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Samenvatting 

In dit verslag is te lezen hoe er onderzoek is gedaan naar de doorlooptijd van de productie bij 
Bedrijf X. De doorlooptijd is namelijk langer dan dat Bedrijf X communiceert naar klanten en 
dit leidt tot onvrede bij de klanten. Daarom is er onderzocht wat de oorzaken zijn van de 
langere doorlooptijd bij Bedrijf X en hoe het productieproces kan worden verbeterd om de 
doorlooptijd te verkorten. Daarnaast verwacht Bedrijf X in 2017 een vraagtoename van 
ongeveer 80% 2016. Dit is een extra reden om onderzoek te doen naar de doorlooptijd van de 
productie. We beantwoorden in dit verslag de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kan het productieproces worden verbeterd zodat de doorlooptijd gereduceerd kan 
worden? 

Om deze vraag te beantwoorden is er eerst literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke 
oorzaken van een langere doorlooptijd. Vervolgens beschrijven we het proces en de planning 
bij Bedrijf X. Hierbij gaan we dieper in op het productieproces en bijbehorende kenmerken.  
Hiervoor zijn data van het proces en belangrijke kenmerken van het proces verzameld. Aan de 
hand van deze dataverzameling zijn de bewerkingstijden, omsteltijden, set-uptijden en 
droogtijden van de productiestappen en de doorlooptijd van het productieproces bepaald. 
Daarna is aan de hand van het proces en bijbehorende kenmerken, zelf verzamelde data en 
observaties geanalyseerd welke mogelijke knelpunten een langere doorlooptijd veroorzaken. 
Uit de analysefase van het onderzoek zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen:  

-  Het ontbreken van planning en structuur  
-  De lage bezettingsgraad van Machine B  
-  De ontoereikende kwaliteit van het proces en Product A  
-  De grote hoeveelheid Work In Progress  
-  De aankomstvariabiliteit van orders  

Deze knelpunten verstoren het productieproces en veroorzaken een langere doorlooptijd. 
Daarom is er voor deze knelpunten gezocht naar mogelijke oplossingen, zodat het knelpunt 
niet langer bestaat of in ieder geval wordt verkleind.  

Voor het ontbreken van planning en structuur moet stroomlijning van het productieproces de 
oplossing bieden. Dit houdt in dat elke dag 4 orders per productiestap worden bewerkt. Dit 
moet er toe leiden dat er een flow in het proces ontstaat en orders niet onnodig lang blijven 
liggen bij een bepaalde processtap. Ook leidt dit er toe dat er meer structuur ontstaat, omdat 
iedere dag dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. 

De bezettingsgraad van Machine B kan worden verhoogd door een werknemer als 
verantwoordelijke aan te wijzen voor omstellen Machine B. Daarnaast kan het helpen om het 
visueel en hoorbaar te maken wanneer de Machine B stilstaat. Hiermee kunnen onnodige 
verliezen, zoals het wachten op een werknemer voor het omstellen, worden voorkomen. 

De kwaliteit van het proces en de kwaliteit van Product A kunnen worden verbeterd door het 
aantal simulatiefouten te reduceren en productiefouten te reduceren. Voor het reduceren van 
simulatiefouten zijn besprekingen tussen buitendienstmedewerkers en de overige 
medewerkers van Bedrijf X van belang. Uit deze besprekingen moet duidelijker worden voor 
buitendienstmedewerkers welke mogelijkheden en beperkingen zijn bij het produceren van 
Product A. Momenteel komt het voor dat buitendienstmedewerkers bepaalde specificaties 
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voor Product A opstellen, terwijl dit niet mogelijk is om dit te produceren met de huidige 
productiemiddelen en productietechnieken. Daarnaast kunnen tijdens deze besprekingen 
eerder voorgekomen fouten worden besproken om vervolgens te bedenken hoe dit in de 
toekomst voorkomen kan worden. Hiermee kan het aantal simulatiefouten in de toekomst 
worden gereduceerd.   
Het aantal productiefouten kan worden gereduceerd door het verbeteren van de opzet van 
de orderbon en montageopdracht en het toevoegen van een controleformulier. De orderbon 
en montageopdracht moeten zo worden opgezet dat de medewerkers zonder verdere 
toelichting de juiste product kunnen produceren. Het controleformulier is er voor controle 
van de kwaliteit en ook voor controle of het product voldoet aan de specificatie op de 
orderbon. De productiemedewerker is verantwoordelijk voor deze controle. Hiermee kunnen 
productiefouten eerder in het proces worden ontdekt. 

De grote hoeveelheid Work In Progress kan worden verkleind door de uitstroom van 
producten uit het proces te vergroten. Het generen van flow in het productieproces moet tot 
een hogere en constantere uitstroom leiden. Dit leidt er ook toe dat de hoeveelheid Work In 
Progress in het proces afneemt. Daarnaast kan de uitstroom van producten uit het proces ook 
worden vergroot door het vergroten van de capaciteit. De capaciteit in het productieproces 
kan worden vergroot door het aannemen van een extra (parttime) medewerker. Hiermee kan 
op de korte termijn een verkleining van de hoeveelheid Work In Progress worden gerealiseerd.  

Het reduceren van aankomstvariabiliteit is niet eenvoudig, maar het is wel mogelijk om 
invloed op de aankomst van orders uit te oefenen. Allereerst moet een 
buitendienstmedewerker ongeveer evenveel simulaties uitvoeren als producten afleveren. 
Hiermee reguleer je de in- en uitstroom van orders in het proces. Ten tweede kan Bedrijf X 
vanuit de binnendienst een pro actievere benadering hanteren naar klanten wanneer de 
inkoop van een order na een bepaalde tijd nog niet ontvangen is.  

Uit de genoemde knelpunten en mogelijke oplossingen volgen een aantal aanbevelingen voor 
Bedrijf X, namelijk:  
-  Het implementeren van bovenstaande oplossingen voor bijbehorende knelpunten 
- Tijdelijk een realistischere doorlooptijd van 94,25 werkdagen naar de klant  
  communiceren  
- Herinrichten van het ERP-systeem voor een betere procesbegeleiding  
- Het documenteren van alle belangrijke en relevante informatie omtrent orders  
- De productiehal een keer grondig opruim en hierin ook structuur aanbrengen met   
  betrekking tot de plaatsen voor materialen, gereedschappen en eindproducten 
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Hoofdstuk 1 - Introductie 

Dit verslag beschrijft een onderzoek uitgevoerd bij Bedrijf X in het kader van een 
bacheloropdracht voor de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. In 
dit hoofdstuk volgt een introductie van dit onderzoek. Paragraaf 1.1 beschrijft Bedrijf X en zijn 
product in het kort en paragraaf 1.2 bevat de aanleiding voor het onderzoek. Paragraaf 1.3 
beschrijft de probleemidentificatie en paragraaf 1.4 bevat het doel van dit onderzoek en de 
bijbehorende hoofdvraag. In paragraaf 1.5 presenteren we de bijbehorende deelvragen en de 
aanpak die we hanteren voor het beantwoorden van deze deelvragen. Vervolgens beschrijft 
paragraaf 1.6 de probleemhebbers en ten slotte bevat paragraaf 1.7 de afbakening van het 
onderzoek. 

1.1 Beschrijving van Bedrijf X 

Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 

1.2 Aanleiding voor het onderzoek 
Op dit moment  heeft Bedrijf X de meeste Producten niet binnen 31,42 werkdagen 
gebruiksklaar. Dit leidt er toe dat Product A later wordt geleverd aan de klant. Het niet tijdig 
leveren van Product A wordt veroorzaakt doordat het produceren te veel tijd kost of doordat 
aflevering te veel tijd kost. Dit vormt al een aanleiding om onderzoek te doen naar oorzaken 
van het niet optimaal verlopen van het productieproces. Daarnaast heeft Bedrijf X ook te 
maken met een toenemende vraag in 2017. Er wordt verwacht dat de vraag met circa 80% 
toeneemt. Deze ontwikkeling onderschrijft ook de noodzaak van een onderzoek naar het 
productieproces en mogelijke verbetering daarvan.  

1.3 Probleemidentificatie 

Bedrijf X heeft reeds geconstateerd dat de gecommuniceerde levertijden naar de klanten niet 
worden gehaald. Dit wordt geconstateerd, omdat de klanten dit simpelweg aan Bedrijf X laten 
weten of doordat een geplande aflevering verplaatst moet worden. Het niet behalen van de 
afgesproken levertijd kan komen doordat de productie te lang duurt of doordat Product A 
moet wachten op aflevering.  

