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Managementsamenvatting             

De markt voor meubels stagneert sinds enkele jaren. Om als meubelfabrikant te kunnen blijven groeien is 

het van belang innovatief te handelen en nieuwe markten te betreden. Deze verschuiving is ook van 

toepassing op Stoel- en Meubelfabriek Bannink B.V. te Borculo. Het idee is daarom opgekomen om met 

behulp van de kennis en het ambacht van houtbewerking, onderdelen voor klanten te gaan produceren, 

naar wensen van de klant. Hierbij zal het geheel aan producten dat Bannink nu produceert worden 

uitgebreid met een nieuwe orderstroom. Met deze meer divers wordende orderstroom is het van belang 

te bekijken hoe de fabriekslay-out en de productieplanning moeten zijn in de nieuwe situatie. Dit heeft 

geleid tot de volgende hoofdvraag: 

Hoe kunnen de lay-out en productieplanning worden ingericht om een breder productassortiment te kunnen 

bewerkstelligen? 

Door in het huidige proces te kijken naar het machinegebruik in combinatie met de orderstromen is er 

bepaald welke machines veel gebruikt worden gedurende de productie van het huidige assortiment. Met 

behulp van deze informatie is gekeken naar de functies van deze machines en wat de verwachting is voor 

het gebruik van deze machines voor de productie van de nieuwe orderstroom. Uit gesprekken met de 

betrokken partijen zijn vervolgens eisen opgesteld waar de oplossingen aan moeten voldoen. Daarna zijn 

twee verbeteringen uit gewerkt, waarbij de eerste oplossing ontstaan is vanuit een theoretisch oogpunt en 

de tweede door in de huidige lay-out problemen op te sporen die optreden bij een grotere orderdiversiteit. 

De ene verbetering is het aanpassen van de lay-out naar een meer gescheiden productieproces. De andere 

verbetering die is de aanschaf van een CNC machine. Door middel van het gebruik van data over de huidige 

situatie is beargumenteerd waarom een oplossing werkt en voldoet aan de eisen. Tot slot zijn er gesprekken 

gevoerd om te bepalen op welke aspecten een oplossing beoordeeld zou worden. Door deze aspecten mee 

te nemen in de multicriteria-analyse is een overwogen keuze gemaakt tussen de twee verschillende 

oplossingen. 

Het advies wat daaruit naar voren gekomen is, is het aanschaffen van een nieuwe CNC machine die de 

productie van losse onderdelen mogelijk maakt met korte omsteltijden. Door het verkorten van de 

omsteltijden van essentiële machines in het productieproces met ongeveer 45 min, is met een gebruik van 

vijf onderdelen per dag, de machine binnen een jaar terugverdiend. Deze terugverdientijd is alleen bepaald 

op basis van de bespaarde kosten door verkorte omsteltijden. Naast deze besparing geeft de machine ook 

een groter gebruiksgemak. Zolang de vraag naar losse onderdelen nog niet op het verwachte niveau is, zal 

de machine gebruikt kunnen worden voor producten zoals prototypes en andere enkelstuks producten.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De markt voor meubels stagneert sinds enkele jaren. Om als meubelfabrikant te kunnen blijven groeien is 

het van belang innovatief te handelen en eventueel nieuwe markten te betreden. Deze verschuiving is ook 

van toepassing op Stoel- en Meubelfabriek Bannink B.V. te Borculo. Dit bedrijf produceert sinds 1906 hoge 

kwaliteit stoelen en meubels en is sinds 2012 ook producent van orgelkasten. Het bedrijf is drie generaties 

lang een familiebedrijf geweest. Bij gebrek aan opvolging na de derde generatie, is J. Stroo eigenaar 

geworden.  

In de inleiding zal besproken worden wat de huidige situatie bij het bedrijf is om daarmee de beginsituatie 

van dit onderzoek te schetsen. Vervolgens zal de complicatie besproken worden die gebruikt wordt om de 

hoofd- en deelvragen op te stellen. Tot slot zullen de probleemhebbers genoemd worden en zullen de 

afbakening van het onderzoek en de onderzoeksmethode beschreven worden. 

1.2 Situatie 
In de huidige situatie is er met de komst van J. Stroo ruimte voor nieuwe doelstellingen van het bedrijf. 

Door zich te gaan profileren als “BSM factory (BSM), leverancier van houten onderdelen”, creëert BSM 

mogelijkheden die verder reiken dan het leveren van stoelen en meubels. De markt voor stoelen en 

meubels is in de afgelopen jaren niet toegenomen en voor een bedrijf dat wil groeien is het noodzakelijk 

innovatieve dingen te bedenken om zich verder te ontwikkelen. De stap richting de markt voor houten 

onderdelen is daaruit voortgekomen. Deze markt is tot nu toe vrij onbekend, maar begint zich steeds verder 

te ontwikkelen. Producten voor deze markt kunnen worden geleverd door het oude ambacht te 

combineren met service voor het ontwerp van producten. Door de aanwezige kennis binnen het bedrijf is 

het mogelijk houten producten te ontwerpen en fabriceren in overleg met de klant. De huidige productie 

is verdeeld over de volgende drie onderdelen: collectie, orgels en “maatwerk”. Onder “maatwerk” vallen 

producten die niet in de collectie zitten en samen met de klant ontworpen worden. De vraag naar losse 

onderdelen bedraagt één order per week. Voor alle orders geldt dat er een tekening door de klant wordt 

aangeleverd, of door het bedrijf wordt gemaakt. Tot op heden komt de vraag naar deze producten van 

andere bedrijven die weer producten leveren voor projecten of architecten (business to business). Deze 

opdrachten zijn relatief bewerkelijk en kosten daarmee veel tijd. Met de verandering van de te leveren 

goederen ontstaat er variatie in het volume, grotere productdiversiteit en verschil in batchgrootte. Deze 

drie variabelen geven samen een orderstroom die meer divers is dan de huidige orderstroom. Met de 

veranderende orderstroom is het nodig het productieproces opnieuw te analyseren.  

1.3 Complicatie 
De meer divers wordende orderstroom is in eerste instantie positief voor BSM. Echter met de toename in 

de divers wordende orderstroom zullen er ook complicaties optreden. Het productieproces is de laatste 

jaren weinig veranderd, terwijl de veranderende orderstroom veranderingen in de productie noodzakelijk 

maakt voor de komende jaren. Door deze veranderingen zal in waarschijnlijk een toename ontstaan in het 

benodigde aantal arbeidsuren en machine-uren. Verder brengt deze verandering ook andere complicaties 

met zich mee die uitgedacht moeten worden voordat ze de overhand krijgen in het bedrijf. Zo stellen de 

nieuwe producten bijvoorbeeld andere eisen aan machines en mensen. Het is de vraag of aan deze eisen 

voldaan kan worden met de huidige manier van werken.  
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De huidige productieplanning is niet gemaakt om een grote diversiteit aan producten te plannen. Zodra de 

diversiteit toeneemt, zal de planning complexer worden, met een grote kans op fouten tot gevolg. Fouten 

in de planning leiden tot te laat geleverde orders of extra werk om deze fouten tijdig te kunnen herstellen.  

De planning hangt nauw samen met de lay-out van de fabriek. De planning en de lay-out dienen dan ook 

op elkaar afgestemd te zijn. Daarom is het van belang de lay-out in kaart te brengen en te onderzoeken 

welke lay-out geschikt is voor de meer diverse orderstromen, zodat in combinatie met een planning een 

grotere diversiteit aan producten gemaakt kan worden.  

Indien de productieplanning en de lay-out niet bij elkaar passen of één van de twee niet geschikt is voor de 

veranderende orderstroom neemt de benodigde productietijd toe, waardoor het op tijd leveren van 

producten in gevaar komt. Voor dit onderzoek zal voornamelijk gekeken worden naar de lay-out van de 

fabriek.  

De complicaties en de samenhang tussen de verschillende aspecten zijn meegenomen bij het opstellen van 

de hoofdvraag. Deze hoofdvraag zal in de volgende paragraaf worden behandeld. 

1.4 Vraagstelling 
Naar aanleiding van de genoemde complicaties is een onderzoeksvraag opgesteld, waarbij het doel is om 

complicaties in de toekomst te voorkomen. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: 

Hoe kunnen de lay-out en productieplanning worden ingericht om een breder productassortiment te kunnen 

bewerkstelligen? 

De deelvragen die bij deze hoofdvraag gesteld worden zijn als volgt ingedeeld: eerst een inventariserende 

deelvraag over de huidige situatie. Vervolgens een deelvraag over de eisen waar de oplossingen aan moeten 

voldoen. Gevolgd door een vraag over de geschikte verbeteringen en tot slot een deelvraag over welke 

aanpassingen nodig zijn in het huidige productieproces om tot de gewenste oplossing te komen. 

Deelvraag 1: inventariseren 

Welke verschillende orderstromen zijn er aanwezig of worden verwacht en hoe is de huidige lay-out, 

planning en voorraad? 

Deelvraag 2: gestelde eisen 

Welke eisen worden er aan de verbeteringen gesteld, om tot realistische verbeteringen te komen? 

Deelvraag 3: verbeteringen 

Wat zijn mogelijke oplossingen om een grotere orderdiversiteit te produceren? 

Deelvraag 4: implementatieplan 

Wat moet er veranderen in het huidige proces om de gewenste situatie te bereiken? 

1.5 Probleemhebbers 
In deze paragraaf zal worden beschreven voor wie het relevant is dat de complicaties niet zullen 

plaatsvinden en voor wie dus het antwoord op de hoofdvraag relevant is. Bij elk bedrijfskundig probleem is 

er sprake van een aantal probleemhebbers. Dit zijn alle partijen die er belang bij hebben dat het probleem 

wordt opgelost, of dat de complicaties worden voorkomen. 

Stoel- en Meubelfabriek Bannink B.V. te Borculo is in dit geval de grootste probleemhebber. Het bedrijf zal 

schade ondervinden van veranderingen in de markt als ze hier nu geen rekening mee houden. Naast het 

bedrijf zelf zijn de werknemers van het bedrijf indirecte probleemhebbers. Verder zijn er geen 

probleemhebbers in dit onderzoek.  
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1.6 Afbakening 
Om te voorkomen dat een onderzoek te groot wordt, is het noodzakelijk het onderzoek af te bakenen. Dit 

is deels gebeurd door alleen de lay-out en productieplanning mee te nemen in de hoofdvraag. Verder kan 

er afgebakend worden door deze componenten niet tot in detail te gaan beschrijven. Er zal met name 

gekeken worden naar de lay-out van de fabriek. Verder is het onderzoek afgebakend door alleen het 

productieproces te bekijken. Hierdoor vallen informatie en zaken omtrent aangeleverde producten buiten 

de scope van het onderzoek. Voor de lay-out wordt met name gekeken naar het machinale gedeelte van 

het proces, waar dus het ruwe hout omgezet wordt tot ongespoten houten onderdelen en producten. 

Tevens zal in verband met het grote aantal producten niet gekeken worden naar elk afzonderlijk product. 

Er zal gekeken worden naar een selectie die representatief is voor het gehele assortiment aan producten.  

1.7 Onderzoeksmethode 
Voor het onderzoek is geen gebruik gemaakt van een vaste vorm van onderzoek. Wel zijn er componenten 

uit de algemeen bedrijfskundige aanpak gebruikt, zoals de probleemhebbers. Er zal hier besproken worden 

welke data gebruikt is om de keuzes te onderbouwen. 

Voor het onderzoek maak ik gebruik van voornamelijk kwantitatieve data. Voor het bepalen van de 

orderstromen wordt gebruikgemaakt van de huidige producten die verkocht worden. Met behulp van 

gesprekken over de toekomst van het bedrijf wordt een compleet beeld gemaakt over de te verwachten 

orderstromen.  

Voor de deelvraag over de huidige situatie is gebruik gemaakt van de al aanwezige plattegrond die 

bijgewerkt is naar de huidige situatie. Door te kijken naar het aantal overgangen van onderdelen tussen 

machines is inzichtelijk gemaakt hoe de routes van producten door de fabriek lopen. Tevens kan hierdoor 

een betere vergelijking worden gemaakt tussen de huidige situatie en de situatie na de implementatie van 

de oplossingen. Door voor enkele producten de routes in de lay-out te plaatsen na het doorvoeren van 

enkele veranderingen kan aangetoond worden of de nieuwe situatie daadwerkelijk beter is dan de huidige 

situatie. Verder wordt een oplossing dan niet alleen gebaseerd op een theoretisch idee, maar is er 

cijfermatig een verschil aan te tonen tussen de verschillende oplossingen.  

