OVK)) /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002+0,004318 

Kitting, Picksignaal ((OVK*AKPO /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002+0,004318 

Kitting, CONWIP ((OVK /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002+0,004318 

Kitting, Takttijd ((OVK /0,6)*1/4+1,5)*2*0,0002+0,004318 

Aangezien niet alle voorraad voor de montageplaats op één plek gestationeerd is de pakafstand 

nu nog te hoog. De voorraad wordt namelijk verspreidt over verschillende plaatsen waar 



  Wanneer? 

63 

 

voorraad bewaard wordt in een montageplaats. Daarom wordt de variabele afstand gedeeld 

door het aantal voorraadplaatsen per montageplaats. Dit aantal is weergegeven in tabel 30. 

Tabel 30. Het aantal voorraadplaatsen per montageplaats. 

Montageplaats: Aantal voorraadplaatsen 

Montageplaats A  21 

Montageplaats B 7 

Montageplaats C 10 

Montageplaats D 9 

Montageplaats F 4 

Montageplaats E 5 

 

Bij het gebruik van pickorders en kitkarren is dit echter niet van toepassing. De voorraad die hier voor 

een plaats ligt waar gemonteerd wordt, wordt namelijk nauwelijks beïnvloed door de hoeveelheid 

artikelen die benodigd is. Een kitkar en een order hebben namelijk vaak een vaste afmeting. Er wordt 

aangenomen dat er één kitkar wordt gebruikt bij de voorraad waar een monteur uit pakt. Dit is 

namelijk nu ook het geval. 

- De tijd om een bewerkingsstap te picken(TPBWS) is afgeleid uit de tijd om een kit te picken. 

Omdat een bewerkingsstap ook uit producten bestaat die bij één montagestap horen is dit een 

goede vergelijking. Bij de tijd om een bewerkingstap te picken is het totale aantal artikelen in 

een bewerkingsstap bij een montageplaats(wordt later in deze bijlage nader toegelicht) 

vergeleken met de 220 artikelen in een nu gebruikte kit. Vervolgens is met deze verhouding en 

de tijd die het kost om een kit te picken de tijd berekend om een bewerkingsstap te picken. Dit 

levert de tijden uit tabel 31 op. 

 
Tabel 31. De picktijd van een bewerkingsstap bij een montageplaats. 

Montageplaats: Picktijd bewerkingsstap 

Montageplaats A  2,53 

Montageplaats B 3,15 

Montageplaats C 1,36 

Montageplaats D 2,00 

Montageplaats F 0,23 

Montageplaats E 0,78 

 

Productafhankelijke variabelen 

- Het totale aantal artikel (AA)  in een product bij een montageplaats… 

 

- Voor het aantal dezelfde artikelen(AO) per artikelcategorie en montageplaats... 

 

- De jaarlijkse verwachte vraag naar een product(E) is bepaald met behulp van…  

 

 

Artikelafhankelijke variabelen 

- Voor de oppervlakte bakken(OVB) worden verschillen aannames per artikelcategorie gedaan: 

i. Er wordt aangenomen dat alle kleine artikelen vervoerd worden in de blauwe bakken 

die nu in gebruik zijn. Dit betreft bakken met een oppervlakte van 0,12*0,15 = 0,018 

m
2
. Deze worden op dit moment 10 hoog gestapeld. Dit levert gemiddelde 

oppervlakte van 0,018/10 = 0,0018 m
2
 op 
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ii. Ook wordt aangenomen dat gemiddelde artikelen worden vervoerd in de rode bakken 

die nu in gebruik zijn. Dit zijn bakken van 0,5*0,33 = 0,165 m2. Deze bakken worden 

nu (op een kar) 6 hoog gestapeld. Gemiddeld neemt deze dus 0,165/6 = 0,0275 m
2
 in. 