Voor het extra onderbouwen van het probleem van de te hoge levertijden volg ik orders in 
het ERP-systeem. Het volgen van orders in het ERP-systeem bevestigt, dat veel orders niet 
binnen 31,42 werkdagen gebruiksklaar zijn. Daarnaast worden in de productiehal een aantal 
orders gevolgd. Aan de hand van de orderbon wordt gecontroleerd, of de afleverdatum nog 
gehaald kan worden of dat de afleverdatum al overschreden is. Hieruit blijkt dat ook in 
werkelijkheid de orders vaak niet tijdig geproduceerd zijn en dus te laat geleverd worden. 

Bovenstaande bevindingen worden gecontroleerd met behulp van een analyse van 
werkstromen in het ERP-systeem. Hiervoor worden de werkstroom ‘productieverzoek’ en de 
daarvan beschikbare data gebruikt. De werkstroom ‘productieverzoek’ wordt gestart op het 
moment dat de klant de order plaatst. Deze werkstroom wordt afgerond op het moment dat 
de productie van Product A is afgerond. Deze werkstroom geeft dus aan wat de doorlooptijd 
is van Product A. Daarom zijn van deze werkstroom data verzameld en op basis daarvan zijn 
twee grafieken opgesteld. In Figuur 1 is de gemiddelde doorlooptijd van januari 2016 tot en 
met februari 2017 weergegeven en in Figuur 2 is de gemiddelde doorlooptijd van 2010 tot en 
met 2017 weergegeven. Figuur 1 laat zien dat de gemiddelde doorlooptijd ver boven de norm 
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zit en dat er daarnaast grote fluctuaties zijn. Figuur 2 geeft weer dat de doorlooptijd toeneemt 
en dat de norm van 31,42 werkdagen niet wordt gehaald. Uit de data en grafieken concluderen 
we, dat de norm van 31,42 werkdagen voor het voltooien van productie na orderontvangst 
niet wordt gehaald. Voor de orders die in 2017 geproduceerd zijn, is de gemiddelde 
doorlooptijd namelijk 72,38 werkdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daarnaast blijkt uit observaties dat er een grote hoeveelheid Work In Progress is. Work In 
Progress is het aantal producten in een proces dat wacht om verder verwerkt te worden. 
(Slack, Chambers, & Johnston, 2010). Uit de observaties blijkt ook dat er binnen het gehele 
bedrijf niet altijd voldoende duidelijkheid is over de status en planning van orders. Dit gebrek 
aan duidelijkheid is er momenteel ondanks dat er een ERP-systeem wordt gebruikt. In dit ERP-
systeem is er niet voor elke processtap een bijbehorende werkstroom. Achtereenvolgende 
processtappen worden namelijk met maar één overkoepelende werkstroom begeleid. 
Hierdoor is niet inzichtelijk in welke processtap de order daadwerkelijk zit. Vanwege het af en 
toe ontbreken van overzicht en de huidige prestaties binnen het bedrijf, lijkt de begeleiding 
van het proces niet optimaal. Dit leidt er toe dat niet alle mogelijke informatie uit het proces 
wordt gehaald, terwijl deze informatie eventueel meer inzicht kan geven in het proces en de 

Figuur 2 – Gemiddelde doorlooptijd per jaar 

Figuur 1 - Gemiddelde doorlooptijd per maand 
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prestaties daarvan. Het gebrek aan duidelijkheid en overzicht heeft mogelijk ook invloed op 
de doorlooptijd van Product A, waardoor het belangrijk kan zijn in het vervolg van dit 
onderzoek. 

1.4 Onderzoeksdoel 
Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk krijgen wat de oorzaken zijn van de te lange 
doorlooptijd en welke mogelijke oplossingen er zijn om de doorlooptijd te reduceren. Het 
probleem van de te lange doorlooptijd moet worden geanalyseerd om oorzaken te vinden. 
Wanneer oorzaken worden gevonden, kan er over oplossingen en aanbevelingen worden 
nagedacht. Om tot een oplossing te komen, moet de volgende hoofdvraag worden gesteld: 

Hoe kan het productieproces worden verbeterd zodat de doorlooptijd gereduceerd kan 
worden? 

1.5 Probleemaanpak 
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn een aantal deelvragen opgesteld. De 
antwoorden op deze deelvragen leiden er toe dat de hoofdvraag beantwoord kan worden. 
Hieronder volgt een beschrijving van de deelvragen en de relatie tussen de deelvragen. 
Daarnaast wordt per deelvraag een aanpak beschreven voor het beantwoorden van de 
deelvraag. 

Deelvraag 1:  Wat zijn mogelijke interne en externe oorzaken van een te lange doorlooptijd     
   volgens bestaande literatuur? 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, moet er eerst achterhaald worden wat de 
oorzaken zijn van een te lange doorlooptijd. Daarvoor wordt in de bestaande literatuur 
gezocht naar mogelijke oorzaken van een langere doorlooptijd. Voor het zoeken van literatuur 
wordt gebruik gemaakt van de databases die toegankelijk zijn vanuit de UT. Met behulp van 
deze databases worden artikelen gezocht die bruikbaar zijn voor het beantwoorden van deze 
deelvraag. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten van deze literatuur review behandeld en 
samengevat. Appendix A beschrijft hoe deze literatuur review is uitgevoerd.  

Deelvraag 2A: Hoe ziet het productieproces er op dit moment uit? 

Het is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het gehele proces voor het uitvoeren van het 
onderzoek. Hiervoor wordt eerst in kaart gebracht welke stappen doorlopen worden vanaf 
het moment van klantvraag tot het moment van evaluatie met de klant over het geleverde 
product. Het in kaart brengen van het proces wordt gedaan aan de hand van gesprekken met 
medewerkers en observaties in het proces. Het gehele proces wordt weergegeven in een 
procesflow, om vervolgens dieper in te gaan op het interne proces van Bedrijf X. Hierbij wordt 
vastgelegd uit welke stappen productie van Product A bestaat. Het is essentieel dat er duidelijk 
is, wat er bij elke productiestap gedaan wordt. Dit wordt vastgelegd in aparte procesflows. 
Het verzamelen van de benodigde informatie wordt gedaan door een order te volgen in het 
productieproces en door het stellen van vragen aan productiemedewerkers. Het antwoord 
van deze deelvraag wordt in hoofdstuk 3 gegeven. 

Deelvraag 2B:  Wat zijn de bewerkingstijden, omsteltijden, set-uptijden en droogtijden van de   
   productiestappen en de doorlooptijd van het productieproces?  
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Nadat het proces compleet in kaart is gebracht, is het van belang om in het productieproces 
te onderzoeken wat de bewerkingstijden zijn per processtap. Naast bewerkingstijden zijn er 
ook omsteltijden, set-uptijden en droogtijden in het proces, die invloed hebben op de 
doorlooptijd. Een aantal bewerkingen kan direct worden uitgevoerd, terwijl voor sommige 
bewerkingen een omstelling of set-up noodzakelijk is. Daarnaast moet de order na een aantal 
bewerkingen drogen voordat de volgende bewerking kan worden uitgevoerd. Om deze vraag 
te beantwoorden, worden er tijdsmetingen gedaan tijdens het productieproces. Deze 
tijdsmetingen leveren data op waarmee inzicht wordt verkregen in de opbouw van de 
doorlooptijd. In hoofdstuk 3 presenteren we de bewerkingstijden, omsteltijden, set-uptijden 
en droogtijden van de productiestappen en de doorlooptijd van het productieproces. 

Deelvraag 2C:  Hoe wordt op dit moment de planning van de productie bepaald? 

Deelvragen 2A en 2B zorgen er voor dat er inzicht is in het proces bij Bedrijf X. Een belangrijke 
factor die invloed heeft op het proces, is de planning van de productie. Er zijn een aantal 
factoren van invloed op de planning van de productie zoals bijvoorbeeld de capaciteit. Er moet 
dus inzicht komen in welke factoren invloed hebben op de planning en in welke mate deze 
factoren invloed hebben. Vervolgens wordt door middel van gesprekken met werknemers 
inzicht verkregen, in hoe de planning wordt bepaald. In hoofdstuk 3 beschrijven we de huidige 
manier van plannen van het proces. 

Deelvraag 3:  Wat zijn de knelpunten die leiden tot een te lange doorlooptijd bij  
   Bedrijf X? 

In deelvraag 1 is gezocht naar oorzaken van een te lange doorlooptijd in de literatuur. Met 
behulp van voorgaande deelvragen wordt onderzocht wat de knelpunten zijn die tot een te 
lange doorlooptijd leiden bij Bedrijf X. Allereerst wordt er onderzocht of de oorzaken die in 
deelvraag 1 naar voren komen, zich ook voordoen bij Bedrijf X. Om dit te onderzoeken zijn het 
antwoord op deelvraag 2B en de verzamelde data van het proces van belang. Hieruit moet 
achterhaald worden, wat de knelpunten zijn in het productieproces. Vervolgens wordt er 
geanalyseerd wat deze knelpunten veroorzaakt. Hierbij kan rekening worden gehouden met 
interne en externe factoren die deze knelpunten veroorzaken of beïnvloeden. De knelpunten 
bij Bedrijf X worden in hoofdstuk 4 beschreven. 