De aanwezige machines worden beschreven op basis van informatie van de productiemedewerkers. Zij 

hebben het meeste inzicht in de omsteltijden en geschiktheid van machines voor bepaalde 

productieprocessen. Met deze informatie kan gekeken worden naar wat er nodig is om de grotere 

orderdiversiteit te produceren. Door de omsteltijden uit de drukken in uren is het mogelijk om een 

kwantitatief oordeel aan deze variabele te hangen. Ook voor de planning zal de informatie van de 

productiemanagers komen. Zij bepalen op dit moment wat wanneer geproduceerd wordt en wie wat doet.  

Voor de deelvraag over oplossingen zal gebruikgemaakt worden van theorieën en praktijkvoorbeelden. 

Literatuur over onderzoeken bij andere bedrijven zal een goede leidraad geven voor mogelijke oplossingen. 

Tevens kan uit eerder onderzoek gehaald worden hoe de ideale situatie het beste benaderd en 

geïmplementeerd kan worden. Daarbij moet wel vermeld worden dat er geen enkele situatie is zoals de 

situatie bij dit bedrijf. Hierdoor zijn oplossingen niet direct over te nemen en zal er dus altijd een kritische 

blik worden gevraagd bij het gebruik van deze informatie uit de literatuur. 
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2 Theoretisch kader 
Om het antwoord op de deelvragen en uiteindelijk op de hoofdvraag:  

Hoe kunnen de lay-out en productieplanning worden ingericht om een breder productassortiment te kunnen 

bewerkstelligen? 

goed te kunnen onderbouwen zal er verschillende literatuur gebruikt worden. In het theoretisch kader 

zullen de relaties tussen de verschillende componenten uit de hoofdvraag toegelicht worden en eventueel 

worden aangevuld. De componenten die behandeld zullen worden zijn lay-out, productieplanning, variatie 

in orderstromen en voorraden. 

2.1 Orderstromen 
Als uitgangssituatie wordt genomen dat de orderstroom zal veranderen en er meer variatie tussen de 

verschillende orders komt. De orderstroom is te definiëren aan de hand van verschillende criteria. Om de 

huidige orderstromen te kunnen definiëren wordt er gebruikgemaakt van beschreven methoden van 

eerdere onderzoeken in de meubelindustrie. Zo is indelen mogelijk door onderscheid te maken tussen de 

verschillende doeleinden (Suzic, 2014). Er kan worden gesorteerd op kantoormeubelen, meubels voor 

thuisgebruik en meubels voor theaters/conferentieruimtes. Ander onderzoek geeft een onderscheid tussen 

batchgrootte en aantal machines dat nodig is voor de productie van het meubel (Bevilacqua, 2013). 

Stevanov (2012) neemt dezelfde parameters, maar voegt daar nog extra kenmerken aan toe. Een nieuwe 

techniek wordt geïntroduceerd genaamd “group technology”. Groeperen kan worden gedaan op basis van 

verschillende manieren. Er kan gekeken worden naar de geometrie van een product. Een nadeel hiervan is 

dat machines niet gegroepeerd kunnen worden op geometrische eigenschappen en daarom niet efficiënt 

kunnen worden ingedeeld. Een andere optie is om producten te groeperen op visuele kenmerken. Dit is 

echter erg arbeidsintensief en dus niet toepasbaar bij een groot aantal producten. Onderscheid op basis 

van processtappen is beter geschikt voor grote aantallen. Hierbij worden onderdelen met dezelfde 

processtappen bij elkaar in een groep geplaatst (Stevanov, 2012). Een extra toevoeging hierop is het 

introduceren van “product families” (McKay, 1996). Hierbij worden verschillende versies gemaakt voor 

eenzelfde product. Zo kan men kiezen uit een andere indeling, of andere kleur, maar de basis van het 

meubel blijft gelijk. 

2.2 Lay-out 
Om te kijken hoe de variatie in orderstromen samenhangt met het productieproces kan gebruikgemaakt 

worden van het overzicht in Figuur 1. Tevens wordt er hier gekeken naar het volume van de productie. 

Uit het figuur komt naar voren dat de relatie tussen volume en variatie resulteert in een bepaalde lay-out. 

Een lay-out is de indeling van machines en de manier waarop een product door het productieproces loopt.  

Op de horizontale as staat het volume. Dit loopt van een laag aantal producten naar een hoog aantal 

producten wat per keer wordt geproduceerd. Ook wordt er op de horizontale as gekeken naar de 

regelmatige stroom van producten. Een zeer regelmatige stroom van producten betekent dat er bijna 

continu een product van de productielijn komt.  

Op de verticale as staat de variatie in orderstromen. Orderstromen kunnen op verschillende kenmerken 

van elkaar worden onderscheiden. Zo is er een verschil tussen orderstromen in volume en is er onderscheid 

te maken in de productiestappen die doorlopen moeten worden om het onderdeel/product te maken. 
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Tevens hangt de variatie samen met de toelaatbaarheid van een regelmatige uitstroom. Deze is meer 

toelaatbaar als de variatie kleiner is. 

  

Voor dit onderzoek zal gekeken worden naar de variatie en het volume om een lay-out te kunnen 

beschrijven. De variabelen resulteren in vier mogelijke lay-outs. Door de overlap tussen verschillende lay-

outs is een combinatie van lay-outs ook mogelijk, dit wordt ook wel “mixed lay-out” genoemd. De 

verschillende lay-outs uit Figuur 1 worden hieronder besproken. 

Bij een fixed-position lay-out blijven de producten die gemaakt worden op hun plek en verplaatsen de 

benodigde productiemiddelen. Deze lay-out wordt gebruikt voor grote producten waar veel variatie in zit, 

maar een klein volume hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een olietanker. Daar wordt 

er maar één van gemaakt en deze is niet te verplaatsen langs verschillende machines. Voordeel van deze 

manier van produceren is dat het erg flexibel is qua productiemogelijkheden. Door de verplaatsing van 

machines is het niet nodig een vaste lay-out te ontwerpen. Wel moet er rekening worden gehouden met 

de benodigde ruimte om machines te kunnen verplaatsten rond de producten. 

De functional lay-out is een lay-out waarbij productiemachines worden gesorteerd worden op functie. Er 

worden dan afdelingen gemaakt die elk een andere functie van het proces vervullen. Deze lay-out is geschikt 

voor een klein volume en redelijk hoge variatie. Als voorbeeld kunnen componenten van een motor 

genoemd worden. De verschillende bewerkingen worden dan verdeeld over de afdelingen. Dit geeft een 

goede structuur in de fabriek. Verder kunnen mensen die bepaalde vaardigheden hebben ingedeeld 

worden op de afdeling van hun vakgebied.  

Bij de cell lay-out is een hoger volume en kleinere variatie mogelijk. Het is een lay-out waarbij een product 

wordt voorgeselecteerd om vervolgens naar een specifiek gedeelte van de fabriek toe te gaan waar alle 

transformerende middelen zich bevinden. Zo worden meerdere soorten laptops in dezelfde fabriek 

gemaakt. Afhankelijk van de specificaties wordt een laptop dan naar een bepaald deel van de fabriek 

gestuurd. Nadeel van deze indeling is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet kunnen worden 

tussen de producten, maar dat deze variatie niet te groot mag zijn. 

Ten slotte is er nog de product lay-out. Hierbij wordt er gebruikgemaakt van een productielijn, de machines 

staan dus stil, en de producten verplaatsen zich langs de machines. Deze lijn wordt gebruikt in bijvoorbeeld 

Figuur 1 Relatie tussen variatie en volume op de lay-out (Slack, 2010, p. 187) 
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de productie van auto’s waar om de zoveel minuten een auto klaar is. Voordeel is dat de uitstroom erg 

constant kan zijn, waardoor deze erg gecontroleerd plaats kan vinden. Nadeel is de beperking in variatie 

van producten: zodra deze toeneemt, wordt een productielijn erg complex. (Slack, 2010) 

2.3 Batchgrootte 
Een eerder genoemde variabele is het aantal producten dat per keer de productie in gestuurd wordt. Dit 

wordt ook wel een batch genoemd en hangt af van verschillende factoren. Uit Figuur 2 volgt dat de 

batchgrootte afhangt van de flexibiliteit van de productie, omsteltijden van de machines en level van 

gelijkmatige output.  

De productieflexibiliteit is gerelateerd aan de keuzevrijheid voor machines in het productieproces. Zodra er 

meerdere manieren van produceren zijn die tot hetzelfde resultaat leiden, is het productieproces flexibeler. 

De factor “omsteltijden” gaat over de tijd die het kost om een machine zo in te stellen dat er een ander 

onderdeel gemaakt kan worden. Als het instellen veel tijd kost, dan zijn de omsteltijden hoog. De mate van 

continue uitstroom betreft de vraag of het noodzakelijk is dat er continu een product uit het 

productieproces komt of dat het ook mogelijk is om per tijdseenheid een grotere hoeveelheid producten af 

te leveren.  

Bij een hogere productie flexibiliteit neemt de keuze in hoe je een product wilt produceren toe. Dit maakt 

het mogelijk om verschillende producten afwisselend en in kleinere batches te maken. Indien er weinig 

keuze is in het productieproces, is het beter om grotere batches te maken. Naast de flexibiliteit hangt de 

keuze voor batch groottes af van de omsteltijden. Bij hogere omsteltijden passen grotere batches. Er kan 

wel gekozen worden om toch kleinere batches te produceren, maar dan zal de tijd die gebruikt kan worden 

om daadwerkelijk te produceren af nemen omdat er meer tijd nodig is om de machines in te stellen. Een 

ander aspect dat van belang is, is de mate van gelijkmatige output. Zodra gewenst is dat producten in een 

continue stroom de fabriek verlaten is het aan te raden kleinere batches te produceren, of zelfs producten 

door elkaar te maken.  

Figuur 2 Invloed van flexibiliteit, omsteltijden en level van gelijkmatige output op de batch grootte (Slack, 2010, p. 446)  
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2.4 Productieplanning 
Als er eenmaal een lay-out bekend is of gekozen is, is het mogelijk een productieplanning te bepalen. 

Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van Figuur 3. Hier wordt een relatie gelegd tussen de complexiteit 

van de lay-out en de complexiteit van de routes die onderdelen afleggen.  

De lay-out complexiteit komt voort uit verschillende factoren. Een lay-out is complexer als er gebruik wordt 

gemaakt van meer machines met verschillende functies. Het kan dan voorkomen dat een machine in 

verschillende routes voorkomt. Een route is een bepaalde volgorde van productiestappen, die tot een 

bepaald onderdeel leiden. De meest simpele vorm is een productieproces waarbij een onderdeel elke 

machine in slechts één volgorde hoeft te passeren en machines niet gebruikt worden in andere processen. 

Deze vorm is echter vrij zeldzaam en er zal daarom altijd sprake zijn van een mix van routes.  

Afhankelijk van complexiteit van de routes en lay-out is een bepaald systeem aan te raden. De vier opties 

uit Figuur 3 zijn allemaal methoden om een productieplanning te maken. Indien er sprake is van een 

complexe lay-out met veel verschillende routes wordt program evaluation and review technique (PERT) 

aangeraden. Dit systeem wordt gebruikt om in een minimale tijd een project te kunnen uitvoeren. 

Voor iets minder complexe routes en lay-outs kan manufacturing resource planning (MRP) gebruikt worden. 

Hierbij worden de middelen en benodigdheden voor een product bepaald en ingepland. Indien de lay-out 

en productie routes nog simpeler zijn, is het mogelijk just in time (JIT) management toe te passen. Hierbij 

worden producten en materialen allemaal precies op het moment geleverd dat het nodig is. Dit voorkomt 

veel voorraden, maar is moeilijk toe te passen in ingewikkelde producties. 

2.5 Relaties tussen componenten 
In Figuur 4 staat een overzicht van de verschillende componenten en hoe deze in relatie tot elkaar staan. 