Wanneer een artikelcategorie bestaat uit zowel kleine als gemiddelde artikelen worden 

ook de kleine artikelen in deze bakken vervoerd. 

iii. Er wordt vanuit gegaan dat de grote artikelen vervoerd worden op de pallets die nu in 

gebruik zijn. Deze zijn 0,8*1,2 meter. Dit is een oppervlakte van 0,96 m
2
. Deze pallets 

kunnen niet gestapeld worden. 

iv. Ook de zeer grote artikelen kunnen niet gestapeld worden. De gemiddelde afmeting 

van deze artikelen is 1,5*1,5 meter. Hiervoor zijn verschillende zeer grote artikelen 

opgemeten en is het gemiddelde hiervan genomen. Dit is een oppervlakte van 2,25 m
2
. 

 

- De toegestane batchgrootte(BG) is bepaald door steekproeven te nemen. Gedurende de 

steekproef is gekeken hoeveel van een elke artikelcategorie in een bak passen waarin deze 

vervoerd dient te worden. Dit betreft de bakken die hierboven zijn vermeld. Voor het 

maximale aantal wordt gebruik gemaakt van het volume dat in een bak past en het acceptabele 

gewicht. Er wordt aangenomen dat er geen onderscheidt is tussen de batchgrootte van dure en 

goedkope artikelen. Voor elke artikelcategorie is een steekproef van ongeveer 30 artikelen 

genomen. Door dit vrij hoge aantal steekproeven is er een grote kans dat de exacte waarde van 

de batchgrootte rond de voorgestelde waarde ligt. Dit levert de volgende waardes vermeld in 

tabel 32 op. 

Tabel 32. De batchgroottes van de artikelen. 

Artikel: Batchgrootte: 

Zeer groot 1 

Groot 8 

Gemiddeld, duur 43 

Gemiddeld, goedkoop 76 

Klein, duur 135 

Klein, goedkoop 221 

 

Voorraad 

- De voorraadkosten(VKM) per vierkante meter per jaar voor de montageplaatsen zijn 

vastgesteld uit een overleg met een financieel manager. Deze vloerkosten verschillen enkel op 

het wel of niet aanwezig zijn van een cleanroom. De dagelijkse kosten van het in beslag 

nemen van een vierkante meter per montageplaats worden weergegeven in tabel 33.  

Tabel 33. De dagelijkse kosten van een vierkante meter bij een montageplaats. 

Montageplaats: Voorraadkosten 

Montageplaats A  X€ 

Montageplaats B X€ 

Montageplaats C X€ 

Montageplaats D X€ 

Montageplaats F X€ 

Montageplaats E X€ 

 

- Ook de voorraadkosten van het magazijn(VKMG) per vierkante meter per jaar zijn bepaald 

door overleg met een financieel manager. De kosten hiervan betreffen X€ per jaar. Per dag is 

dit dus X€. 
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Orders 

- Het aantal bewerkingstappen per montageplaats(ABWS) is uit Baan gehaald. Hierbij is een 

overzicht van een te maken product met de bijhorende bewerkingsstappen en artikelen 

gebruikt. Vervolgens is het aantal bewerkingstappen per product voor elke montageplaats 

opgeteld. Wanneer er verschillende producten in één montageplaats worden gemaakt worden 

deze bewerkingsstappen bij elkaar opgeteld. Het gaat namelijk om het totaal. Er is slechts 

gebruik gemaakt van de bewerkingsstappen welke meer dan vijf artikelen bevatten. Deze 

geven namelijk de bewerkingsstappen weer die er echt toe doen. De andere 

bewerkingsstappen hebben geen significante invloed op het onderzoek. Dit resulteert in het 

aantal bewerkingsstappen per montageplaats weergegeven in tabel 34. 

Tabel 34. Het aantal bewerkingsstappen per montageplaats. 