Deelvraag 4A:  Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de knelpunten die leiden tot een te 
lange doorlooptijd? 

Als de knelpunten van de te lange doorlooptijd zijn gevonden, kan er gezocht worden naar 
mogelijke oplossingen. Eerst moet per knelpunt worden beoordeeld of het zinvol is om naar 
oplossingen te zoeken.  Voor knelpunten die vaak voorkomen of grote invloed hebben op de 
doorlooptijd, wordt eerst gezocht naar oplossingen. Deze knelpunten hebben namelijk meer 
invloed op de gemiddelde doorlooptijd. Bij het zoeken van oplossingen kan literatuur worden 
geraadpleegd. Daarnaast wordt er gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Hierbij is het 
belangrijk om ook input van werknemers mee te nemen. In hoofdstuk 5 beschrijven we de 
mogelijke oplossingen voor de knelpunten. 

Deelvraag 4B:  Wat is de verwachte impact van deze oplossingen op de doorlooptijd? 

De vorige deelvraag moet inzicht geven in welke mogelijke oplossingen er zijn voor de 
oorzaken. Voor Bedrijf X is het van belang dat voor elke mogelijke oplossing bekend is, wat de 
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verwachte impact is op de doorlooptijd. Deze impact zal worden bepaald op basis van 
beschikbare informatie en eventuele aannames. De verwachte impact van een oplossing 
wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

Met behulp van de antwoorden op de deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord in 
hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 presenteert de conclusie en aanbevelingen die uit dit onderzoek 
naar voren zijn gekomen. 

1.6 Probleemhebbers 
De probleemhebbers van het huidige handelingsprobleem zijn de directeur, de operations 
manager en de buitendienstmedewerkers. De directeur is verantwoordelijk voor de 
contracten met klanten, waarin afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de levertijd. 
De operations manager is ook een probleemhebber, omdat hij contact heeft met de klanten 
over de status van de orders en op welke termijn de aflevering plaats vindt. Daarnaast zijn de 
buitendienstmedewerkers ook probleemhebbers, omdat zij de orders niet op tijd af kunnen 
leveren bij de klant. En op het moment van afleveren worden zij door de klant geconfronteerd 
met het niet behalen van de beoogde levertijd.  

De laatste betrokken partij is het personeel van de productielocatie van Bedrijf X. Voor dit 
onderzoek worden vragen aan hen gesteld en gebruik gemaakt van de kennis en informatie 
die zij bezitten. De te lange doorlooptijd heeft ook invloed op de dagelijkse bezigheden van 
het personeel. 

Uiteindelijk is de directeur er verantwoordelijk voor dat er naar een oplossing voor het huidige 
handelingsprobleem wordt gezocht. De directeur is namelijk verantwoordelijk voor de 
dagelijkse bedrijfsvoering en de contracten met de klanten.  

1.7 Afbakening 
Om het onderzoek af te bakenen, ga ik onderzoek doen naar het interne proces en de daar 
bijhorende doorlooptijd. Hier vallen dus de processtappen tussen het ontvangen van 
klantvraag tot orderontvangst buiten. Een reden hiervoor is de variatie in de tijdsduur tussen 
het ontvangen van klantvraag en de definitieve inkoop vanuit de klant. Daarnaast kan het ook 
voorkomen dat een afspraak pas op lange termijn kan worden gepland vanwege 
beschikbaarheid van betrokken partijen. Bij deze afspraak zijn namelijk vertegenwoordigers 
van meerdere partijen aanwezig, waardoor het moeilijk kan zijn om een afspraak met alle 
vertegenwoordigers te plannen. Dit is niet direct te beïnvloeden door Bedrijf X en heeft geen 
invloed op de doorlooptijd vanaf het moment van definitieve inkoop door de klant.   
Naast het begin van het proces valt ook het einde van het proces buiten de doorlooptijd. De 
doorlooptijd wordt gemeten tot het moment dat Product A geproduceerd is. De afrondende 
processtappen worden dus niet meegenomen in het onderzoek. Deze processtappen kosten 
ook relatief weinig tijd ten opzichte van het productieproces. Verbeteringen daarin hebben 
daardoor minder invloed op de levertijd voor de klant. Daarnaast zijn er verschillende 
varianten, waarbij eventueel externe partijen zijn betrokken, bij deze processtappen. Dit zijn 
de redenen om dit deel van het proces niet mee te nemen in het onderzoek.   
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Hoofdstuk 2 - Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden het theoretisch kader van de opdracht en de uitkomsten van de 
literatuurstudie gepresenteerd. Dit theoretisch kader bestaat uit theorieën, methodes en 
definities die toegepast zijn tijdens het onderzoek. In paragraaf 2.1 wordt dit theoretisch kader 
beschreven. Uit de literatuurstudie komen naar voren welke factoren invloed hebben op de 
doorlooptijd. Deze factoren zijn mogelijk ook een oorzaak van een langere doorlooptijd. In 
paragraaf 2.2 wordt allereerst de definitie van doorlooptijd gegeven tijdens dit onderzoek. 
Vervolgens komen verschillende factoren aan bod die van invloed zijn op de doorlooptijd en 
dus een mogelijke oorzaak zijn van een langere doorlooptijd. Uiteindelijk sluiten we in 
paragraaf 2.3 het hoofdstuk af met een conclusie, waarin we antwoord geven op de vraag: 

Wat zijn interne en externe oorzaken van een te lange doorlooptijd volgens  bestaande 
literatuur? 

2.1 Operations management 
Er is gekozen voor het operations management perspectief, omdat er onderzoek wordt 
gedaan naar de doorlooptijd bij een productiebedrijf. Operations management gaat namelijk 
over hoe een organisatie zijn producten en diensten produceert en levert. (Slack, Chambers, 
& Johnston, 2010) Hierbij is het voor een organisatie ook van belang hoe lang het proces van 
produceren en leveren van producten duurt. Een organisatie beoordeelt zichzelf vaak aan de 
hand van de prestaties binnen dit proces. Het beoordelen van de prestaties van een 
organisatie is het gebied van operations performance. Voor het beoordelen van de prestaties 
van een bedrijf zijn er vaak door het management bepaalde doelstellingen  gesteld aan de 
hand van een strategisch framewerk. Maar voor het runnen van operations op dagelijks 
niveau worden nauwkeurigere doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden aan 
de hand van de vijf basis performance objectives geformuleerd. (Slack, Chambers, & Johnston, 
2010) 

2.1.1 Performance objectives 

Met behulp van deze performance 
objectives  bepaalt het bedrijf wat zij 
bereid zijn te doen om de klant 
tevreden te stellen en hun eigen 
concurrentiepositie te verbeteren. De 
volgende vijf performance objectives 
onderscheiden Slack, Chambers & 
Johnston: 

- Kosten 
- Betrouwbaarheid  
- Flexibiliteit 
- Kwaliteit 
- Snelheid 

 

In Figuur 3 zijn de performance objectives en bijbehorende externe en interne effecten 
weergegeven. Daaruit blijkt dat de kosten intern worden beïnvloed door de andere 
performance objectives. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

Figuur 3 – De performance objectives en bijbehorende externe en 
interne effecten (Slack, Chambers, & Johnston, 2010, pp. 52, Chapter 2) 
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Het handelingsprobleem van het te laat afleveren van producten is een extern effect van de 
snelheid-doelstelling. De snelheid-doelstelling heeft intern effect op de snelheid van 
doorvoer. De snelheid van doorvoer is te vertalen naar de doorlooptijd binnen productie. De 
doorlooptijd binnen productie is het onderwerp van dit onderzoek. 