Een + staat in het figuur voor een positieve relatie, dat wil zeggen als het één toeneemt, dan neemt het 

Figuur 3 Invloed van structuur en product routes op het planningssysteem (Slack, 2010, p. 452) 
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ander ook toe. Een – staat voor het tegenovergestelde, dus als het één toeneemt, dan neemt het andere 

af. 

 

Figuur 4 Overzicht relaties 

Zoals eerder genoemd, is het uitgangspunt dat de orderstroom meer divers wordt. Dit is weergegeven 

doordat de pijlen van “meer diverse orderstroom” weg lopen. Dit komt overeen met een toename in 

variatie zoals vermeld bij Figuur 1, waarbij er verschillende orderstromen te definiëren zijn op basis van 

aantal stuks en aantal productiestappen. Verder zijn de componenten elk afzonderlijk weergegeven. Elk van 

de aspecten is omgezet in een vorm die toe of af kan nemen en meetbaar is. Dus productieplanning is 

“complexiteit van de productieplanning” geworden. Voor het aspect lay-out is het “routing complexiteit” 

geworden. Zo kan voor elke relatie aangegeven worden of deze het aspect positief al dan niet negatief 

beïnvloedt. Batch grootte is als extra aspect toegevoegd om de relaties met het aspect voorraad beter toe 

te kunnen lichten.  

Als eerste het aspect complexiteit productieplanning. Door een toenemende variatie in orderstromen zal 

het lastiger worden om de productie te plannen, dus de complexiteit neemt toe. Als de eerste component 

toeneemt, neemt de tweede ook toe. Dit wordt dus een positieve relatie. Hetzelfde geldt voor de lay-out 

in relatie met de complexiteit van de productieplanning. Hoe complexer de lay-out, hoe lastiger het is om 

een goede productieplanning te maken. De batch grootte heeft een negatieve relatie met de 

productieplanning. Zodra batches groter worden, zijn ze eenvoudiger in te plannen. Er kan dan langer 

hetzelfde geproduceerd worden, waardoor er minder wisselingen in de productieplanning komen. Dit is 

dus een negatieve relatie.  

Ten tweede het aspect routing complexiteit. Dit betreft de complexiteit die ontstaat door het aantal 

productiestappen en kruisende routes van producten. Als de orderstromen meer divers worden zal het 

aantal verschillende routes toenemen, waarmee de kans op kruisende routes ook toeneemt. Hierbij neemt 

het aantal machines wat in verschillende routes gebruikt wordt toe en daarmee ook de routing 

complexiteit. Dit wordt gezien als een positieve relatie. De relatie tussen batch grootte en routing 
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complexiteit is negatief. Zodra batches groter zijn, zullen er minder kruisende routes in het productieproces 

zijn, want meer producten kunnen dan op dezelfde manier gemaakt worden. Bij deze vergelijking wordt 

ervan uitgegaan dat het totaal aan te produceren producten gelijk is.  

Het derde aspect is de batchgrootte, hiermee wordt het aantal producten dat tegelijk de productie in 

gestuurd wordt bedoeld. Deze wordt alleen beïnvloed door de diversiteit aan orderstromen. Een grotere 

diversiteit, waarbij gedacht moet worden aan meer orders met maar één uniek product, zal leiden tot 

gemiddeld kleinere batches. Dat wil niet zeggen dat alle batches dan direct klein zijn, maar over het 

algemeen worden batches kleiner. Deze relatie is dus als negatief te bestempelen.  

Het laatste aspect is de voorraad. De voorraad die hierbij geanalyseerd wordt is vooral de tussenvoorraad. 

Hoewel er ook ruwe materialen op voorraad zullen liggen is dit niet relevant voor het onderzoek. Binnen 

de scope van dit onderzoek heeft de batch grootte de meeste invloed op de voorraad. Als producten in een 

grote batch gemaakt worden, dan heeft dat tot gevolg dat de voorraad toeneemt tussen de verschillende 

productiestappen. Andersom geldt dat de voorraden afnemen als de producten stuk voor stuk gemaakt 

worden (kleine batches). De relatie tussen batch grootte en voorraad is dus positief. 

Verder valt bij Figuur 4 nog te vermelden dat niet alles statisch is. Hoewel het een voorkeur heeft om een 

fit te hebben tussen alle variabelen onderling, is het niet noodzakelijk. Er kan door veranderingen in de 

waarden van de paramaters een nieuwe situatie ontstaan. Door te analyseren wat de gevolgen zijn voor 

verschillende scenario’s is het mogelijk de beste oplossing te kiezen. Vervolgens kunnen dan de gewenste 

waarden van de parameters in een oplossing verwerkt worden. 
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3 Complexiteit 
Voordat er nagedacht kan worden over het verbeteren van de situatie bij het bedrijf is het van belang de 

huidige situatie te beschrijven. Dit zal worden gedaan aan de hand van vier verschillende aspecten. Dit zijn 

dezelfde als de componenten als in het theoretisch kader: lay-out, productieplanning, orderstromen en 

voorraad. 

3.1.1 Orderstromen 
Om in de huidige situatie de verschillende orderstromen te onderscheiden wordt er eerst een indeling 

gemaakt op het type product (Suzic, 2014). Dit resulteert in een onderscheid tussen orgelkasten en 

meubels. Dit verschil wordt mede veroorzaakt door het verschillende materiaal dat gebruikt wordt voor de 

orgelkasten en meubels. Orgelkasten worden van spaanplaten gemaakt, terwijl meubels van verschillende 

soorten massief hout gemaakt worden.  

Als er gekeken wordt naar de variatie binnen deze twee groepen, dan is de variatie tussen orgelkasten 

onderling klein. Orgelkasten verschillen onderling in afmetingen, maar de opbouw van een orgelkast is 

grotendeels gelijk. Dit is terug te zien in een serie productiestappen die voor het grootste deel van de orgels 

gelijk zijn.  

De diversiteit aan producten binnen meubels is vele malen groter. Als er een onderscheid gemaakt wordt 

op basis van doeleinde (Suzic, 2014), dan komen er drie verschillende categorieën uit: stoelen, tafels en 

kasten. Om de diversiteit aan te tonen van de meubels is gekeken naar de aantallen van verkochte 

producten van het jaar 2014. Het overzicht van de verkochte meubels per productserie staat in Figuur 5.  

 

Figuur 5 Aantal verkochte stoelen, tafels en kasten per soort 2014 

Uit de grafieken valt te concluderen dat de meest verkochte stoel de Toorop stoel is, de meest verkochte 

tafel de van Gogh tafel en dat Bary het meest verkochte kasttype is. Echter is de variatie groter dan de 

verschillende series. Elke serie bestaat namelijk uit stoelen met verschillende mogelijkheden. Zo kan een 
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stoel met spijlen, webbing of stof besteld worden en kan er gekozen worden voor een armleuning. Om te 

kijken wat daadwerkelijk de meest verkochte producten zijn, is er een overzicht gemaakt per 

productnummer (Appendix D). De percentages van de meest verkochte types zijn weergegeven in Tabel 1. 

De derde kolom van de tabel bevat het percentage van het totaal aantal stoelen wat verkocht wordt. De 

vierde kolom bevat het percentage van dit type stoel binnen een bepaalde serie. Dus van alle stoelen is 

21,3% een Toorop armstoel en van alle Toorop stoelen is 77% procent een armstoel.  

Tabel 1 Percentages meest verkochte type meubels 

Soort Meest verkochte soort Aandeel van totaal Percentage van serie 

Stoel Armstoel Toorop 21,3% 77,0% 

Tafel Van Gogh 2 inlegbladen 20,6% 53,5% 

Kast Bary mediameubel 3 vaks 13,5% 27,9% 

Hoewel de percentages als aandeel van het totaal niet extreem hoog zijn, valt wel op dat voor tafels en 

stoelen minstens de helft (van die serie) dezelfde uitvoering is. Deze gegevens zullen worden gebruikt om 

een onderbouwde keuze te maken voor een serie producten die representatief zijn voor de gehele collectie. 

Als er gekeken wordt naar welke toename in diversiteit er verwacht kan worden voor de komende jaren, 

dan zal het in de basis gaan om enkelstuksproductie, al kan het zo zijn dat een los onderdeel meerdere 

keren door dezelfde klant besteld wordt. Het gaat dan alleen om kleine batches. Deze batches zullen, in 

tegenstelling tot batches van bijvoorbeeld tafels, niet regelmatig herhaald hoeven te worden. De diversiteit 

van deze losse onderdelen is in feite onbeperkt, de beperkende factor zal de productiemogelijkheid van het 

bedrijf zijn.  

Tot nu toe is er alleen een indeling gemaakt op basis van het eindproduct. Dit is niet het enige niveau van 

indelen, zo kan er ook onderscheid gemaakt worden op het niveau van onderdelen. Door middel van group 

technology kan beschreven worden wat de eigenschappen zijn van bepaalde onderdelen (Stevanov, 2012). 

Zo kan er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen onderdelen die wel of niet gebogen hoeven te 

worden. Door bij verschillende onderdelen te kijken welke routes ze afleggen kan er gekeken worden hoe 

een onderdeel met bepaalde geometrische eigenschappen geproduceerd wordt. Deze stappen 

onderscheiden het ene onderdeel van het andere en staan weergegeven in de Appendix G. Er is gekozen 

voor de producten die het meest verkocht worden. Om vergelijkingen te kunnen trekken tussen producten 

uit dezelfde serie is gekozen om zowel de Toorop stoel als de armstoel mee te nemen in dit overzicht. 

Verder is uit gesprekken naar voren gekomen dat, ondanks dat er verschillende soorten tafels zijn, deze 

volgens een algemeen productieschema geproduceerd kunnen worden er is daarom een categorie 

toegevoegd, “tafels algemeen”. Als er naar de productie van kasten gekeken wordt, is er alleen een 

productieschema zichtbaar voor “kast onderdelen”. Deze onderdelen bestaan alleen uit afwerklijsten en 

overige massief houten onderdelen. Alle wanden en dergelijke, worden gemaakt van gelamineerd hout, 

waarvan de productie uitbesteed wordt. Deze zijn daarom niet meegenomen in de productiestappen. 

3.1.2 Lay-out 
Om de lay-out te kunnen beschrijven wordt er gebruikgemaakt van een plattegrond met alle machines. 

Door middel van het maken van onderscheid in functies van de verschillende machines kan een eerste 

selectie worden gemaakt tussen mogelijke lay-outs. In Appendix C staat de plattegrond van het bedrijf. Er 

valt een onderscheid te maken tussen de productie van meubels en de productie van orgelkasten. De 

orgelkastenproductie (linksonder op de plattegrond) heeft een indeling op basis van machinefuncties. Elke 

afdeling vervult een functie van zagen, frezen, voormontage of afmontage. Er is dus sprake van een cell lay-

out. 
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Voor de productie van meubelen ligt het ingewikkelder, hier bestaat namelijk geen standaard manier van 

produceren. Er is een grote variatie in het aantal onderdelen, waarmee een variatie in de volgorde van 

productiestappen ontstaat wat de routing complexiteit laat toenemen. Om te kunnen beschrijven welke 

productiestappen nodig zijn is een schematisch overzicht gemaakt van de transities tussen 

productiestappen (zie Figuur 6). Dit geeft een indicatie van de productie van de Toorop stoel en Easy-up 

chair. De groene bolletjes geven aan dat een onderdeel klaar is. Het aantal keren dat een transitie 

plaatsvindt staat in het Figuur 6. In verband met de leesbaarheid van de afbeelding is alleen het aantal 

transities aangegeven dat meer dan twee keer plaatsvindt. De transities zijn gebaseerd op stoelen, omdat 

deze de grootste diversiteit in onderdelen vertonen. Er is gekozen voor de meest geproduceerde stoel, de 

Toorop stoel en er is een stoel gekozen die een grote diversiteit aan onderdelen bevat, de Easy-up chair. 

Wat hierbij opvalt, is dat bepaalde machines veel inkomende en uitgaande pijlen hebben. Deze machines 

krijgen dus onderdelen vanuit veel verschillende bewerkingsstappen. Zo worden de machines vierzijdige 

schaafbank (23), kopieerfrees pade (38), breedband schuurmachine (59) en de dubbele pennenbank (71) 

gebruikt in veel verschillende onderdelen. Voor deze machines is het interessant om te kijken naar de 

eigenschappen en of deze geschikt zijn voor een grotere orderdiversiteit.  