Montageplaats: Bewerkingstappen 

Montageplaats A  21 

Montageplaats B 7 

Montageplaats C 44 

Montageplaats D 16 

Montageplaats F 4 

Montageplaats E 8 

 

- Het aantal artikelen van een artikelcategorie in een order per montageplaats(ACAO) is 

berekend aan de hand van… 

 

- Het aantal keer vervoeren per kitorder(AVO) is bepaald aan de hand van interviews met 

magazijnpersoneel. Hieruit blijkt dat het goed mogelijk is om het gemiddelde aantal artikelen 

in een bewerkingsstap in één keer te vervoeren.  

 

VMI 

- De bovengrens voor het gebruik van VMI(BGVMI) is vastgesteld met behulp van een 

rekentool die bij VDL ETG gebruikt wordt om deze te bepalen….  

Kitting  

- Voor de oppervlakte van een kit(OVK) wordt aangenomen dat gebruik gemaakt wordt van 

dezelfde karren als waar nu gebruik van wordt gemaakt. Deze hebben een oppervlak van 0,65 

* 1,1 meter = 0,715 m2. 

 

- Het aantal kits per montageplaats(AKPP) is bepaald met behulp van de huidige situatie. 

Hierin worden kitkarren per montagestap gebruikt. Gemiddeld bevat één kitkar nu 220 

artikelen(aldus de magazijnbeheerder en Baan). Voor het gebruik van de CDEF-kit wordt er 

daarom gebruik gemaakt van 220 C, D, E en F artikelen per kar. Hiervoor wordt er 

aangenomen dat ook voor deze artikelen een verdeling van montagestappen kan worden 

opgezet waarbij er gemiddeld 220 artikelen per kar liggen. Dit is namelijk nu ook het geval. 

De karren voor de montagestappen waarbij weinig van de C, D, E en F artikelen nodig zijn 

worden dus gecompenseerd door de montagestappen waarbij veel van deze artikelen nodig 

zijn. Ditzelfde geldt voor de CD-kit. Dit levert de waardes weergegeven in tabellen 35 en 36 

op. 
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Tabel 35. Het aantal benodigde CDEF-kits per montageplaats. 

Montageplaats: AKPPCDEF 

Montageplaats A  X 

Montageplaats B X 

Montageplaats C X 

Montageplaats D X 

Montageplaats F X 

Montageplaats E X 
 

Tabel 36. Het aantal benodigde CD-kits per montageplaats. 

 

 

 

 

 

Opvallend is het lage aantal karren bij Montageplaats F en Montageplaats E. Dit kan verklaard 

worden door het relatief lage aantal artikelen dat nodig is om daar een product te produceren. Ook is 

de waarde bij Montageplaats A  opvallend, deze is namelijk lager als dat in de huidige situatie het 

geval is. Dit is het geval doordat er gebruik wordt gemaakt van 220 artikelen per kitkar. In de huidige 

situatie is dit aantal lager. Hierbij worden echter de grote artikelen (die veel ruimte op de kar innemen) 

ook meegenomen. Dit wordt in deze situatie niet gedaan. 

- Het aantal kitkarren per order(AKPO) is bepaald met behulp van het aantal C, D, E en F- 

artikelen dat gemiddeld in een bewerkingsstap zit. Volgens tabel 38 zijn dit er gemiddeld 170 

bij Montageplaats A . Dit is het hoogste van de montageplaatsen. Aangezien een kitkar 

ongeveer 220 artikelen kan bevatten is één kitkar ruim voldoende voor een gemiddelde order. 

Er wordt dan ook aangenomen dat de bewerkingsstappen die ver afwijken van dit gemiddelde 

kunnen worden opgevangen door de grootte van de kitkar. 

Overig 

- Het aantal stations(APS) voor een montageplaats is vastgesteld door het wel of niet aanwezig 

zijn van een sluis. Bij de montageplaatsen Montageplaats A , Montageplaats B en 

Montageplaats C  is deze wel aanwezig. Het aantal productiestations voor een montageplaats 

is hier twee(de sluis en het magazijn). Bij de overige montageplaatsen is dit er slechts 

één(alleen het magazijn). 