2.1.2 De snelheid-doelstelling 
Snelheid betekent de verstreken tijd tussen klanten die vragen naar een product of dienst en 
het ontvangen van dit product of deze dienst. Het belangrijkste externe voordeel van het snel 
leveren van producten of diensten aan klanten is, dat klanten eerder geneigd zijn het te kopen 
of dat ze bereid zijn meer te betalen. Daarnaast is binnen een bedrijf zelf snelheid ook 
belangrijk. Snelle respons op externe partijen heeft namelijk baat bij snelle besluitvorming en 
snelle beweging van materialen en informatie. En een hogere doorloopsnelheid binnen een 
bedrijf brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo reduceert een hogere doorloopsnelheid 
namelijk voorraad en risico binnen een bedrijf. Voorraadreductie leidt er toe dat er minder 
voorraadkosten worden gemaakt en dat betekent dat verhoogde snelheid ook tot 
kostenbesparingen leidt. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

2.2 Doorlooptijd en factoren die van invloed zijn op de doorlooptijd 
In de vorige paragraaf wordt de link gelegd tussen het gekozen theoretisch perspectief en het 
geïdentificeerde probleem. Daarbij wordt gekozen voor het perspectief van performance 
objectives en daarbij ligt de focus op de snelheid-doelstelling. Binnen de snelheid-doelstelling 
speelt doorlooptijd een grote rol. Naast doorlooptijd zijn er meer factoren, die of een rol 
spelen binnen de snelheid-doelstelling of een relatie hebben met het begrip doorlooptijd. 
Deze factoren worden in deze paragraaf gedefinieerd en beschreven. 

2.2.1 Doorlooptijd  
Voor het uitvoeren van een onderzoek is er kennis nodig over doorlooptijd en bijbehorende 
theorieën. Allereerst is het belangrijk om definities van doorlooptijd te vergelijken en op basis 
van deze vergelijking een definitie te geven van het begrip doorlooptijd voor dit onderzoek.  

Een eerste definitie van doorlooptijd is de tijdsduur vanaf het moment dat de klant een order 
plaatst tot het moment dat er geld van de klant wordt ontvangen. (Bicheno & Holweg, 2016) 
Naast productietijd vallen ook sales, levering en administratieve activiteiten hieronder. Deze 
definitie houdt vooral rekening met het klantperspectief. Er wordt namelijk gekeken naar de 
tijdsduur vanaf het moment dat het proces voor de klant begint met het plaatsen van de order 
tot het moment dat de klant het proces afrondt met het betalen van de order. 

Een andere definitie van doorlooptijd is de tijdsduur vanaf de afgifte van een order op de 
productievloer tot het moment van ontvangst in het magazijn voor eindproducten of het 
moment van verzending naar de klant. (Johnson, 2003) Deze definitie is juist meer gefocust 
op de tijdsduur van productie.  

Op basis van deze twee definities wordt er een definitie gegeven van doorlooptijd voor het 
onderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met het productieproces van Bedrijf X. De 
doorlooptijd wordt als volgt gedefinieerd: 

De tijdsduur vanaf het moment dat de klant zijn order plaatst  
tot het moment dat Product A is geproduceerd. 
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Zoals reeds besproken is in paragraaf 1.7, wordt de doorlooptijd berekend tot het moment 
van afronden van productie in plaats van tot het moment van afleveren. De processtappen 
die hierbij niet worden meegenomen, kosten relatief weinig tijd ten opzichte van het 
productieproces. Verbeteringen daarin hebben daardoor minder invloed op de levertijd voor 
de klant. 

2.2.2 Bewerkingstijd  
Een eerste factor die van invloed is op de doorlooptijd, is de bewerkingstijd. De bewerkingstijd 
is de tijd die het (deel)product nodig heeft om een werkstation te doorlopen. (Johnson, 2003) 
Een werkstation is of een machine of een werkplek waar een medewerker een taak uitvoert. 
De totale bewerkingstijd van een product is gelijk aan de som van de bewerkingstijden van 
alle werkstations, die het product heeft doorlopen. 

Te lange bewerkingstijden vormen een eerste mogelijke oorzaak van een te lange 
doorlooptijd. De bewerkingstijd wordt bepaald door de eisen aan het product en door de 
middelen die beschikbaar zijn om het product te produceren. Complexere producten hebben 
vaak een langere bewerkingstijd dan eenvoudigere producten. Voor het bewerken van het 
product zijn er machines of werknemers met vaardigheden beschikbaar. De eigenschappen 
van deze machines bepalen hoe lang de bewerkingstijd is bij desbetreffende machine. De 
eigenschappen van de machine kunnen dus tot een langere bewerkingstijd leiden. Voor de 
werkstations met werknemers geldt, dat de vaardigheden van deze werknemers ook invloed 
hebben op de bewerkingstijd. Werknemers met minder vaardigheden hebben een negatieve 
invloed op de bewerkingstijd bij hun werkstation. Dit kan dan ook leiden tot een langere 
bewerkingstijd. 

Daarnaast is het van belang dat een product niet meer bewerkingen ondergaat dan nodig is 
om te voldoen aan de vraag van de klant. Dit is namelijk verspilling van tijd door over-
bewerking. (Bicheno & Holweg, 2016) Deze bewerkingen voegen wel waarde toe aan het 
product, maar zijn niet noodzakelijk. Deze onnodige waarde toevoegende bewerkingen 
moeten worden vermeden. (Gottman, Pfeffer, & Sihn, 2013) Indirect leiden deze bewerkingen 
tot een langere totale bewerkingstijd, waardoor de doorlooptijd ook langer wordt dan 
noodzakelijk. 

2.2.3 Omsteltijd 
Een andere factor die invloed heeft op de doorlooptijd, is de omsteltijd. De omsteltijd is de 
tijd die nodig is om een machine om te stellen voor een ander product. (Flynn, 1987) De lengte 
van omsteltijden heeft een negatieve invloed op de doorlooptijd van een product. Tijdens 
deze omsteltijd wordt er allereerst geen waarde toegevoegd aan het product, maar moet het 
product wel wachten voordat het de volgende bewerking kan ondergaan. Lange omsteltijden 
kunnen worden veroorzaakt, doordat er veel tijd nodig is voor één omstelling of doordat er 
vaak omgesteld wordt. Met behulp van Single-Minute Exchange of Dies kan de omsteltijd 
worden gereduceerd indien mogelijk. (Suthar & Deshpande, 2014) Daarnaast hebben de 
eigenschappen van de machines en de productieplanning ook vaak invloed op de 
omsteltijden. De eigenschappen van de machines bepalen hoeveel tijd er nodig is voor het 
omstellen. De productieplanning heeft invloed op het aantal omstellingen en welke 
omstellingen er gedaan moeten worden. 

2.2.4 Transporttijd  
Een andere factor die van invloed is op de doorlooptijd, is de transporttijd van een product. 
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De transporttijd is de tijd die het product spendeert aan de verplaatsing van een werkstation 
naar het volgende werkstation. (Hopp & Spearman, 2011) De transporttijd is afhankelijk van 
het aantal keer dat een product wordt verplaatst en de tijdsduur van deze verplaatsingen. De 
tijdsduur van een verplaatsing wordt beïnvloed door de afstand van deze verplaatsing en de 
snelheid waarmee het product verplaatst wordt. De transporttijd wordt dus indirect voor een 
groot gedeelte bepaald door de lay-out van de productiehal. De inrichting van de productiehal 
kan dus een langere transporttijd veroorzaken. Wanneer een product een langere totale 
transporttijd heeft, leidt dat tot een langere doorlooptijd. Dit is de voornaamste reden om het 
aantal verplaatsingen en tijdsduur van deze verplaatsingen van een product zoveel mogelijk 
te reduceren.  

2.2.5 Batchgrootte 
Naast bovenstaande factoren kan de batchgrootte ook van invloed zijn op de doorlooptijd. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen productie- en bewegingsbatchgrootte. De 
productiebatchgrootte is het aantal producten van hetzelfde type dat bewerkt wordt bij een 
werkstation voordat het werkstation wordt omgesteld voor een ander producttype. (Johnson, 
2003) De bewegingsbatchgrootte is het aantal producten dat verplaatst wordt op hetzelfde 
tijdstip naar een volgend werkstation. (Johnson, 2003) Een grotere batchgrootte leidt tot 
wachttijd voor het vormen van een batch en wachttijd in de wachtrij van een grote batch. De 
batchgrootte beïnvloedt de bewerkings- en omsteltijden bij een werkstation. Een grotere 
batch leidt vaak tot kortere bewerkings- en/of omsteltijden. Daarentegen leidt een kleinere 
batch tot langere bewerkings- en/of omsteltijden. Dit kan indirect leiden tot overbezetting of 
onderbezetting van een werkstations. Dit heeft tot gevolg dat de capaciteit van een 
werkstation af kan nemen. Bij het bepalen van de batchgrootte is het de uitdaging om 
wachttijden te minimaliseren zonder daarbij de benodigde capaciteit te verliezen. (Hopp & 
Spearman, 2011) Daarom is het noodzakelijk om de juiste batchgrootte te vinden zodat de 
wachttijden zo kort mogelijk zijn en de werkstations de benodigde capaciteit hebben. De 
batchgrootte kan leiden tot langere wachttijden, waarmee indirect de gemiddelde 
doorlooptijd van de producten ook langer wordt. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 
batchgrootte een oorzaak kan zijn van een langere doorlooptijd.  