Om de complexiteit van deze routing nog beter weer te kunnen geven is voor de Easy-up chair per 

onderdeel de routing weer gegeven in één figuur. Door dit niet schematischt te doen, maar in de huidige 

lay-out is te zien hoeveel kruisende en lange routes er zijn voor de productie van stoelen. De 

productiestappen die gevolgd worden staan in de tabel daarbij weergegeven (Appendix E). 

Naast de productie van stoelen is er ook nog de productie van voornamelijk tafels. Deze kunnen worden 

toegevoegd aan het schema in Figuur 6. Dit geeft inzicht in hoe de verschillende productiestromen door 

elkaar heen lopen (zie Appendix F). Door de productiestappen van tafels in het rood weer te geven is 

inzichtelijk gemaakt wat de productie van tafels extra vraagt van de productie. Wat opvalt is het gebruik 

van andere machines, zoals machines: van diktebank (22), panelenpers (82) en kolommenpers (85). Deze 

machines geven door hun specifieke bewerking geen problemen bij de integratie van de verschillende 

productieprocessen. Echter wat ook opvalt is het gebruik van machines die ook al veel gebruikt werden bij 

de productie van stoelen zoals: kopieerfrees pade (38), breedband schuurmachine (59) en de dubbele 

pennenbank (71).  
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Figuur 6 Schematisch overzicht productiestappen stoelen 
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3.1.3 Productieplanning 
De planning wordt gedaan aan de hand van beschikbare arbeidsuren in de week. Afhankelijk van de 

voorraad die er nog ligt wordt er in combinatie met de orders gekeken naar wat er nodig is voor de komende 

periode. Uit ervaring is bekend hoeveel arbeidsuren nodig zijn om een bepaalde batch te produceren. Als 

het totaal aantal benodigde manuren in de week lager is dan benodigd, dan wordt de productie 

doorgeschoven naar de week erna. Als er arbeidsuren over zijn, dan worden producten geproduceerd die 

naar verwachting binnenkort verkocht gaan worden.  

Als er naar de vraag gekeken wordt van de producten, dan kan deze voor het huidige assortiment goed 

voorspeld worden. Uit gesprekken is gebleken dat de vraag weinig varieert en alleen een kleine dip vertoont 

in de zomer. Echter het werk voor projecten, zoals het leveren van stoelen aan een kerk, is minder goed te 

voorspellen. Deze projecten duren aan de andere kant ook langer, wat meer ruimte geeft voor het 

inplannen van deze productie. Door te kijken naar het aantal bestellingen wat per jaar binnenkomt voor 

een bepaalde serie is in combinatie met de aantallen uit Figuur 5 te bepalen hoe de vraag per bepaalde 

periode is. Het aantal bestellingen staat weergeven in Figuur 8. 

Door de grafieken van stoelen met elkaar te vergelijken, komt naar voren dat bij meer bestellingen ook 

meer producten horen, wat wijst op een constant aantal producten per bestelling. In Tabel 2 staat het 

gemiddeld aantal stoelen, tafels en kasten per bestelling weergegeven. Hierbij moet worden vermeld dat 

het gemiddelde voor stoelen erg omhoog gehaald is door de bestelling van kerkstoelen. Zoals te zien in de 

grafieken zijn er voor de stoel “Zutphen” weinig orders, maar is het aantal stuks wel erg hoog. Ditzelfde 

geldt voor zorgstoel “Hugo.” Voor tafels en kasten komt het gemiddelde wel goed overeen met het beeld 

van de grafieken. 

Tabel 2 Gemiddeld aantal producten per bestelling 

 Gemiddeld aantal per bestelling 

Stoelen: 10,3 

Tafels 2,1 

Kasten 1,1 
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Figuur 7 Overzicht aantal bestellingen 2014 
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Stoelen worden geproduceerd in batches van minimaal 50 stuks. De stoel die het meest verkocht wordt, de 

Toorop stoel, wordt gemaakt in batches van 100 stuks. Voor tafels zijn de batches gemiddeld een stuk 

kleiner. De meest gangbare tafel, de Van Gogh, wordt opgezet in batches van minimaal 10 stuks. De tafels 

zijn echter in verschillende formaten verkrijgbaar, waardoor er een diversiteit ontstaat in tafelbladen. Voor 

deze verschillende formaten zijn de productiestappen hetzelfde, dus is het mogelijk om deze verschillende 

formaten in dezelfde batch te produceren. Het geeft weliswaar extra omsteltijd om de verschillende 

formaten tafelbladen te creëren, maar dit is minder werk dan het volledig opnieuw instellen van de 

machines. De derde categorie zijn de kasten, die niet per batch maar per stuk geproduceerd worden. De 

vraag naar kasten is niet groot genoeg om een batch op te zetten. Verder is de diversiteit in kasten dusdanig 

hoog dat het niet verstandig is elk type kast op voorraad te leggen.  

Er is in de huidige situatie geen sprake van een automatisch planningssysteem. Er wordt gebruikgemaakt 

van de ervaring uit het verleden. Er wordt aangegeven dat het daarom ook moeilijker is om nieuwe 

producten in te plannen, aangezien daar geen ervaring mee is. Hoewel er geen automatisch 

planningsysteem is, is er wel bekend dat er gepland wordt op basis van manuren. Dit lijkt veel op een MRP 

systeem, waarbij de resources de beschikbare manuren zijn. Gezien er niet gehecht wordt aan het exact op 

tijd produceren van de producten valt ook op te maken dat er geen sprake is van JIT. Dit betekent dat de 

huidige manier van plannen ergens in het donkergroene MRP vak van Figuur 3 ligt. Als er dan gekeken wordt 

naar de complexiteit van de routes in combinatie met de complexiteit van de lay-out, dan ligt het huidige 

planning systeem in de buurt van de stip in Figuur 3. Er is geen sprake van PERT gezien er niet 

geminimaliseerd wordt op tijd die besteed wordt aan een bepaalde order, wat kenmerkend is voor PERT. 

3.1.4 Voorraad 
Bij de huidige voorraad is er onderscheid te maken tussen drie soorten voorraad, de ruwe grondstoffen, de 

tussenvoorraad en opslag van onderdelen die alleen nog geassembleerd hoeven te worden.  

Het ruwe hout dat op voorraad ligt, bestaat uit een samenstelling van verschillende soorten hout. De 

hoeveelheid hout hangt af van het houtsoort. Het hout wordt pas besteld op het moment dat het nodig is 

voor een order. Door kortingen, of een beperkt aantal leveringen van een bepaalde houtsoort, wordt er 

meer hout besteld dan nodig. Dit is de enige voorraad hout die er op dat moment aanwezig is. 

Om te bepalen waar in het huidige proces de tussenvoorraden zich bevinden, wordt er gebruikt gemaakt 

van een value stream map uit 2012 (Appendix A). Bij value stream mapping wordt de huidige situatie 

beschreven aan de hand van vastgelegde symbolen. Bij het bedrijf is deze methode gebruikt voor de Toorop 

stoelen en een van Gogh tafel (Appendix A). Wat op te maken valt uit de value stream map is dat er op veel 

plekken tussenvoorraden te zien zijn (driehoeken). De grootte van die tussenvoorraden hangt af van de 

batchgrootte. Hoe groter de batch is, hoe meer producten zich tegelijkertijd in het productieproces 

bevinden. Met het gegeven dat de stappen zich niet direct door elkaar laten opvolgen ontstaan er 

tussenvoorraden van onderdelen ter grootte van de batch. 

Om aan te geven wat de invloeden zijn van batches op de voorraad zal voor enkele producten berekent 

worden hoe lang ze op voorraad liggen. De voorraad van onderdelen die in batches geproduceerd zijn hangt 

af van de vraag naar deze producten. Als voorbeeld wordt gekeken naar de Toorop stoelen die 

geproduceerd worden in een batch van 100. Het aantal benodigde stoelen op jaarbasis is 942. Dit betekent 

dat er iedere 
100

942
∗ 365 = 38,8 dagen een aantal nodig is van 100 stuks. Met een constante afname van 

producten komt dit neer op een gemiddelde voorraad van 50 stuks die 
38,8

2
= 19,4 dagen op voorraad 

liggen. Voor een van Gogh tafel met een vraag van 196 stuks per jaar en batchgrootte van 10 stuks, is 
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dezelfde rekensom te maken: 
10

196
∗ 365 = 18,6 dagen. Dit komt neer op een voorraad van 5 stuks die 

gemiddeld 9,3 dagen op voorraad liggen. Hierbij moet wel vermeld worden dat deze aantallen een 

benadering zijn.  

In de huidige situatie is dus tussen producten sprake van een verschil tussen de verhoudingen van volume 

en variabiliteit.  Wat daarbij opvalt is dat de productie van stoelen een groot volume heeft en een kleinere 

variatie in producten. Voor tafels is meer sprake van kleine volumes en relatief grote variatie. Alle andere 

producten hebben nog kleinere volumes en veel variatie. Als dan gekeken wordt naar wat er veel 

geproduceerd wordt, zijn er weliswaar veel verschillende stoelen beschikbaar, maar lang niet alle stoelen 

worden even vaak geproduceerd. Verder valt op dat in de lay-out sommige machines in veel routes 

voorkomen, wat de route complexiteit laat toenemen. Aan de andere kant zijn er ook veel machines die 

juist specifieke bewerkingen doen en daardoor alleen ingezet worden voor de productie van bijvoorbeeld 

tafelbladen.  
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4 Gestelde eisen lay-out en productieplanning 
Na de beschrijving van complexiteit van de huidige situatie kan bepaald worden welke eisen er gesteld 

moeten worden aan de oplossingen om tot reële oplossingen te komen. Hierbij wordt gelet op de lay-out 

van de fabriek en beperkingen op bijvoorbeeld financieel gebied. Indien nodig zal worden vermeld welke 

variabele gebruikt kan worden om te controleren of aan de eis voldaan wordt. Hoewel vele eisen triviaal 

lijken, zijn ze toch opgenomen in de hoofdstuk om heldere kaders te stellen voor de oplossingen. Vervolgens 

is het mogelijk om in het volgende hoofdstuk verbeteringen te beschrijven die voldoen aan de eisen die in 

dit hoofdstuk gesteld worden. 

4.1 Eisen lay-out 
Voor de lay-out gelden verschillende eisen. Zo moet het mogelijk zijn om alle producten die in het huidige 

productieproces gemaakt worden, te kunnen blijven produceren. Verder moet het mogelijk worden om de 

nieuwe losse onderdelen te kunnen maken. Om het specifieker te beschrijven moet het mogelijk zijn om 

met de nieuwe lay-out orgels, stoelen, tafels, kasten en losse onderdelen te kunnen produceren, waarbij 

het produceren van losse onderdelen niet ten koste gaat van de productie van de overige producten.  

De eerste eis die aan de lay-out gesteld wordt is dat het mogelijk moet zijn om de producten uit het huidige 

assortiment te kunnen blijven maken. Verder moet het mogelijk worden om de nieuwe orderstroom te 

kunnen produceren, bestaande uit losse onderdelen. Voor alle producten uit het huidige assortiment zijn 

al machines aanwezig, dus zal de productie hiervan mogelijk blijven zolang er geen machines worden 

verwijderd.  

De tweede eis voor de lay-out betreft de benodigde ruimte om de machines in te plaatsten. Deze mag niet 

groter zijn dan het gebouw dat er nu staat. Dat betekent dat er niet gekeken wordt naar een uitbreiding 

van de huidige fabriek of complete nieuwbouw. Tevens is het gewenst dat de machines in dezelfde ruimtes 

staan als waar nu machines staan, zodat er minder aanpassingen aan de fabriek gedaan hoeven te worden. 

Als derde eis is er niet de mogelijkheid om een compleet nieuw machinepark aan te schaffen, of 

bijvoorbeeld een tweede spuiterij. Er zal gekeken moeten worden naar kleine investeringen, waarvan 

aangetoond kan worden dat ze zich hoogstwaarschijnlijk terug zullen verdienen binnen afzienbare tijd.  