 

- De takttijd-pickratio (TKTPR) is bepaald met behulp van het magazijnpersoneel. Op basis van 

de tijd die het kost om te reageren op een nieuwe (onverwachte) opdracht worden er 

percentages tussen de 80 en 90 procent genoemd. Daarom wordt voor de takttijd-pickratio de 

waarde 0,85 genoemd.  

 

- De takttijd-transportratio(TKTTR) is bepaald met het personeel welke voornamelijk met het 

interne transport bezig zijn. Volgens deze heeft het nauwelijks zin om de interne 

transporttijden constanter te maken. Zij kunnen namelijk eenvoudig helpen met het picken 

wanneer er geen transport klaar staat. Hierdoor is er weinig personeelsurenverlies. Voor de 

takttijd-transportratio wordt daarom een waarde van 0,98 genomen.  

  

Montageplaats: AKPPCD: 

Montageplaats A  X 

Montageplaats B X 

Montageplaats C X 

Montageplaats D  X 

Montageplaats F X 

Montageplaats E X 
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Bijlage G. De Totale Kosten van een Aanlevermethode  
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Bijlage H. Scores voor de Criteria  

In deze bijlage worden de gegeven scores op een criterium voor een aanlevermethode toegelicht. Dit 

gebeurt per criterium. In tabel 38 worden de gegeven scores per criterium weergegeven. De bijhorende 

nummers bij de aanlevermethodes worden in tabel 37 weergegeven. Hierbij zijn zowel de CD- als de 

CDEF-kit onder kitting gerekend. Er wordt namelijk aangenomen dat het voor de scores op deze 

criteria namelijk significant niet van belang is wat de kit bevat.  

Tabel 37. De aanlevermethodes en bijhorende nummers. 

Nummer: Aanlevermethode: 

1. Linestocking, Kanban d.m.v. productiesignaal 

2. Linestocking, Kanban d.m.v. 2-bin 

3. Linestocking, Picksignaal 

4. Linestocking, VMI 

5. Linestocking, CONWIP 

6.  Linestocking, Takttijd 

7. Kitting, Kanban d.m.v. productiesignaal 

8. Kitting, Kanban d.m.v. 2-bin 

9. Kitting, Picksignaal 

10. Kitting, CONWIP 

11. Kitting, Takttijd 

 

Tabel 38. De scores van elke aanlevermethodes op elk criterium. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Flexibiliteit 9 5 9 6 8 8 9 6 9 8 8 

2. Complexiteit 5 10 9 6 4 5 7 10 9 6 7 

3. Uitvoerbaarheid 

Magazijn 
5 4 9 N.v.t. 3 7 7 6 9 3 7 

4. Uitvoerbaarheid 

Montage 
5 8 4 8 5 8 7 9 6 7 8 

 

1. Flexibiliteit 

De flexibiliteit van een aanlevermethode is voornamelijk op basis van de literatuur vastgesteld. Ook 

zijn de ervaringen van VDL ETG met een aanlevermethode gebruikt.  

- Aanlevermethodes 1, 5, 7 en 10. De doorlooptijd is bij het gebruik van zowel kanban-signalen 

als het CONWIP-systeem erg laag. Dit maakt het eenvoudig om aan te passen aan een hogere 

of lagere vraag. Het voorraadniveau reageert hierdoor namelijk snel op een fluctuerende 

vraag. Het systeem aanpassen op een wisselende vraag is ook erg eenvoudig, dit gaat namelijk 

automatisch. Doordat er een hogere of lagere vraag is veranderd het aantal verzonden kanban-

signalen vanzelf. Het is slechts van belang dat het magazijn op een verhoogde of verlaagde 

hoeveelheid signalen in kan spelen (Sugimori, Kusunoki, Cho, & Uchikawa, 1977). In het 

geval van het CONWIP, waarbij de sluis en het magazijn worden samengenomen, is dit 

lastiger. Het is hierbij namelijk van belang dat het doorvoeren van de artikelen de snelheid van 

de productie kan bijhouden. Dit is lastiger wanneer het proces voor de productie langer is. Het 

reageren op een verandering duurt dan namelijk langer.  