2.2.6 Variabiliteit 
Variabiliteit komt ook binnen veel processen voor en kan onderverdeeld worden in 
aankomstvariabiliteit en procesvariabiliteit. Variabiliteit leidt er toe dat er in het proces 
wachtrijen ontstaan of dat de benutting van de capaciteit van het proces niet optimaal is. 
(Slack, Chambers, & Johnston, 2010)  

Procesvariabiliteit wordt door interne factoren veroorzaakt. Procesvariabiliteit wordt 
veroorzaakt door bijvoorbeeld storing van procestechnologie, noodzakelijke herbewerkingen 
of variatie in eisen voor het product. Hierdoor ontstaan er wachtrijen en daardoor hebben 
producten meer onnodige wachttijd. Deze wachttijd leidt indirect tot een langere doorlooptijd 
van het product. Dit laat het verband zien tussen een langere doorlooptijd en de bijbehorende 
oorzaak van procesvariabiliteit. 

Naast procesvariabiliteit kan er ook sprake zijn van aankomstvariabiliteit in een proces. 
Aankomstvariabiliteit is onder te verdelen in variabiliteit in aankomst van vraag, informatie en 
materialen. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) Fluctuaties in de aankomst van vraag leiden 
er toe dat er geen constant aantal orders naar de productievloer wordt gestuurd. Hierdoor 
fluctueert de hoeveelheid Work In Progress ook, waardoor indirect de gemiddelde 
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doorlooptijd toeneemt. Fluctuaties in vraag worden veroorzaakt door de klanten. Daarnaast 
kan er ook sprake zijn van het te laat aankomen van informatie. Dit leidt er toe dat het product 
nog niet compleet geproduceerd kan worden. Dit kan informatie zijn van een klant over de 
desbetreffende order, maar het kan bijvoorbeeld ook informatie zijn van leveranciers of 
andere derde partijen. De laatste vorm van variabiliteit is het te vroeg of te laat komen van 
materialen. Als materialen te laat binnen komen, leidt dit er toe dat productie stil ligt. Het te 
laat binnen komen van materialen kan worden veroorzaakt door de leverbetrouwbaarheid 
van leveranciers of door het voorraadbeheer van het bedrijf. Bij het selecteren van 
leveranciers is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over de 
leverbetrouwbaarheid. Het voorraadbeheer van het bedrijf bepaalt wanneer materialen 
worden besteld en in welke hoeveelheden. Dan is de primaire oorzaak wel weer intern, omdat 
er te laat materialen zijn besteld. 

2.2.7 Bezettingsgraad van werkstations 
Een andere factor die van invloed is op de doorlooptijd, is de bezettingsgraad van 
werkstations. De bezettingsgraad van een werkstation is de ratio van gerealiseerde output 
door het werkstation tot de theoretische capaciteit van het werkstation.  Vermijdbare en 
onvermijdbare verliezen leiden er toe dat de gerealiseerde output kleiner is dan de 
theoretische capaciteit. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) Bij het berekenen van de 
bezettingsgraad wordt er van de theoretische capaciteit van een werkstation uitgegaan. 
Daarentegen is de theoretische capaciteit van een werkstation nooit gelijk aan de effectieve 
capaciteit, omdat er onvermijdbare verliezen optreden. De effectieve capaciteit van een 
werkstation is de capaciteit die overblijft nadat de onvermijdbare verliezen, die de 
theoretische capaciteit reduceren, zijn meegerekend. Daarom is het ook van belang om te 
weten wat de efficiëntie van een werkstation is. De efficiëntie van een werkstation is de ratio 
van gerealiseerde output door het werkstation tot de effectieve capaciteit van het 
werkstation. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010)   
Voor de bezettingsgraad en efficiëntie gelden de volgende twee formules: 

𝐵𝑒𝑧𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 =
 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
          

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖ë𝑛𝑡𝑖𝑒 =
𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛
 

 

  
 

Vergelijking van de bezettingsgraad en efficiëntie van een werkstation kan inzicht geven in de 
prestaties van een werkstation en de verhouding tussen vermijdbare en onvermijdbare 
verliezen. 

De bezettingsgraad van werkstations kan indirect leiden tot een langere doorlooptijd. Een 
hogere bezettingsgraad heeft als gevolg dat de kans groter is dat producten eerst in de 
wachtrij aansluiten. Dit resulteert in langere wachttijden, waardoor de doorlooptijd 
toeneemt. (Johnson, 2003) Een lagere bezettingsgraad heeft als gevolg dat er minder output 
wordt gerealiseerd, waardoor producten langer in het proces zitten dan noodzakelijk. Dit leidt 
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indirect ook tot een langere doorlooptijd. Voor een bedrijf is het de uitdaging om binnen het 
productieproces de juiste afstemming te vinden tussen de bezettingsgraad van de 
werkstations en de maximale capaciteit. 

2.2.8 Kwaliteit van proces of producten 
Productiviteit binnen een bedrijf neemt toe wanneer de kwaliteit van het proces en 
bijbehorende producten ook toenemen. Productiviteit is de verhouding van wat wordt 
geproduceerd door een proces tot wat er nodig is om het te produceren. Dit wil zeggen de 
output van het proces gedeeld door de input van het proces. (Slack, Chambers, & Johnston, 
2010) Wanneer de productiviteit toeneemt, leidt dit namelijk tot toename van de snelheid 
binnen het bedrijf. Dit heeft tot gevolg dat de doorlooptijd van producten korter wordt. 
(Holmström, 1994) Daarentegen leidt niet toereikende kwaliteit van het proces of de 
producten tot een lagere productiviteit. Daarnaast kan niet toereikende kwaliteit er toe leiden 
dat er herbewerkingen nodig zijn tijdens productie, waardoor de bewerkingstijd van het 
product langer wordt. Het kan zelfs ook voorkomen dat een klant niet tevreden is met het 
product en aanspraak maakt op zijn garantie. Dit houdt in dat het product opnieuw moet 
worden geproduceerd zonder dat hier extra omzet mee wordt gegenereerd. Het 
herproduceren kost productietijd en leidt er toe dat de wachttijd van andere producten 
toeneemt. Niet toereikende kwaliteit van het proces of product is dus een mogelijke oorzaak 
van een langere doorlooptijd. Dat de kwaliteit niet toereikend is, kan onder andere worden 
veroorzaakt door de materialen, machines, werknemers en onvoldoende kwaliteitscontroles. 

2.2.9 Work In Progress 
Een laatste interne oorzaak van een langere doorlooptijd is te veel Work In Progress in het 
proces. Work In Progress is het aantal producten in een proces dat wacht om verder verwerkt 
te worden. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) Oorzaken van te veel Work In Progress zijn 
buffers, te grote batchgroottes en te grote instroom van orders. (Blocher, Garrett, & 
Schmenner, 1999) Het verband tussen Work In Progress en de doorlooptijd is terug te zien in 
Little’s Law. Met behulp van Little’s Law kan de doorlooptijd worden berekend, gegeven de 
hoeveelheid Work In Progress en de cyclustijd. De cyclustijd is de gemiddelde tijd tussen twee 
producten die het proces als output verlaten. (Slack, Chambers, & Johnston, 2010) 

Little’s Law: Doorlooptijd = Work In Progress x Cyclustijd 

Uit deze formule is af te leiden dat een grotere hoeveelheid Work In Progress tot een langere 
doorlooptijd leidt. 

2.3 Conclusie 
Ter afsluiting van hoofdstuk 2 beantwoorden we met behulp van de informatie uit de 
voorgaande paragrafen de volgende deelvraag: 

Wat zijn mogelijke interne en externe oorzaken van een te lange doorlooptijd volgens  
bestaande literatuur? 

In de literatuur zijn er meerdere oorzaken reeds bekend van een langere doorlooptijd. Een 
aantal oorzaken  komen in diverse artikelen aan bod en hebben veel invloed op een langere 
doorlooptijd. Er zijn meer interne oorzaken bekend in de literatuur dan externe oorzaken. 
Daarnaast zijn er relaties tussen de verschillende oorzaken, waardoor het van belang is dat de 
primaire oorzaak wordt ontdekt.  