Tevens zijn er machines of bewerkingsstappen die niet verplaatst kunnen worden. Zo zal de houtvoorraad 

op de huidig plek blijven net als de opslag van halffabricaten. Door bouwtechnische redenen is het ook niet 

mogelijk om het buigen te verplaatsen naar een ander plek in de fabriek. Daarnaast is er de pade 

kopieerfrees die niet verplaatst kan worden naar een andere locatie. 

4.2 Eisen productieplanning 
Zoals eerder eisen werden gesteld aan de lay-out van de fabriek, zo zijn er ook eisen op te stellen voor de 

productieplanning. Echter zijn deze minder relevant voor de oplossingen dan de eisen voor de lay-out. 

De belangrijkste eis is dat alle producten op tijd geleverd worden. Het streven is om alle producten binnen 

zes weken na bestellen te leveren. Indien mogelijk wordt een kortere levertijd gegeven. Voor de 

productieplanning betekent dit dat er op het moment van bestellen bepaald kan worden in welke week het 

product uiterlijk geleverd moet worden.  

Verder moet de productieplanning niet te complex worden. Er kan wel een ingewikkelde oplossing 

uitkomen, waarbij alles tot op de minuut nauwkeurig gepland moet worden, maar dit is niet gewenst. Om 

dit te voorkomen wordt er vooral gekeken naar een heldere lay-out, waardoor de planning ook simpeler 

wordt. 
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5 Verbeteringen 
Nu de verschillende eisen bekend zijn, kan gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Er zullen 

verschillende verbeteringen worden geschetst die elk hun voor- en nadelen hebben. Deze voor- en nadelen 

worden meegenomen in de overweging om te kiezen voor een bepaalde verbetering. Zo wordt er gelet op 

kosten die de implementatie met zich mee brengt en wordt er gekeken in hoeverre de toename in 

orderdiversiteit kan worden opgevangen met de nieuwe situatie.  

5.1 Scheiding op basis van volume en variabiliteit 
In het eerste scenario zal vanuit een theoretisch oogpunt gekeken worden naar een geschikte lay-out bij 

een toenemende orderdiversiteit. Door naar de verhouding tussen het volume en de productvariatie te 

kijken is een onderscheid gemaakt tussen de productie van stoelen en andere producten. Stoelen hebben 

hierbij een groot volume met een relatief kleine diversiteit en overige producten hebben een laag volume 

met een grote variabiliteit. Door voor de verschillende orderstromen een passende productie in te richten 

ontstaat een passende lay-out bij alle orderstromen. Het meest ideaal hierbij zou een complete scheiding 

tussen de twee soorten orderstromen: stoelen en overige producten. Welke indeling als basis wordt 

genomen bij elke orderstroom zal volgen uit Figuur 1.  

Om een complete scheiding te maken tussen de twee stromen, zal gekeken worden welke machines nodig 

zijn voor de productie van stoelen en vervolgens of het dan nog mogelijk is om de overige producten te 

produceren. De benodigde machines voor de productie van stoelen zijn gebaseerd op de meest verkochte 

stoel (Toorop) en op een stoel die veel onderdelen bevat (Easy-up chair), zie Tabel 3. In totaal zijn er 31 

onderdelen onderzocht, die nodig zijn voor de geselecteerde stoelen. 

Als eerste is er gekeken naar het aantal keren dat een machine voorkomt in de routing van deze onderdelen. 

Dit aantal is weergegeven in de derde kolom. Het percentage achter dit getal geeft aan in hoeveel procent 

van de routes deze machine voorkomt. Van de 31 onderdelen zijn er dus 19 een bewerking nodig hebben 

op de schuurmachine dubbel (52) en dit is dus 61% van het totaal. Wat opvalt aan het gebruik van deze 

machines is dat er maar enkele machines zijn die in veel routes voorkomen en redelijk wat machines die in 

maar één of twee routes voorkomen. 

Tabel 3 Overzicht benodigde machines stoelen 

Nummer Machinenaam Aantal keer dat 
de machine 
wordt gebruikt 

Nodig 
voor 
andere 
producten 

Vervangende machine 
aanwezig 

 Houtvoorraad 31 (100%)   

23 vierzijdige schaafbank 27 (87%) JA NEE 

71 pennebank dubbel 21 (68%) JA JA, Pade 
bewerkingscentrum, maar is 
langzamer (33) 

52 schuurmachine dubbel 19 (61%) JA JA, schuurmachine 
Grutzmacher (55) exact 
hetzelfde 

59 schuurmachine 
breedband 

17 (55%) JA NEE 
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Idealiter zouden al deze machines dus apart gezet kunnen worden om met behulp van deze machines de 

stoelen te produceren. Op alle overige machines zouden dan de overige onderdelen gemaakt moeten 

worden. Dit zou de beste scheiding tussen de twee orderstromen creëren en daarmee het aantal 

verstoringen van beide productieprocessen minimaliseren. Echter zijn bepaalde machines nodig voor de 

productie van deze overige onderdelen.  

Door naar de machines te kijken die voor beide orderstromen gebruikt worden, kan gekeken worden wat 

er voor nodig zou zijn een complete scheiding te creëren tussen de productie van stoelen en overige 

producten. Hiervoor zal gekeken worden naar de machines die nodig zijn voor de productie van tafels en 

kasten. Of een machine gebruikt wordt voor de productie van overige onderdelen staat in de vierde kolom. 

Gezien de eis dat de machines in de huidige fabriek moeten passen en het financieel niet mogelijk is om 

simpelweg voor al deze machines een nieuwe te kopen en daarmee de scheiding in productie te realiseren, 

moet er dus op een andere manier een oplossing moeten worden bedacht om de scheiding te kunnen 

realiseren.  

Wel is het eventueel mogelijk om een machine, die nu voor beide stromen gebruikt wordt, alleen te 

gebruiken voor de productie van of de ene stroom of de andere stroom. Hiervoor moet een tweede 

machine beschikbaar zijn voor deze bewerking. In de laatste kolom staat weergegeven welke machine de 

bewerking op overige producten kan uitvoeren, zodat de machine uit de eerste kolom alleen voor stoelen 

gebruikt hoeft te worden. Hieruit volgt gelijk dat complete scheiding niet mogelijk is zonder nieuwe 

machines aan te schaffen, omdat niet voor alle machines een twee machine beschikbaar is. Hierdoor vallen 

deze machines af voor de oplossing om door middel van ander machine gebruik een scheiding te creëren. 

(53, 59, 38, 33, 21) 

Ander voorkomende gevallen zijn dat er wel een machine met dezelfde functie aanwezig is, maar dat die al 

gebruikt wordt voor de serie productie van orgels (54,37,30). Ook dan is het dus niet haalbaar om de 

machine alleen voor de productie van stoelen te gebruiken. Dan zou namelijk de ene verstoring worden 

opgelost door een ander proces te verstoren, wat niet de bedoeling kan zijn.  

38 kopieerfrees Pade 14 (45%) JA NEE 

90 buigmachine 14 (45%)   

54 schuurmachine vlak 11 (35%) JA JA, (bij de orgels)  

53 schuurmachine verticaal 8 (26%)   

15 dubbele afkortzaag 8 (26%) JA Ja, FN3(17) dan 2 keer i.p.v. 
1 keer 

33 Pade bewerking centrum 5 (16%) JA NEE 

81 voormontagepers 5 (16%)   

37 freesmachine panhans 4 (13%) JA JA, orgels 

16 meerbladzaag 3 (10%)   

40 boormachine Bacci 3 (10%) JA Ja, pade bewerkingscentrum 
(38) 

10 afkortzaag 2 (6%)   

41 boormachine driegats 2 (6%)   

80 eindmontagepers 2 (6%)   

 Expeditie 1 (3%)   

21 vlakbank 1 (3%) JA NEE 

30 CMS bovenfrees 1 (3%) JA JA CNC orgels, of pade 
bewerkingscentrum (38) 
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Dan blijven er nog enkele machines over waar naar gekeken kan worden. Zo is er de schuurmachine dubbel 

(52). Deze kan zo gepland worden dat deze alleen gebruikt wordt voor de productie van stoelen. Alle andere 

producten die dezelfde bewerking moeten ondergaan kunnen over de Gutzmacher (55). Bewerkingen die 

gedaan worden op de dubbele afkortzaag kunnen ook gedaan worden op de FN3 (17), echter moeten het 

afkorten dan in twee keer gebeuren in plaats van dat het in één keer kan. De bewerkingen die gedaan 

worden op de boormachine bacci (40) en de CMS bovenfrees (30) kunnen allebei ook gedaan worden door 

het pade bewerkingcentrum (38). Echter staat deze machine ook in de productie voor stoelen en kunnen 

deze bewerkingen van stoelen nergens anders op gedaan worden. Het is daarom niet zinvol om de 

bewerking van overige producten over te zetten naar het pade bewerkingscentrum.  

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat door middel van planning in ieder geval voor twee 

machines een scheiding tussen productie van de twee orderstromen gemaakt kan worden. Dit geldt 

namelijk voor de schuurmachine dubbel (52) in combinatie met schuurmachine Gutzmacher (55) en voor 

dubbele afkortzaag (15) in combinatie met afkortzaag FN3 (17). Deze bevindinginen zijn meegenomen in 

de nieuwe lay-out. Zo staat de Gutzmacher(55) niet bij de machines voor stoelen, maar juist in het gedeelte 

voor de productie van overige onderdelen.  

Een complete scheiding in productie is dus niet mogelijk, echter kan er nog wel gekeken worden naar de 

locaties van machines in de fabriek. Om meer inzicht te krijgen in verbeteringen in de lay-out is 

geanalyseerd hoe vaak een machine gebruikt wordt voor de productie van stoelen en in welke volgorde dit 

gebeurt. Er zal gebruik gemaakt worden van de productiestappen zoals beschreven in Appendix G. Er wordt 

dan alleen gekeken naar de productiestappen van de Toorop stoel en de Easy-up chair. De machines die bij 

de productie van deze stoelen het meest gebruikt worden staan in Tabel 3.  

Om te beginnen is gekozen voor alle machines die voor minimaal 33%, dus door 8 van de 31 onderdelen, 

nodig zijn gebruikt worden (23, 71, 52, 59, 38, 90, 54). Echter als dan met behulp van de productiestappen 

uit Appendix G gekeken wordt naar het aantal onderdelen dat op alleen deze machines gemaakt wordt is 

dit, maar één onderdeel, namelijk alleen de voorzitregel van de Easy-up chair (rood in Tabel 4). Dit zou 

betekenen dat voor alle 30 andere onderdelen machines buiten de geselecteerde machines nodig zijn. Er is 

hierbij nog een onderscheid gemaakt tussen het aantal machines wat nodig is naast de geselecteerde 

machines. Deze aantallen staan weergeven in de derde, vierde en vijfde rij. Door veelgebruikte machines 

aan de selectie toe te voegen is dit aantal te verbeteren. Er zal gekeken worden naar de machines die ook 

veel gebruikt worden voor de productie van stoelen. Te beginnen met de schuurmachine verticaal (53). 

Door het toevoegen van machine 53, neemt het aantal onderdelen dat zonder aanvullende machines 

geproduceerd kan worden toe tot 9. Er dan zijn tevens maar 10 onderdelen die één machine buiten de 

geselecteerde nodige hebben. Door toevoeging van de volgende machine op de lijst, de dubbele afkortzaag 

(15), neemt het aantal nog verder toe tot 11. Tevens zijn er dan 12 onderdelen die maar 1 machine extra 

nodig hebben. Het aantal onderdelen dat dus meer dan 1 machine nodig heeft, neemt nog verder af. Een 

overzicht van de afname door toevoeging van de twee machines staat in Tabel 4. 

Tabel 4 Overzicht aantal onderdelen dat met de geselecteerde machines geproduceerd kan worden.  

Selectie 23, 71, 52, 59, 38, 
90, 54 

23, 71, 52, 59, 38, 
90, 54, 53 

23, 71, 52, 59, 38, 
90, 54, 53, 15 

Zonder extra machines 1 3% 9 29% 11 35% 

1 machine extra nodig 18 58% 10 32% 12 39% 

2 machines extra nodig 9 29% 9 29% 7 23% 

3 machines extra nodig 3 10% 3 10% 1 3% 

Totaal 31  31  31  
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Door het selecteren van de machines uit Tabel 3 tot en met nummer 15 kan dus 35% van de onderdelen 

voor stoelen gemaakt worden zonder andere machines. Bijna 75% van de onderdelen kan gemaakt worden 

met maximaal 1 extra benodigde machine uit rest van de productie.   