- Aanlevermethodes 2 en 8. Het 2-binsysteem is eenvoudig aan te passen aan een hogere vraag. 

Zo hoeft er slechts vaker per dag gecontroleerd te worden of de bakken leeg zijn zodat deze op 

tijd worden bijgevuld. Het systeem geeft echter problemen bij een lagere vraag. Zo ligt er dan 
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erg veel voorraad in de gebruikt bakken terwijl dit niet nodig is. De gebruikte bakken 

verkleinen zodat er minder voorraad in zit is echter een dure optie. Dit geldt voor zowel kitting 

als line stocking. Voor kitting is dit echter minder erg. Bij kitting ligt er namelijk minder 

voorraad als bij line stocking vanwege de enkele artikelen. 

- Aanlevermethodes 3 en 9. Het gebruik van picksignalen is redelijk eenvoudig aan te passen 

vanuit de montagekant. Er hoeft slechts vaker of minder vaak een picksignaal doorgegeven te 

worden om op de hogere of lagere vraag naar producten in te spelen. De orders dienen echter 

al enige tijd van tevoren geplaatst te worden voordat deze door het magazijn gepickt en 

vervoerd worden. De vraag moet dus tijdig bekend zijn. Bij VDL is dit het geval en levert het 

dus geen problemen op. Het magazijn moet wel op de verhoogde of verlaagde vraag in kunnen 

spelen. De vraag naar artikelen vanuit het magazijn is al eerder bij het magazijn bekend bij 

picksignalen als bij het gebruik van kanban. 

- Aanlevermethode 4. Het gebruik van VMI is redelijk flexibel. Bij VDL wordt namelijk 

gebruik gemaakt van … 

- Aanlevermethodes 6 en 11. Het gebruik van takttijden is erg eenvoudig aan te passen aan een 

hogere of lagere vraag vanuit de productie. De gebruikte takttijd kan namelijk gewoon 

verhoogd of verlaagd worden. Dit moet echter wel elke keer gebeuren wanneer de vraag 

veranderd. Ook moet het tijdig worden doorgegeven aan het magazijn om een goede 

voorziening van artikelen te garanderen en moet de montage hiermee om kunnen gaan 

(Lovelle, 2001). Dit geldt voor zowel de kitting als de line stocking aanlevermethodes.  

 

2. Complexiteit 

Deze scores die elke aanlevermethode haalt op dit criterium is bepaald aan de hand van literatuur en 

observaties en interviews bij VDL ETG.  

- Aanlevermethodes 1 en 7. Het gebruik van het kanban-systeem met behulp van 

productiesignalen is redelijk complex. De manier van het versturen en ontvangen van de 

signalen dient bekend te zijn bij alle gebruikers van het systeem. Bij het gebruik van line 

stocking is dit nog lastiger. Hierbij zijn er namelijk veel verschillende opties voor artikelen 

waardoor de signalen zich duidelijk dienen te onderscheiden van elkaar. Wanneer dit eenmaal 

bekend is, is er eenvoudig mee te werken.  

- Aanlevermethodes 2 en 8. Het 2-binsysteem is erg eenvoudig te gebruiken. Een lege bak is een 

duidelijk signaal voor het magazijn dat deze vervangen dient te worden. Bij het gebruik van 

kitting is dit eenvoudiger dan bij het gebruik van line stocking. Er zijn namelijk minder 

voorraden die gecontroleerd moeten worden. Voor de montage is het ook erg eenvoudig, er 

hoeft slechts naar de andere bak of kit gegaan te worden wanneer deze leeg is (Hopp & 

Spearman, 2000). 