12 
 

Bij het vinden van oorzaken van een langere doorlooptijd is het van belang om na te gaan of 
een oorzaak van grote invloed is op de doorlooptijd. En daarnaast is het ook belangrijk om na 
te gaan of een oorzaak vaak voorkomt. Wanneer een oorzaak zelden of alleen in specifieke 
situaties voorkomt, is deze mogelijk minder relevant voor het onderzoek. De belangrijkste en 
meest voorkomende oorzaken van een langere doorlooptijd zijn:  
- Te lange bewerkingstijden  
- Te lange omsteltijden  
- Te lange transporttijden  
- De grootte van batches    
- Procesvariabiliteit  
- Geen optimale benutting van werkstations  
- Ontoereikende kwaliteit van het proces of de producten  
- Te veel Work In Progress  
- Aankomstvariabiliteit 

Figuur 4 geeft weer welke oorzaken of factoren een verband hebben met elkaar en hoe 
daarmee uiteindelijk de doorlooptijd wordt beïnvloed. In voorgaande paragrafen zijn deze 
verbanden beschreven.  

 

 

  

Figuur 4 - Verbanden tussen verschillende factoren en de doorlooptijd 
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Hoofdstuk 3 - Proces en planning bij Bedrijf X 

In dit hoofdstuk wordt het proces en de planning van dit proces bij Bedrijf X beschreven. In 
paragraaf 3.1 wordt eerst globaal het gehele proces bij Bedrijf X beschreven. Er wordt 
vervolgens verder ingezoomd op dit proces, waarbij de verschillende processtappen worden 
beschreven. In paragraaf 3.2 worden de kenmerken van het productieproces beschreven. 
Hierbij komen de bewerkings-, omstel-, set-up, droog- en doorlooptijden van het 
productieproces aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de wijze van productieplanning 
beschreven. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.4 afgesloten met een conclusie, waarin we 
antwoord geven op de deelvragen: 

Hoe ziet het productieproces er op dit moment uit? 

Wat zijn de bewerkings- en wachttijden van de productiestappen en de doorlooptijd van het 
productieproces?  

Hoe wordt op dit moment de planning van de productie bepaald? 

3.1 Processtappen 
Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 

3.2 Kenmerken productieproces 
In de vorige paragraaf is het gehele proces vanaf klantvraag tot afronding van de order 
beschreven. Voor dit onderzoek ligt de focus op de doorlooptijd binnen het productieproces. 
Dit is reeds gedefinieerd als de tijdsduur vanaf het moment dat de klant zijn order plaatst tot 
het moment dat Product A is geproduceerd. In deze paragraaf worden de kenmerken van het 
productieproces verder uitgelicht. 

3.2.1 Bewerkingstijden 
Tijdens de productie van Product A vinden verschillende bewerkingen plaats om tot het 
eindproduct te komen. Deze verschillende bewerkingen hebben verschillende 
bewerkingstijden. Daarnaast varieert de bewerkingstijd bij de bewerkingsstappen per order, 
omdat elke order verschillend is qua grootte en complexiteit. Met behulp van zelf verzamelde 
data heb ik gekwantificeerd hoeveel minuten een specifieke bewerking per order duurt. Deze 
data zijn verzameld door tijdens het productieproces te observeren en documenteren op welk 
tijdstip de bewerking is gestart en op welk tijdstip de bewerking is afgerond. Hiervoor ben ik 
zelf in de productiehal geweest om dit allemaal te documenteren, omdat er geen systeem is 
waarin dit momenteel wordt bijgehouden. Voor deze dataverzameling zijn 30 orders gevolgd 
die vanaf 21 juni tot en met 3 juli 2017 zijn bewerkt. Voor elke order is de benodigde 
informatie gedocumenteerd in Excel zoals weergegeven in Tabel 1.  
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Tabel 1 - Dataregistratie bewerkingstijden order 

Aan de hand van deze data is de bewerkingstijd in minuten per bewerking per order bepaald. 
In Tabel 2 zijn de gemiddelde bewerkingstijden en standaarddeviaties weergegeven voor de 
verschillende productiestappen. Uit deze gemiddelden en standaarddeviaties wordt 
geconcludeerd dat er weinig variatie zit in de bewerkingstijden. Wanneer de 
standaarddeviatie wordt gedeeld door het bijbehorende gemiddelde is de uitkomst kleiner 
dan 0,5. Dit betekent dat de variatie per bewerking klein is. Ook is de gemiddelde totale 
bewerkingstijd van een order in deze tabel weergegeven. Vanaf het begin tot het einde van 
de productie wordt Product A 1322,74 minuten bewerkt. In Appendix B is weergegeven wat 
de bewerkingstijden zijn voor deze 30 orders.   

Bewerkingstijden per bewerking in minuten 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 

Bewerking 1 562,16 62,39 

Bewerking 1 20,73 2,95 

Bewerking 2 165,25 59,88 

Bewerking 3 106,63 43,86 

Bewerking 4 117,81 36,76 

Bewerking 5 90,67 51,27 

Bewerking 6 50,45 18,16 

Bewerking 7 43,79 14,26 

Bewerking 8 40,09 16,52 

Bewerking 9 125,16 47,00 

Totale bewerkingstijd 1322,74 0,00 
Tabel 2 - Bewerkingstijden productie 

3.2.2 Omsteltijden, set-up tijden en droogtijden 

Een aantal bewerkingen kan niet direct plaatsvinden. Daarvoor is een omstelling of 
voorbereidende werkzaamheid noodzakelijk. Daarnaast moet Product A na een aantal 
bewerkingen drogen, voordat de volgende bewerking kan plaatsvinden.  

Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 

Order: Datum Tijdstip gestart Tijdstip afgerond 

Inkoop    

Stap 1 afgerond    

Set-up Machine B    

Bewerking 1    

Omstellen Machine B    

Bewerking 1    

Bewerking 2    

Bewerking 3    

Bewerking 4    

Bewerking 5    

Bewerking 6    

Bewerking 7    

Bewerking 8    

Bewerking 9    

Pakbon geprint    
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In Tabel 3 is een overzicht weergegeven de omsteltijden, set-up tijden en droogtijden binnen 
het productieproces. 

Overzicht omsteltijden, set-up tijden en droogtijden in minuten 

Per order 

Omsteltijd Machine B per omstelling 49,32 

Droogtijd na bewerking 3 1130,97 

Droogtijd na bewerking 4 7539,82 

Droogtijd na bewerking 8 753,98 

 

Per batch 

Schoonmaken voor bewerking 7 282,74 

Voorbereiden bewerking 7 94,25 

Nabewerken en opruimen na bewerking 7 94,25 

Voorbereiden bewerking 8 94,25 

 

Wekelijks 

Schoonmaken 753,98 
Tabel 3 - Overzicht omsteltijden, set-up tijden en droogtijden 
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3.2.3 Doorlooptijd 

Van de 30 orders die gevolgd zijn in het proces, is ook de doorlooptijd berekend. Voor deze 
orders zijn data van werkstromen uit het ERP-systeem verzameld. Het moment dat een 
productieverzoek wordt gestart en het moment van afronding van werkvoorbereiding wordt 
vastgelegd in het ERP-systeem. Voor de orders is achterhaald wanneer het productieverzoek 
is gestart en wanneer werkvoorbereiding (WVB) is afgerond. Het moment van afronding van 
productie is wanneer Product Ais geproduceerd. Dit is het moment wanneer de laatste 
bewerking 9 is voltooid. Tijdens de dataverzameling is voor elke order dit moment 
gedocumenteerd. Met behulp van deze informatie is berekend wat de doorlooptijd was van 
een order. In Tabel 4 worden de doorlooptijden van de 30 orders weergegeven. De oranje 
kleur van een aantal rijen in deze tabel betekent dat de order in productie is gegaan voordat 
deze order was ingekocht. Daardoor is bij deze orders de datum van ‘WVB afgerond’ eerder 
dan de datum van ‘Start productieverzoek’. En bij twee orders is de datum van ‘Productie 
afgerond’ zelfs eerder dan de datum ‘Start productieverzoek’. 

Tabel 4 - Doorlooptijden gevolgde orders 

Doorlooptijden orders in werkdagen 

Order Start productieverzoek WVB afgerond Productie afgerond Doorlooptijd 

55961    53,91 

55975    39,71 

55585    116,80 

55949    97,64 

25    110,33 

55948    108,01 

13    108,07 

55812    138,36 

55818    94,69 

55886    98,46 

55968    16,52 

55933    46,24 

55951    31,10 

55967    101,72 

55834    0,06 

55847    95,88 

55743    0,00 

55896    44,55 

55893    57,74 

55972    23,25 

55934    14,89 

6    93,81 

55983    35,50 

7    0,06 

55981    72,38 

33    31,35 

55984    149,16 

55994    90,48 

55804    214,88 

55977    0,06 
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Het volgen van deze 30 orders bevestigt dat het productieproces niet optimaal verloopt. 
Allereerst is er bij één order een fout gemaakt tijdens de productie, waardoor de productie 
van deze order niet voltooid is.   
Normaliter wordt de productie van een order pas gestart als de order is ingekocht door de 
klant. Doordat klanten momenteel niet tevreden zijn over de levertijden van Bedrijf X, wordt 
voor bepaalde klanten de productie al gestart voordat inkoop binnen is. Voor 10 van de 30 
orders is productie al gestart voordat de klant de order had ingekocht. Deze orders zijn in de 
tabel te herkennen aan de oranje kleur. Deze orders hebben logischerwijs een kortere 
doorlooptijd dan de overige orders, omdat een deel van het proces al doorlopen is voordat de 
order wordt ingekocht. Dit beïnvloedt de gemiddelde doorlooptijd, maar ook zeker de 
doorlooptijd van andere orders in het proces. De gemiddelde doorlooptijd van de 29 orders 
die geproduceerd zijn, is 71,94 werkdagen. Daarentegen is de gemiddelde doorlooptijd van de 
19 orders die na inkoop zijn geproduceerd 97,20 werkdagen. En de gemiddelde doorlooptijd 
van de 10 orders die al in productie zijn gegaan voor inkoop is 19,35 werkdagen.  