Met behulp van de bovenstaande gegevens is een voorbeeld gemaakt voor de lay-out van de fabriek, 

waarbij de productie ten eerste is ingedeeld voor de productie van stoelen, vervolgens zijn de machines 

onderscheiden in functie en ingedeeld in de rest van de fabriek, zie Figuur 8. Er is hierbij eerst gekeken naar 

de machines die niet verplaatst kunnen worden, zoals beschreven in Hoofdstuk 4. Door vervolgens de meest 

voorkomende volgorde van machines te gebruiken en deze in te passen tussen de niet verplaatsbare 

machines, zoals houtvoorraad, kopieerfrees pade (38) en de buigerij (90) is gezocht naar een verbeterde 

indeling. De volgorde waar de meeste stoel onderdelen aan voldoen, is uit de productiestappen van 

Appendix G gehaald: houtvoorraad 2315 90 53 71 3859 54  52  opslag 

halffabricaten. De machines die ook nog gebruikt worden voor de productie van overige onderdelen staan 

zo opgesteld dat ze dicht bij de machines liggen die niet gebruikt worden voor stoelen.  

 

Figuur 8 Nieuwe lay-out op basis van scheiding tussen stoelen en overige producten 

Wat opvalt is dat de machines met dezelfde functie (zelfde kleur) nu dichter bij elkaar staan. De grootste 

verandering is het verplaatsen van de vierzijdige schaafbank (23), deze komt in veel routes voor en staat nu 

op een centralere plek in de productie. Om te kunnen zien hoe de nieuwe lay-out een verbetering is ten 

opzichte van de huidige situatie, zijn verschillende routes van onderdelen in zowel de oude als in de nieuwe 

lay-out getekend. Als eerste is dit gedaan voor de productie van stoelen, waar de lay-out op gebaseerd is. 

Zoals te zien is in Appendix H levert dit een veel simpelere route op dan in de oude situatie. Er is sprake van 

veel minder kruisende lijnen en ook eindigen onderdelen dichter bij de plek waar halffabricaten opgeslagen 

liggen. Om te kijken hoe de nieuwe lay-out uitpakt voor andere producten is gekozen om de route voor kast 

onderdelen ook te vergelijken. Deze is namelijk niet meegenomen in de keuze voor de lay-out en daarmee 

afhankelijk van de keuze om over te stappen op een functionele lay-out. Zoals te zien is in Appendix I komt 

ook deze route beter uit dan de route in de oude lay-out. Tevens komen onderdelen nu na het schuren bij 

de montage van kasten, waar deze onderdelen ook op voorraad liggen. Als laatste is gekozen voor de route 

van tafel Tenen. Deze is weergegeven in Appendix J. Voor deze onderdelen is het verschil tussen de oude 
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en de nieuwe lay-out minder groot dan voor de productie van stoelen, echter gaat ook hier de routing erop 

vooruit.  

Aan de invoering van deze nieuwe lay-out kleven verschillende voor- en nadelen. Het grootste voordeel is 

dat door enkel het verplaatsen van machines de productie overzichtelijker wordt en de nieuwe indeling een 

grotere orderdiversiteit aan kan zonder dat het één grote chaos wordt. Tevens is het zo dat mocht de groei 

voor losse onderdelen tegenvallen, de productie toch verbeterd is ten opzichte van de huidige situatie. Er 

wordt dus hoe dan ook vooruitgang geboekt. Een nadeel van de nieuwe situatie is de tijd die het kost om 

de fabriek opnieuw in te delen. Door de noodzaak om afzuiging etc. te moeten verplaatsen is de 

transformatie ingewikkelder dan alleen de machines verschuiven. Dit probleem is op te lossen door het in 

de zomervakantie plaats te laten vinden, waarin de fabriek enkele weken dicht is en er alle ruimte is om de 

transformatie plaats te laten vinden. Verder is er bij de nieuwe indeling rekening gehouden met de huidige 

locaties van machines, waardoor aansluitingen voor afzuiging deels al aanwezig zijn.  

5.2 Invoering van flexibilisering 
Het tweede scenario is het oplossen van de problemen die verwacht worden bij het invoeren van 

toenemende orderdiversiteit in de huidige lay-out. Er wordt gekeken naar de machines die in veel 

verschillende routes zitten en waarvan dus een grote flexibiliteit wordt verwacht. Door deze machines te 

beoordelen op geschiktheid voor de toenemende orderdiversiteit kan gekeken worden waar de problemen 

ontstaan. Door vervolgens te kijken wat de kosten hiervan zijn, kunnen oplossingen gezocht worden die 

passen bij de besparingen die worden gedaan. 

Als eerste wordt gekeken naar de machines die lange omsteltijden hebben en daarmee minder geschikt zijn 

voor de productie van losse onderdelen. Machines die in de huidige productie opvallen door hun lange 

omsteltijden zijn weergegeven in Tabel 5.  

Tabel 5 Machines met lange omsteltijden 

nummer Machine Omsteltijd in minuten 

38 kopieerfrees Pade 45 

33 Pade bewerkingscentrum 60 

71 pennenbank dubbel 30 

30 CMS bovenfrees 60 

Wat hierbij opvalt is dat drie van de vier machines een functie van frezen hebben. Hoewel dat lijkt alsof 

deze machines met elkaar uitwisselbaar zijn is dat niet het geval. Er zit verschil in het aantal dimensies dat 

een machine kan frezen. Echter is er bij de productie van orgels een machine die dezelfde mogelijkheden 

heeft als het pade bewerkingscentrum en de CMS bovenfrees. Deze machine heeft een omsteltijd van 15 

minuten en is daarom al meer geschikt om te produceren voor een grote orderdiversiteit en is daarmee 

een voorbeeld voor een geschikte vervangende machine. 

De machines 30, 33 en 38 hebben komen verder veel voor in verschillende routes, zoals eerder opviel bij 

de analyse van routes. De verwachting is dat deze machines ook veel gebruikt zullen worden voor de 

productie van de nieuwe orderstroom. Dit komt door de vele productiemogelijkheden van deze machines. 

Door de hoge omsteltijden samen met het gegeven dat deze machines al veel gebruikt worden in het 

huidige productieproces, is het relevant om te kijken naar de kosten van deze drie machines en hoe deze 

problemen opgelost kunnen worden.  

Om een inschatting te kunnen maken van de kosten van dit probleem wordt er gekeken naar de arbeidsuren 

die het kost om de machine om te moeten stellen per product. Er wordt daarbij gekeken naar de kosten 

voor het produceren van nieuwe producten, dus vooral enkelstuks product. De huidige hoge omsteltijden 
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worden namelijk opgelost door te produceren in batches, echter is dit niet mogelijk voor de enkelstuks 

producten. Op basis van de gegevens over de CNC van de orgels, is het reëel te veronderstellen dat de 

omsteltijd terug kan naar ongeveer 15 minuten. Door te kijken wat er per omstelling aan arbeidskosten 

bespaard wordt, kan gekeken worden naar de verwachte terugverdientijd. 

In Tabel 6 staat de besparing per machine per keer omstellen als de omsteltijd afneemt met 45 minuten. Er 

is hierbij uitgegaan van een uurloon van 45 euro per uur. Voor de CMS bovenfrees (30) en het pade 

bewerkingscentrum (33) is de besparing 45 minuten per omstelling. Voor de kopieerfrees pade (38) is deze 

besparing 30 minuten.  

 

 

 

 

Tabel 6 Besparing omstellen per machine  

Door de kosten van een nieuwe machine te vergelijken met het aantal producten wat met een korte 

omsteltijd gemaakt kan worden, is te bepalen of het uit kan om een nieuwe machine aan te schaffen voor 

de productie van losse onderdelen met een verkorte omsteltijd. De kosten van een nieuwe CNC machine 

worden geschat op € 75.000,00. Deze machine zou zowel de bewerkingen van de CMS bovenfrees en die 

van het pade bewerkingscentrum kunnen doen (zoals ook de CNC van de orgels kan). Dit zou neerkomen 

minimaal 
75.000

33,75
≈ 2200 keer omstellen. Echter is het ook mogelijk een tweede hands CNC machine aan te 

schaffen die dezelfde eigenschappen heeft als de CNC van de orgelproductie. Deze kosten worden geschat 

rond de € 20.000. Dit geeft een benodigde aantal keer omstellen van rond de 
20.000

33,75
≈ 600. Daarmee is te 

stellen dat de machine zich binnen een jaar in ieder geval terug verdient (bij twee keer korter omstellen per 

dag) 

Ook aan dit tweede scenario zitten enkele voor- en nadelen. Zo is er voor deze oplossing geen gehele 

verbouwing van de fabriek nodig. Echter zal er wel iets geschoven moeten worden, waardoor de 

nieuwe CNC een plek kan krijgen in de fabriek. Een mogelijke locatie hiervoor is bij het pade 

bewerkingscentrum. Een nadeel van deze oplossing is dat bij een tegenvallende groei van de vraag 

naar losse onderdelen, de productie wel iets beter wordt, maar niet significant beter zoals bij de eerste 

oplossing. 

5.3 Opbrengsten 
De verschillende verbeteringen zoals hierboven beschreven hebben elk verschillende gevolgen voor het 

productieproces. Om in kaart te brengen wat de verschillende verbeteringen voor veranderingen met zich 

mee brengen zal gekeken worden hoe voorraad, routes en omsteltijden zich in de toekomst gaan gedragen 

bij de verwachte ordersamenstelling. Om dit te kunnen onderbouwen wordt gebruikt gemaakt van een 

samenstelling van producten die naar verwachting de nieuwe orderstroom representeert. In Tabel 7 staat 

de verwachte samenstelling van de orderstroom weergegeven. Hierbij is gelet op het aantal stuks wat 

gevraagd wordt en de route van productie, zoals deze zonder verbeteringen zou worden uitgevoerd. Voor 

de losse onderdelen wordt er van uitgegaan dat elk onderdeel wel verschillend is. Van de stoelen wordt 

aangenomen dat deze hetzelfde zijn. De aantallen zijn allen gebaseerd op de verwachting voor ongeveer 

een week.  

 

Machine Besparing per omstelling 

Cms bovenfrees (30)  €         33,75  

Pade bewerkingscentrum (33)  €         33,75 

Kopieerfrees pade (38)  €         22,50  
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Tabel 7 Verwachte orderstroomsamenstelling inclusief routes en aantallen 

Product Aantal stuks Route          

Los onderdeel 1 10 Houtvoorraad 23 15 90 55 33 54    

Los onderdeel 2 10 Houtvoorraad 23 15 33 52      

Kasten 1 Houtvoorraad 23 15 37 59      

Tafels 10 Houtvoorraad 82 22 85 21 22 40 38 54  

 10 Houtvoorraad 23 82 59 83 30 --> 30 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 15 59   --> 30 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 82 22 14 38 71 59 52  

Stoelen 100 Houtvoorraad 23 15 90 53 71 38 59 54 52 

Er kan nu gekeken worden hoe deze routes eruit gaan zien in de verbeterde situaties. Daarna kan gekeken 

worden wat de effecten zijn op het aantal keer omstellen en de tijd die daarmee gemoeid gaat, eventuele 

veranderingen in capaciteit en verandering in looproutes.  

5.3.1 Opbrengsten verbeterde lay-out 
Voor de eerste verbetering waarbij de lay-out wordt aangepast en er geen nieuwe machines worden 

aangeschaft wordt wel wat geschoven met de planning van machines in bepaalde routes. Deze 

veranderingen staan in Tabel 8.  