- Aanlevermethodes 3 en 9. De complexiteit van het gebruik van picksignalen is erg laag. Het 

doorgeven van een picksignaal is namelijk via de computer erg eenvoudig en overzichtelijk. 

Ook voor het magazijn is het erg eenvoudig, er hoeft slechts gekeken te worden welke 

picksignalen er binnen komen om te bepalen wat gepickt dient te worden. Er moet echter wel 

constant bepaald worden welke orders er wanneer worden geplaatst. 

- Aanlevermethode 4. Het gebruik van VMI is vrij complex. Het bepalen van de geschikte 

maximum- en minimumvoorraad is een lastig karwei en kan enkele discussies met zich 

meebrengen. Ook de rol van de leverancier wordt complexer en moet geregeld uitgelegd 

moeten worden aan medewerkers. 

- Aanlevermethodes 5 en 10. Voor het CONWIP-systeem is vrijwel hetzelfde van toepassing als 

bij het kanban-systeem. Echter, door het samentrekken van het pick- en sluiswerk is het een 

beetje complexer voor het magazijnpersoneel. 

- Aanlevermethode 6 en 11. Bij het gebruik van takttijden is het systeem vrij complex. Zo dient 

het magazijn in te schatten wanneer ze wat moeten leveren om een bepaalde takttijd te halen. 

Dit is voor kitting eenvoudiger als bij line stocking. Het aantal keuzes betreffende de 
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aanlevertijd is hier namelijk lager. Tevens moet er bij de montage duidelijk zijn welke 

voorraad voor de volgende takttijd is en welke voor de huidige (Limère, Van Landeghem, 

Goetschalckx, Aghezzaf, & McGinnis, 2012). 

 

3. Uitvoerbaarheid bij het magazijn 

Om de uitvoerbaarheid van een aanlevermethode bij het magazijn te beoordelen is overleg gevoerd 

met de magazijnbeheerders en enkele betrokkenen bij het magazijn.  

- Aanlevermethode 1 en 7. Het gebruik van kanban door middel van productiesignalen stuit op 

enige weerstand bij het magazijn. Dit is het gevolg van de extra ingehouden ruimte die nodig 

is. Hierdoor hebben ze het idee dat het een onoverzichtelijk geheel wordt. Dit is voornamelijk 

zo bij het kanban-signaal bij individuele artikelen. Bij kitkarren blijft het namelijk 

eenvoudiger doordat er minder aparte artikelen zijn. Hiernaast voorziet het magazijn weinig 

problemen. De uitvoer hiervan gaat namelijk op dit moment bij VDL ETG wel goed. 

- Aanlevermethode 2 en 8. Het 2-binsysteem van individuele artikelen is het magazijn niet erg 

over te spreken. Wanneer dit op veel plekken wordt toegepast levert het al snel veel loopwerk 

en een onoverzichtelijk geheel op. Bij het gebruik van kitkarren is dit al een stuk minder. Dit 

komt doordat de handelingen minder vaak plaats dienen te vinden doordat artikelen samen zijn 

genomen. 

- Aanlevermethode 3 en 9. Het magazijn heeft veel goede ervaringen met het gebruik van het 

pickorders. Ze vinden het fijn dat het eenvoudig te hanteren is en dat het geen extra ruimte 

vereist. Het maakt niet uit of dit door middel van kitkarren of individuele artikelen gebeurt.  

- Aanlevermethode 5 en 10. Over deze aanlevermethodes is het magazijn zowel bij in 

individuele artikelen als bij kitkarren niet te spreken. Het wordt namelijk vervelend gevonden 

om er extra werk bij te krijgen. Het doorvoeren van artikelen in de sluis door personeel van 

het magazijn wordt daarom ook niet goed ontvangen. Bovendien wordt opgemerkt heeft het 

magazijn het idee dat ze dan veel tijd verspillen.  