3.3 Planning tijdens productieproces 

Het is noodzakelijk om te plannen wanneer orders het productieproces in gaan en de 
verschillende bewerkingsstappen ondergaan. Bij het plannen van de productie moet rekening 
worden gehouden met de beschikbare tijd, beschikbare machines en beschikbare 
werknemers. Voordat een order wordt geproduceerd moet werkvoorbereiding afgerond zijn 
en dit kan dus ook de planning beïnvloeden. Het komt namelijk voor dat de werkvoorbereider 
contact moet hebben met de buitendienstmedewerker over de order en eventuele 
aanpassingen. Dit kan er toe leiden dat het langer duurt voordat werkvoorbereiding is 
afgerond en productie kan worden gestart, omdat er extra wachttijd ontstaat doordat de 
buitendienstmedewerker niet direct beschikbaar is. Dit zijn de interne factoren die invloed 
hebben op de planning van de verschillende orders. Daarnaast zijn er ook externe factoren die 
invloed hebben op de planning in het productieproces. Allereerst wordt de planning beïnvloed 
door het moment van inkopen van de orders  

In het verleden werd een productieverzoek gestart en was er eigenlijk geen planning voor 
wanneer alle bewerkingen plaats zouden vinden. Voor de 30 orders die zijn gevolgd tijdens dit 
onderzoek was ook geen planning wanneer welke bewerking plaats zou vinden. Dit zorgt 
ervoor dat het productieproces een black box is waar verzoeken in gaan en Product A als 
resultaat uit moet komen. Dit leidt er ook toe dat er geen overzicht is in wat de status is van 
de orders die in productie zijn. Doordat een planning ontbreekt, is het voor de werknemers 
niet altijd duidelijk welke order welke bewerking moeten ondergaan. Daarnaast is er ook geen 
controle op wat er elke dag geproduceerd wordt in de productiehal. Hierdoor worden 
regelmatig ad hoc beslissingen genomen over welke orders voorrang krijgen in de productie.
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3.4 Conclusie 

Ter afsluiting van hoofdstuk 3 beantwoorden we met behulp van de informatie uit voorgaande 
paragrafen de volgende deelvragen:  

Hoe ziet het productieproces er op dit moment uit? 

Wat zijn de bewerkingstijden, omsteltijden, set-uptijden en droogtijden van de 
productiestappen en de doorlooptijd van het productieproces?  

Hoe wordt op dit moment de planning van de productie bepaald? 

Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar oorzaken van een langere doorlooptijd in de 
productie. De productie bestaat eigenlijk uit negen verschillende bewerkingsstappen. De 
gemiddelde totale bewerkingstijd per order is 1322,74 minuten.  

Naast bewerkingstijd zijn er ook omsteltijden, set-uptijden en droogtijden tijdens het proces. 
Elke order heeft een gemiddelde omsteltijd van 98,65 minuten omsteltijd voor het omstellen 
van Machine B. Daarnaast heeft de order een minimale droogtijd van 1130,97 minuten nadat 
bewerking 3. Na bewerking 4 is een minimale droogtijd van 7539,82 minuten nodig. En na 
bewerking 8 is een minimale droogtijd van 753,98 minuten nodig. Voor elke batch order die 
bewerking 7 ondergaan, is een totale set-uptijd van 565,49 minuten nodig. En ook is er 753,98 
minuten nodig om één keer per week schoon te maken. 

Bovenstaande bewerkingstijden, omsteltijden, set-uptijden en droogtijden bepalen de 
wachttijd van een order tijdens het proces én de doorlooptijd van een order. De gemiddelde 
doorlooptijd van de orders die gevolgd zijn tijdens het onderzoek is 71,94 werkdagen. Hieruit 
blijkt dat deze doorlooptijd maar voor 3,83% bestaat uit bewerkingstijd. De overige 96,17% 
bestaat uit omsteltijd, set-uptijd, droogtijd en wachttijd. 

Op dit moment is er geen planning van productie van de orders. Er wordt een 
productieverzoek gestart nadat de inkoop van de klant ontvangen is, maar er is geen planning 
wanneer welke stap in het proces doorlopen wordt. Het productieproces is een soort black 
box waar productieverzoeken in gaan en na enige tijd Product A uitkomt. Hierdoor kunnen 
medewerkers makkelijk de volgorde van productie veranderen, omdat er geen planning en 
controle is tijdens het proces. Dit leidt er toe dat er geen overzicht en structuur in het 
productieproces is. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op dit knelpunt en de invloed daarvan op 
de doorlooptijd. 

Hiermee hebben we voldoende informatie voor de volgende stap in het onderzoek. Dit 
hoofdstuk heeft samen met hoofdstuk 2 voldoende informatie gegeven om te onderzoeken 
welke knelpunten tot een langere doorlooptijd leiden bij Bedrijf X.  
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Hoofdstuk 4 - Knelpunten die leiden tot een langere doorlooptijd bij Bedrijf X 

 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke knelpunten bij Bedrijf X tot een langere doorlooptijd 
leiden. Het zoeken naar knelpunten is gedaan aan de hand van bekende oorzaken van een 
langere doorlooptijd, die reeds beschreven zijn in hoofdstuk 2. Daarnaast is er tijdens het 
uitvoeren van het onderzoek geobserveerd of er knelpunten zijn die niet benoemd waren in 
hoofdstuk 2. Onderstaande knelpunten worden beschreven, omdat ze een grote invloed 
hebben op het proces en bijbehorende doorlooptijd. De overige mogelijke knelpunten uit 
hoofdstuk 2 worden daarna ook kort behandeld.   
Paragraaf 4.1 beschrijft dat de bezettingsgraad van de Machine B een knelpunt is bij Bedrijf X. 
Vervolgens beschrijft paragraaf 4.2 dat de kwaliteit van het proces én de kwaliteit van Product 
A ook knelpunten vormen bij Bedrijf X. In paragraaf 4.3 beschrijven we het knelpunt van de 
hoeveelheid Work In Progress bij Bedrijf X. Vervolgens bevat paragraaf 4.4 het externe 
knelpunt omtrent aankomstvariabiliteit van inkoop vanuit de klanten. In paragraaf 4.5 
beschrijven we het knelpunt omtrent het ontbreken van planning en structuur in het 
productieproces. Ten slotte behandelen we in paragraaf 4.6 de overige oorzaken van een 
langere doorlooptijd die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Hierbij wordt beschreven of deze 
oorzaken ook voorkomen bij Bedrijf X. Vervolgens sluiten we het hoofdstuk af met een 
conclusie waarin we de volgende deelvraag beantwoorden:  

Wat zijn de knelpunten die leiden tot een te lange doorlooptijd bij Bedrijf X? 

4.1 Bezettingsgraad Machine B 
De bezettingsgraad van de Machine B heeft invloed op het aantal orders dat iedere werkdag 
wordt bewerkt. De bezettingsgraad is reeds gedefinieerd als de ratio van gerealiseerde output 
door het werkstation tot de theoretische capaciteit van het werkstation. Hierbij zijn data 
verzameld van het aantal minuten dat er output is gerealiseerd door de Machine B. 
Tegelijkertijd zijn er data verzameld over het aantal minuten dat er vermijdbare en 
onvermijdbare verliezen optreden. Met behulp van een logboek is gedocumenteerd welke 
momenten er output is gerealiseerd en welke momenten er vermijdbare en onvermijdbare 
verliezen zijn opgetreden. Dit heb ik gedocumenteerd door zelf in de productiehal te zijn en 
bij te houden wat de Machine B precies deed op een aantal werkdagen. In Appendix C wordt 
dit logboek weergegeven en dit geeft direct weer hoe de benodigde data zijn verzameld. 