Tabel 8 Verwachte routes na verbeterde lay-out 

Product Aantal stuks Route          

Los onderdeel 1 10 Houtvoorraad 23 17 90 55 33 54    

Los onderdeel 2 10 Houtvoorraad 23 17 33 55      

Kasten 1 Houtvoorraad 23 17 37 59      

Tafels 10 Houtvoorraad 82 22 85 21 22 40 38 DR 54 

 10 Houtvoorraad 23 82 59 83 30 --> 30 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 17 59   --> 30 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 82 22 14 38 71 59 55  

Stoelen 100 Houtvoorraad 23 15 90 53 71 38 59 54 52 

Doordat machines ontzien worden van de productie van overige producten neemt voor de verzameling van 

producten het aantal verstoringen met 51 producten af. Dit is te bepalen door het aantal te 

vermenigvuldigen met de machines die veranderd zijn (dikgedrukte). Als een gemiddelde omsteltijd van 

ongeveer een kwartier wordt genomen betekent dit een vermindering van omstellen bij de productie van 

stoelen van ongeveer 12 uur en 3 kwartier. Met een uurloon van 45 euro is dat ongeveer 600 euro. Het 

verlagen van het aantal keer omstellen vergroot de capaciteit op een kleine schaal. Echter komt daar bij dat 

de looproutes korter worden voor de verplaatsing van de machines. Zoals te zien in de getekende routes in 

de nieuwe lay-out worden de routes aanzienlijk korter (Appendix H, Appendix I, Appendix J).  

Om een indicatie te geven van deze besparing, zonder het volledig door te rekenen tot op minuut 

nauwkeurig, is de afstand in de lay-out voor stoelen gemeten. De lengte van de route in de lay-out is 40 cm 

ten opzichte van 31 cm in de nieuwe lay-out. Dit levert dus een besparing van bijna 25% op. Door te 

veronderstellen dat werknemers een uur per dag kwijt zijn met het lopen van de ene machine naar de 

andere, wordt er per dag door alle werknemers (25) ongeveer 6 uur minder gelopen. Wat daarmee neer 

komt op een besparing van ongeveer 1400 euro in de week. Hoewel de koste besparing enkele aannames 

bevat is een besparing van 25% op de looproutes voor stoelen wel een significante verbetering. 

5.3.2 Opbrengsten nieuwe machine 
Ook bij de verbetering waarbij een nieuwe machine wordt aangeschaft is het mogelijk een inzicht te krijgen 

in de opbrengsten van deze verbetering. De machines blijven in deze situatie op dezelfde plek staan, maar 
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sommige bewerkingen voor de overige producten zullen gedaan worden op een nieuwe machine (XX). Wat 

dit voor invloed heeft op routing staat in Tabel 9. 

Tabel 9 Verwachte routes na aanschaf nieuwe machine 

Product Aantal stuks Route          

Los onderdeel 1 10 Houtvoorraad 23 15 90 55 XX 54    

Los onderdeel 2 10 Houtvoorraad 23 15 XX 52      

Kasten 1 Houtvoorraad 23 15 37 59      

Tafels 10 Houtvoorraad 82 22 85 21 22 40 38 DR 54 

 10 Houtvoorraad 23 82 59 83 XX --> XX 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 15 59   --> XX 86 59 

 10 Houtvoorraad 23 82 22 14 38 71 59 52  

Stoelen 100 Houtvoorraad 23 15 90 53 71 38 59 54 52 

Door het aanschaffen van een nieuwe machine zijn er vooral voordelen in de vermindering van de 

omsteltijd voor producten die gemaakt worden op CMS bovenfrees (30) en pade bewerkingscentrum (33). 

Door de lagere omsteltijd zal er voor deze sample aan producten 50 keer korter kunnen worden omgesteld. 

Met de verkortingen van 45 minuten en kosten van 45 euro per uur bespaart dit dus ongeveer 1700 euro. 

Bijkomend effect is de vergroting van de capaciteit van de productie voor losse onderdelen. Er kan verwacht 

worden dat de capaciteit van de computer gestuurde machines toeneemt met 10 losse onderdelen per dag. 

Met het verkorten van de omsteltijden is het niet langer noodzakelijk om in grote batches te produceren. 

Hoe kleiner de batch wordt, hoe vaker er om gesteld moet worden, maar ook hoe minder voorraad er is. 

Door de kosten van voorraad te stellen op 3% van de verkoopprijs, komen de voorraadkosten op ongeveer 

5 euro per product. De kosten voor het omstellen worden gerekend in arbeidskosten. Dus één keer 

omstellen met een CNC met omsteltijd van 15 minuten kost €11,25. Voor een stoel als de Toorop, waar 

er 700 van verkocht worden per jaar is te berekenen wat het optimale aantal keer omstellen is. Bij 

batch grootte van één wordt er dus 700 keer omgesteld in een jaar. De omstelkosten zijn gelijk aan: 
700

𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒
∗ 11.25. De voorraadkosten zijn gelijk aan: 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡𝑡𝑒 ∗ 5. Door voor verschillende 

batch groottes de totaal kosten te bepalen is er een optimum te vinden. Zoals te zien is in de tabel zijn 

de totale kosten het laagst bij een batchgrootte van 40 stuks, oftewel ongeveer 17 keer omstellen. De 

kosten bedragen dan ongeveer 400 euro.  

Tabel 10 Omstelkosten en voorraadkosten bij omsteltijd van 15 minuten 

batch grootte Omstelkosten Voorraadkosten Totaal 

1  €     7.875,00   €                  5,00   € 7.880,00  

5  €     1.575,00   €                25,00   € 1.600,00  

10  €        787,50   €                50,00   €     837,50  

20  €        393,75   €             100,00   €     493,75  

30  €        262,50   €             150,00   €     412,50  

40  €        196,88   €             200,00   €     396,88  

50  €        157,50   €             250,00   €     407,50  

60  €        131,25   €             300,00   €     431,25  

70  €        112,50   €             350,00   €     462,50  

80  €           98,44   €             400,00   €     498,44  

90  €           87,50   €             450,00   €     537,50  

100  €           78,75   €             500,00   €     578,75  

200  €           39,38   €          1.000,00   € 1.039,38  

700  €           11,25   €          3.500,00   € 3.511,25  
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Deze zelfde berekening is gedaan met een omsteltijd van 60 minuten. Dan ligt de optimale batch 

grootte voor de productie van 700 producten rond de 80, oftewel 9 keer omstellen. De totale kosten 

bedragen dan rond de 800 euro (zie Tabel 11) 

Tabel 11 Omstelkosten en voorraadkosten bij omsteltijd van 60 minuten  

batch grootte omstelkosten Voorraadkosten Totaal 

1  €   31.500,00   €                  5,00   € 31.505,00  

5  €     6.300,00   €                25,00   €   6.325,00  

10  €     3.150,00   €                50,00   €   3.200,00  

20  €     1.575,00   €             100,00   €   1.675,00  

30  €     1.050,00   €             150,00   €   1.200,00  

40  €        787,50   €             200,00   €       987,50  

50  €        630,00   €             250,00   €       880,00  

60  €        525,00   €             300,00   €       825,00  

70  €        450,00   €             350,00   €       800,00  

80  €        393,75   €             400,00   €       793,75  

90  €        350,00   €             450,00   €       800,00  

100  €        315,00   €             500,00   €       815,00  

200  €        157,50   €          1.000,00   €   1.157,50  

700  €           45,00   €          3.500,00   €   3.545,00  

Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat dit ten eerste afhankelijk is van de vraag naar het product, 

dus voor andere producten kunnen hier andere uitkomsten uit komen. Ten tweede is er alleen gekeken 

naar de omsteltijd van een CNC machine, terwijl een andere machine een ander optimale batchgrootte kan 

hebben. Echter worden de kosten niet heel snel hoger als wordt afgeweken van de optimale batch grootte. 

Daardoor kan overwogen worden om juist meer of minder producten in een batch te maken.  
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6 Implementatie 
Om een goede keuze te kunnen maken tussen de oplossingen, is het van belang om in de overweging mee 

te nemen hoe de oplossing ingevoerd kan worden. Om te bepalen wat hier bij komt kijken zijn de inzichten 

van productiemanagers en controller meegenomen. 

6.1 Implementatie eerste scenario  
Voor het eerste scenario waarin er sprake is van een nieuwe lay-out met de huidige machines zullen de 

meeste aanpassingen moeten worden gedaan. Zo is het noodzakelijk dat de volgende machines van plek 

veranderen: dubbele afkortzaag (15), afkortzaag FN3 (17), van diktebank (22), vierzijdige schaafbank (23), 

boormachine Bacci (40), schuurmachine dubbel (52), schuurmachine verticaal (53), schuurmachine vlak 

(54), schuurmachine Gutzmacher (55) en schuurmachine breedband (59). Dit lijkt veel werk, maar veel 

machines wisselen onderling van plek, waardoor de meeste overige machines in de huidige lay-out kunnen 

blijven staan. Wat bij de implementatie van deze lay-out wel van belang is om rekening mee te houden, zijn 

de afzuiginstallaties. Er is weliswaar voor gekozen om machines op plekken neer te zetten waar al machines 

stonden, maar er kan niet worden ontkomen aan enige aanpassingen aan de afzuiging. De kosten hiervoor 

zullen moeten worden meegenomen in de keuze tussen de twee scenario’s. Gedurende het wisselen van 

deze machines zal het werk echter stil liggen. Doordat sommige machines redelijk groot zijn, zal er het een 

en ander moeten worden geschoven in de fabriek. Echter al deze handelingen zijn eenmalig en verkleinen 

na uitvoering ervan de complexiteit van de routes in de fabriek. Van lay-out wisselingen bij andere fabrieken 

kan worden geleerd dat het verbouwen in de zomer de minste verliezen geeft, omdat in deze periode de 

fabriek vaak minder gebruikt wordt, of zelfs stil ligt (Moreira, 2008).  

Gezien een deel van de medewerkers al langere tijd werkt binnen het bedrijf, moet er ook rekening worden 

gehouden met een periode van gewenning tot de nieuwe lay-out optimaal functioneert. Doordat mensen 

niet direct blindelings van de ene machine naar de andere kunnen lopen, zoals ze dat nu wel kunnen, zal er 

enige tijd gegund moeten worden om aan de nieuwe situatie te wennen. Uit gesprekken volgt wel dat een 

nieuwe indeling ook nieuwe motivatie kan geven, wat positief is voor het bedrijf. 

6.2 Implementatie tweede scenario 
Voor het tweede scenario met een nieuwe machine zijn minder ingrijpende veranderingen nodig. Er hoeft 

alleen gezocht te worden naar een goede tweedehands CNC machine die geplaatst kan worden in de 

fabriek. Deze machine moet tenminste dezelfde bewerkingen kunnen doen als de CMS bovenfrees(30) en 

de pade kopieerfrees(33). Tevens moet er vooral gelet worden op de omsteltijd deze dient laag te zijn. De 

machine zal geplaatst kunnen worden bij het pade bewerkingscentrum (38). Zoals voor alle machines zal 

ook voor de machine afzuiging moeten worden geregeld, wat eenmalig werk met zich mee brengt. Door 

het toevoegen van de machine zullen bepaalde routes van producten kunnen worden aangepast. Er zal dan 

in plaats van het gebruik van de huidige machines gekozen moeten worden voor de nieuwe machine. De 

verwachting is dat dit niet veel problemen geeft, omdat het werken op de nieuwe machine makkelijker en 

daarmee aantrekkelijker is.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 
Nu alle deelvragen behandeld zijn, zal worden gekeken hoe het best omgegaan kan worden met de steeds 

meer divers wordende orderstroom bij Stoel- en Meubelfabriek Bannink B.V vanwege een veranderende 

markt en de daarbij nodige inventieve ideeën om als bedrijf te kunnen groeien. Met behulp van de inzichten 

die verzameld zijn door antwoorden te geven op de deelvragen, is het mogelijk een antwoord te formuleren 

op de hoofdvraag. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde als volgt:  

Hoe kunnen de lay-out en productieplanning worden ingericht om een breder productassortiment te kunnen 

bewerkstelligen? 

Om daarvoor een goede afweging te maken tussen de twee scenario’s en de implementatie daarvan zal 

een multicriteria analyse worden gebruikt. Tot slot zullen er nog enkele aanbevelingen volgen over zaken 

die niet binnen het bereik van het onderzoek vallen, maar wel van waarde kunnen zijn voor het bedrijf. 

7.1 Afweging 
Samen met de inbreng van enkele medewerkers van het bedrijf, waaronder de controller en 

productiemanager, is gekeken naar welke aspecten belangrijk zijn bij de afweging van de oplossingen. 