- Aanlevermethode 6 en 11. Bij het magazijn wordt hier positief op gereageerd. Het gebruik van 

takttijden wordt prettig gevonden omdat het constant en daardoor duidelijk is. Tevens wordt 

het fijn gevonden dat het magazijn veel vrijheid heeft betreffende de tijd waarop een artikel 

wordt geleverd. Er heerst echter wel het idee dat alleen takttijden niet voldoende zijn om de 

montage te voorzien van artikelen. Hiervoor moet iets meer duidelijkheid betreffende de 

aanlevermethode zijn. Ook wordt aangegeven dat het de constante aanlevering van dezelfde 

artikelen vervelend kan worden.  

 

4. Uitvoerbaarheid bij de montage 

Dit is bepaald in overleg met verschillende productieleiders. Hieruit volgen verschillende dingen 

namelijk: 

- Aanlevermethode 1 en 7. Het gebruik van kanban door middel van productiesignalen voor 

individuele artikelen bevalt niet bij de montage. Volgens de productieleiders houdt dit te veel 

ruimte in en geeft het te veel werk voor elk artikel. Tevens hebben ze het idee dat het in de 

avond voor problemen kan zorgen omdat er niet op signalen gereageerd wordt. Het gebruik 

van kanban door middel van productiesignalen bij kitting bevalt al een stuk beter. Dit komt 

doordat de kit minder ruimte inhoudt en overzichtelijker is. De montage is echter bang dat de 

kit niet op tijd vervangen wordt door het magazijn en ze daardoor zonder artikelen komen te 

zitten. 

- Aanlevermethode 2 en 8. Het gebruik van 2-bin voor enkele artikelen bevalt erg goed. Het is 

namelijk eenvoudig toe te passen door de monteurs en bovendien zeer betrouwbaar. Er moet 

echter wel genoeg ruimte zijn om dit toe te passen en de bakken moeten op tijd vervangen 
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worden door het magazijn. De montage is nog beter te spreken over het gebruik van 2-bin bij 

kitting. Vanwege het lage aantal voorraadplaatsen is dit namelijk nog overzichtelijker.  

- Aanlevermethode 3 en 9. Picksignalen worden nu ook veel toegepast, het bevalt echter niet. 

Dit is het geval omdat het extra werk kost en het slecht te sturen is. Zo kan een order soms na 

een paar uur al geleverd worden terwijl de levering soms dagen kan duren. Vooral het plaatsen 

van een pickorder voor individuele artikelen wordt als een vervelende optie gezien. Dit kost 

namelijk erg veel werk. In het geval van kitting bevalt het al iets beter. Het gebrek aan 

controle en constante aanlevering wordt echter nog als vervelend ervaren. 

-  Aanlevermethode 4. VMI wordt zeer goed ontvangen bij de montage. Dit is het geval omdat 

het als betrouwbaarder wordt gezien dan de aanlevering vanuit het magazijn. De monteurs 

hebben er geen problemen mee wanneer de leverancier eens per week langs komt om de 

voorraad bij te vullen, zolang het maar op tijd gebeurt. 

- Aanlevermethode 5 en 10. Voor de montage heeft dit dezelfde gevolgen als het gebruik van 

kanban door middel van productiesignalen. Deze krijgen dan ook dezelfde score. 

- Aanlevermethode 6 en 11. Het gebruik van takttijden wordt door de montage wisselend 

ervaren. Wanneer een product in hoge snelheid geproduceerd wordt bevalt het goed doordat 

het een mate van constantie met zich meebrengt. Tevens zorgt het voor een snelheid waarop 

gericht kan worden. Als dit in lage snelheid gebeurd wordt takttijd als overbodig ervaren. 

Tevens nemen de artikelen hierdoor onnodig veel ruimte in. Dit is het geval voor zowel line 

stocking als kitting.   

 