Gecombineerd met de inzichten die ik tijdens de stage heb opgedaan zal een onderbouwing worden 

gegeven voor een van de twee oplossingen. De aspecten die zullen worden meegenomen in de keuze tussen 

de twee oplossingen zijn: de toekomstbestendigheid, overzichtelijkheid, mogelijkheid voor variabiliteit en 

de implementatie. Met toekomstbestendigheid wordt bedoeld in hoeverre verwacht wordt dat de 

oplossing geschikt blijft in de toekomst. In de Tabel 12 staan de verschillende aspecten met daarbij een 

wegingsfactor. Beide scenario’s zullen op alle aspecten worden beoordeeld met een cijfer van 1 tot 10, 

waarbij 1 het laagst en 10 het hoogst is. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de score en te 

sommeren over deze uitkomsten per scenario ontstaat een totaalscore. Het scenario met de hoogste 

totaalscore is de beste oplossing voor het bedrijf. 

Tabel 12 Multicriteria analyse van de verschillende scenario's 

Aspect Wegingsfactor Nieuwe lay-out Nieuwe machine 

Mogelijkheid tot productvariatie 0,4 6 9 

Implementatie 0,3 5 8 

Overzichtelijkheid 0,2 8 2 

Toekomstbestendigheid 0,1 8 7 

TOTAAL  6,3 7,1 

Voor het eerste scenario met de nieuwe lay-out maakt het in de toekomst weinig verschil wat de 

samenstelling is van de overige producten. Door de functional lay-out zal het productieproces overzichtelijk 

blijven. Echter wordt er wel vanuit gegaan dat er altijd een productie van grote series stoelen blijft. Verder 

zijn er minder kruisende routes, waardoor risico op fouten en beschadigingen afneemt. De implementatie 

van dit scenario is wel veel werk. 

Als naar het tweede scenario wordt gekeken brengt deze oplossing niet meer overzicht in het huidige 

productieproces. Wel treedt een besparing op door het verkorten van omsteltijden voor met name de 

nieuwe orderstroom. Deze investering is daarom goed terug te verdienen binnen afzienbare tijd. Verder is 

de implementatie van dit plan stukken eenvoudiger dan de implementatie van het eerste scenario. Deze 

oplossing is verder toekomstbestendig te noemen, door de toename van machines die een grote variatie 

aan kunnen. Hierbij is het niet erg als de productie van stoelen in de komende jaren niet plaats zou vinden 

in grote volumes.  
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Als de totaal scores worden vergeleken scoort het scenario waarbij een nieuwe machine wordt aangeschaft 

beter. Dit betekent dat met deze wegingsfactoren het tweede scenario beter is voor het bedrijf dan het 

eerste.  

7.2 Conclusie 
Voordat er een antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag, zal in deze paragraaf eerst kort op elke 

deelvraag een antwoord worden geformuleerd. Bij de analyse van de huidige orderstromen valt op dat er 

een onderscheid is tussen de volumevariabiliteitsverhouding. Stoelen hebben grote volumes en kleine 

variatie, waar tafels en andere producten kleine volumes hebben met een grote variatie. Verder is op basis 

van verkopen te bepalen dat Toorop stoelen een goed beeld geven van de productie van stoelen, doordat 

deze stoelen significant meer gemaakt worden dan andere stoelen. Verder valt in de huidige situatie op dat 

er een goed onderscheid is te maken tussen machines die een algemene functie hebben en daarmee in veel 

verschillende routes voorkomen en machines die specifieke functie hebben en in weinig routes voorkomen.  

Als er naar de eisen voor de oplossingen wordt gekeken is de grootste beperking de investeringsruimte. Er 

kan geen compleet machinepark worden aangeschaft om de productie te verbeteren. Er zal daarom 

gekeken worden naar oplossingen die geen grote investeringen eisen, of waarvan aangetoond kan worden 

dat ze binnen korte tijd zichzelf terugbetalen. 

De afweging tussen de oplossingen is gedaan op basis van verschillende aspecten: mogelijkheid voor 

variabiliteit (0,4), de implementatie (0,3), overzichtelijkheid (0,2) en de toekomstbestendigheid (0,1). Met 

de wegingsfactoren tussen haakjes, volgt daaruit dat de oplossing waarbij een nieuwe CNC wordt 

aangeschaft beter is voor bedrijf dan het veranderen van de lay-out. Het advies zou daarom ook luiden het 

tweede scenario uit te voeren om het produceren van losse onderdelen te kunnen bewerkstelligen. 

7.3 Aanbevelingen 
Buiten het antwoord op de hoofdvraag zijn er bevindingen die niet binnen de scope van het onderzoek 

vallen. In deze paragraaf zullen deze bevindingen besproken worden en zal er eventueel geadviseerd 

worden dit verder te onderzoeken of zal er een mogelijke oplossing aangedragen worden. 

Met de verkoop van losse onderdelen die door de klant bedacht zijn, zal het klant ontkoppelpunt later in 

het productieproces komen te liggen. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een snelle en goede 

communicatie, zowel binnen het bedrijf alsook naar buiten. Door middel van invoering van een vast 

moment op de dag waarbij zowel productiemanagers als leidinggevende aanwezig zijn, kan kort besproken 

worden hoe het staat met klantspecifieke opdrachten. Dit geeft meer transparantie binnen het bedrijf en 

geeft voor de productie een beter beeld over wat hen te wachten staat en verkleint de kans op fouten of 

te laat leveren.  

Verder is het erg belangrijk goed te onderzoeken welke klanten precies de losse onderdelen zouden kopen. 

Zodra deze doelgroep bekend is, kan de beste manier gekozen worden om deze klanten te benaderen. Dit 

voorkomt dat er inspanningen en investeringen worden gedaan in een idee dat potentie heeft tot succes, 

maar niet van de grond komt door een verkeerde klantbenadering. 

Een andere aanbeveling is het stellen van doelen, oftewel bepalen wat er bereikt moet zijn met dit project 

binnen een bepaalde tijd. Worden die doelen op dat moment niet gehaald, bepaal dan of het verstandig is 

om door te gaan met het project. Zo kan voorkomen worden dat te lang wordt doorgegaan met een project 

wat niet het gewenste resultaat geeft. Inspanningen en investeringen kunnen dan beter besteed worden 

aan nieuwe ideeën of aan de ontwikkeling van bestaande producten. 
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9 Appendices 

9.1 Appendix A 
VALUE STREAM MAPPING  
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9.2 Appendix B 
CONCEPT MATRIX 

Artikel/Concept Meubel 
industrie 

Lay-out Productie-
planning 

Orderstromen Customization 

(McKay, 1996)    X  

(Alfines, 2009)  X    

(Stevanov, 2012) X X X X  

(Dimkov, 2012) X  X X  

(Ile, 1996)    X X 

(Bevilacqua, 2013) X   X  

(Moreira, 2008) X X   X 

(Slack, 2010)  X X X  

(Suzic, 2014) X   X  
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9.3 Appendix C 
PLATTEGROND MACHINES 
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Nummer Soort 

10 afkortzaag 

12 cirkelzaag 

14 lintzaag 

15 dubbele afkortzaag 

16 meerbladzaag 

17 afkortzaag FN3 

18 verstekzaag 

21 vlakbank 

22 vandiktebank 

23 vierzijdige schaafbank 

30 CMS bovenfrees 

31 freesmachine tafelafdeling 

32 kleine freesmachnie 

33 Pade bewerking centrum 

36 bovenfreesmachine 

37 freesmachine panhans 

38 kopieerfrees Pade 

40 boormachine Bacci 

41 boormachine driegats 

43 langgatboormachine 

44 kolomboormachine 

50 schuurmachine ronde stok 

51 schuurmachine poten 

52 schuurmachine dubbel 

53 schuurmachine verticaal 

54 schuurmachine vlak 

55 
schuurmachine 
Gutzmacher 

59 schuurmachine breedband 

71 pennebank dubbel 

80 eindmontagepers 

81 voormontagepers 

82 hoogfrequentpers 

83 panelen pers 

84 montage pers 

85 kolommenpers 

86 persen van duin 

90 buigmachine 

94 Verspaner 

95 ontwikkeling 

96 schuurtrommel 

100 kleine spuitwand 

109 uitdampzone spuiterij 

110 rollerbanen spuiterij 
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9.4 Appendix D 
VERKOPEN 2014 PER PRODUCT 

Stoelen 
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Tafels 
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45 
 

Kasten 
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9.5 Appendix E 
PRODUCTIE EASY-UP CHAIR 

 

Onderdeel Machines          

bovenkap Houtvoorraad 23 90 21 71 38 41 54 52 81 

onderkap Houtvoorraad 23 90 71 38 41 54 52 81  

stoffeerraam Houtvoorraad 23 38 71 52 81     

stoffeerzitting Houtvoorraad 30 Expeditie        

voorpoot Houtvoorraad 23 40 59 38 54 80    

achterpoot Houtvoorraad 15 90 23 59 38 33 54 52 81 

achterzitregel Houtvoorraad 23 71 59 54 81     

armlegger Houtvoorraad 23 38 33 59 54 52    

voorzitregel Houtvoorraad 23 59 54       

zijzitregel Houtvoorraad 23 15 38 33 54 52 80   
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9.6 Appendix F 
PRODUCTIESCHEMA INCLUSIEF TAFELS 
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9.7 Appendix G 
PRODUCTIESTAPPEN  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Easy up chair 
armstoel 

bovenkap Houtvoorraad 23 90 21 71 38 41 54 52 81 

onderkap Houtvoorraad 23 90 71 38 41 54 52 81  

stoffeerraam Houtvoorraad 23 38 71 42 81     

stoffeerzitting Houtvoorraad 30 Expeditie        

stoffeerzitting Houtvoorraad 33 Expeditie        

voorpoot Houtvoorraad 23 40 59 38 54 80    

achterpoot Houtvoorraad 15 90 23 59 38 33 54 52 81 

achterpoot Houtvoorraad 17 90 23 59 38 33 54 52 81 

achterzitregel Houtvoorraad 23 71 59 54 81     

armlegger Houtvoorraad 23 38 33 59 54 52    

voorzitregel Houtvoorraad 23 59 54       

zijzitregel Houtvoorraad 23 15 38 33 54 52 80   

Toorop 
armstoel 

zijzitregel Houtvoorraad 23 23 90 53 71 52    

armlegger Houtvoorraad 23 15 38 52      

voorpoot Houtvoorraad 23 38 40 59 52     

voorzitregel Houtvoorraad 23 71 37 59      

vooronderregel Houtvoorraad 16 23 71 59      

achterpoot Houtvoorraad 15 90 23 38 33 59 52   

bovenkap Houtvoorraad 23 23 90 53 71 52    

tussenkap Houtvoorraad 23 23 90 53 71 52    

rugspijlen Houtvoorraad 15 90 23 38 71 59    

achterzitregel Houtvoorraad 23 90 53 71 52     

stoffeerzitting Houtvoorraad 15 71 37 59 54     

Toorop stoel 
 

zijzitregel Houtvoorraad 23 90 53 71 52     

tussenkap Houtvoorraad 23 90 53 71 52     

voorzitregel Houtvoorraad 23 71 37 59      

achterregel Houtvoorraad 23 90 53 71 52     

bovenkap Houtvoorraad 23 90 53 71 52     

vooronderregel Houtvoorraad 10 16 23 23 71 59    

achterpoot Houtvoorraad 15 90 38 33 59 52    

voorpoot Houtvoorraad 23 38 40 71 59 38 54 52  

zijonderregel Houtvoorraad 10 16 23 23 71 59    

stoffeerzitting Houtvoorraad 15 71 37 59 54     

Kast  onderdelen Houtvoorraad 23 15 37 59      

Tafel Kolom Houtvoorraad 82 22 85 21 22 40 38 DR 54 

blad Houtvoorraad 23 82 59 83 30 --> 30 86 59 

segmenten Houtvoorraad 23 15 59   --> 30 86 59 

 tenen Houtvoorraad 23 82 22 14 38 71 59 52  
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9.8 Appendix H 
ROUTING STOELEN PRODUCTIE ALGEMEEN 

Huidige lay-out 

 

 

Nieuwe lay-out 
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9.9 Appendix I 
ROUTING KASTEN ONDERDELEN  

Huidige lay-out 

 

Nieuwe lay-out 
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9.10 Appendix J 
ROUTING TAFEL TENEN  

 Huidige lay-out 

 

Nieuwe lay-out 

 

 