Tabel 5 geeft weer wat de bezettingsgraad en efficiëntie van de Machine B is op 21 juni tot en 
met 3 juli. Momenteel is er vanuit Bedrijf X geen norm vastgesteld voor de bezettingsgraad 
van de Machine B of het aantal orders dat bewerkt wordt per dag. Desondanks concluderen 
we dat de bezettingsgraad van de Machine B vaak te laag is, omdat de machine te veel 
minuten aan vermijdbare verliezen verliest. Op 29 juni is er minder dan 60 minuten aan 
vermijdbare verliezen, terwijl dit op de andere dagen veel hoger is. Daarom is op basis van 
Tabel 5 is een norm voor de bezettingsgraad van 0,7 realistisch, aangezien dit op 29 juni ook 
ruimschoots werd behaald. 

Op een werkdag is er 9 uur beschikbaar om te frezen, want in de pauze kan de Machine B ook 
zijn bewerkingen uitvoeren. Daarmee is de theoretische capaciteit van de Machine B 
9*60=540 minuten. En een bezettingsgraad van 0,7 betekent dan dat er 378 minuten output 
moet worden gerealiseerd. Daarmee is het mogelijk om minimaal 4 orders per dag te 
bewerken. Door deze lage bezettingsgraad worden er geen 4 orders per dag bewerkt. 
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Hierdoor wachten de orders langer voordat ze bewerkt worden. Dit heeft tot gevolg dat de 
gemiddelde doorlooptijd van de orders langer wordt.  

Bezettingsgraad en efficiëntie Machine B 

  21-jun 22-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 3-jul 

Duur  

Output 286 349 365 382 382 416 354 338 

Vermijdbaar 166 228 132 113 93 53 118 138 

Onvermijdbaar 91 70 81 51 73 78 68 71 

Totaal 543 647 578 546 548 547 540 547 

 

Bezettingsgraad 0,5267 0,5394 0,6315 0,6996 0,6971 0,7605 0,6556 0,6179 

Efficiëntie 0,6327 0,6049 0,7344 0,7717 0,8042 0,8870 0,7500 0,7101 
Tabel 5 – Bezettingsgraad en efficiëntie Machine B 

4.2 Kwaliteit  
De kwaliteit van producten en processen hebben invloed op de doorlooptijd. Wanneer de 
kwaliteit van een (tussen)product niet toereikend is, moet het (tussen)product herbewerkt 
worden of zelfs opnieuw worden geproduceerd vanaf de eerste productiestap. Dit kost extra 
productietijd waardoor de productiviteit in het productieproces afneemt. Een lagere 
productiviteit heeft als gevolg dat de snelheid binnen een bedrijf afneemt. Een lagere 
productiviteit heeft indirect een langere doorlooptijd tot gevolg. De kwaliteit van producten 
of processen is afhankelijk van de eigenschappen van de machines en vaardigheden van het 
personeel. Tijdens het proces worden er momenteel geen kwaliteitscontroles uitgevoerd bij 
Bedrijf X. De kwaliteit van de producten en processen wordt daarom afgeleid uit het aantal 
garanties dat door de klanten wordt ingediend. Deze data zijn verzameld uit het ERP-systeem 
op basis van beschrijvingen bij de ingediende garanties in het systeem. Hiervoor is informatie 
van de van het eerste half jaar van 2017 verzameld.  Daarnaast heb ik zelf gedocumenteerd 
hoeveel herbewerkingen er plaats hebben gevonden bij de 30 orders die gevolgd zijn tijdens 
het onderzoek. Dit wordt normaliter niet gedocumenteerd, waardoor er geen statistieken van 
het verleden beschikbaar zijn.  

Garanties 

De klant kan aanspraak maken op zijn garantie, wanneer een order niet voldoet aan de 
gewenste kwaliteit. Als een klant een garantie indient, gaat Bedrijf X een nieuw Product A 
produceren om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Bedrijf X maakt onderscheid 
in de garanties door middel van een categorisering in fouten bij simulaties, fabricagefouten 
en producttekortkomingen.  

De garanties in 2017 zijn gedocumenteerd en gecategoriseerd in bovenstaande categorieën. 
In Appendix D is een overzicht weergegeven van de garanties in 2017.  Het aantal garanties is 
natuurlijk afhankelijk van het aantal simulaties dat uitgevoerd is. Daarom geeft het percentage 
garantie een betere indicatie van de kwaliteit van de geleverde Producten A. In Tabel 6 worden 
de statistieken weergegeven van de garanties van 2017. In de documentatie van garanties zijn 
211 simulaties voor kwartaal 1 meegenomen en voor kwartaal 2, tot en met week 22, zijn 139 
simulaties meegenomen.  
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Tabel 6 - Statistieken garanties 2017 

Een garantie heeft tot gevolg dat Bedrijf X een nieuwe product moet produceren, waarbij vaak 
de tijdsdruk hoger is dan bij een nieuwe order. Reden hiervoor is dat de klant niet tevreden is 
met het geleverde product. Het aantal garanties dat per week binnenkomt heeft invloed op 
de doorlooptijden van de orders die in diezelfde week in productie gaan, omdat er 
gelimiteerde productiemiddelen zijn. In Figuur 13 is het aantal garanties per week tot en met 
week 22 weergegeven. Uit Tabel 6 en Figuur 13 blijkt dat het aantal garanties in kwartaal 2 
significant hoger is dan in kwartaal 1. Er is niet direct een verklaring voor dit significante 
verschil, maar hierbij spelen de buitendienstmedewerkers van Bedrijf X zeker een rol. Dit leidt 
er toe dat er meer orders opnieuw productie in gaan. Deze garanties krijgen vaak hogere 
prioriteit in productie, waardoor andere orders langer wachten op de volgende bewerking. Dit 
leidt tot een langere doorlooptijd van deze orders. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde 
doorlooptijd ook langer wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet gedocumenteerde herbewerkingen 

Naast garanties is het ook mogelijk dat een order vaker een bewerking ondergaat, omdat de 
eerste keer bewerken niet goed genoeg was. Dit wordt momenteel niet gedocumenteerd bij 
Bedrijf X, terwijl het er wel toe leidt dat andere orders langer moeten wachten. De 30 orders 
die gevolgd zijn, hebben ook niet allemaal het productieproces in één keer doorlopen. Vier 
van de dertig orders hebben twee keer bewerking 7 en 8 ondergaan, omdat na de eerste keer 
bewerken het oppervlak van de order niet glad genoeg was.  

Statistieken garanties 2017 

  Aantal Percentage 

Totaal kwartaal 1 16 7,58 % 

Simulatie   9 4,27 % 

Fabricagefout 6 2,84 % 

Producttekortkoming 1 0,47 % 

 

Totaal kwartaal 2 24 17,27 % 

Simulatie   20 14,32 % 

Fabricagefout 4 2,88 % 

Producttekortkoming 0 0,00 % 
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Daarnaast werd bij één van de dertig orders na bewerking 8 geconstateerd dat het een niet 
aan de specificaties voldeed. Dit voorbeeld bevestigt dat een duidelijke montageopdracht en 
tussentijdse controles van belang zijn om in één keer het productieproces te doorlopen. 
Hierbij is het van belang om te controleren of de order aan de specificaties voldoet én of het 
Product A de gewenste kwaliteit heeft.  

4.3 Work In Progress 
In een productieproces heeft de hoeveelheid Work In Progress invloed op de doorlooptijd van 
de orders. De grote hoeveelheid Work In Progress wordt vaak veroorzaakt door andere 
knelpunten in het proces. Een grote hoeveelheid Work In Progress leidt er namelijk toe dat 
een order meer wachttijd heeft voordat het een bewerking ondergaat. Dit geldt ook voor het 
productieproces van Bedrijf X. Daarom zijn er data verzameld van de hoeveelheid Work In 
Progress binnen het proces bij Bedrijf X. Deze data heb ik verzameld door iedere ochtend door 
de productiehal te lopen en de hoeveelheid Work In Progress te tellen. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen verschillende bewerkingen waarvan de hoeveelheid Work In Progress is 
gedocumenteerd.  

In Figuur 14 is weergegeven wat de hoeveelheid Work In Progress bij de verschillende 
bewerkingen is en daarbij ook het cumulatief weergegeven. Uit deze grafiek is af te lezen dat 
de hoeveelheid Work In Progress tussen de 40 en 50 orders is. Daarnaast laat Figuur 14 zien 
dat de hoeveelheid Work In Progress bij de werkvoorbereiding en de Machine B hoog is. Deze 
hoeveelheid Work In Progress leidt er toe dat een order meerdere dagen in het 
productieproces wacht op een bewerking. Deze wachttijd heeft tot gevolg dat de gemiddelde 
doorlooptijd van de orders ook langer wordt. Daarom is het essentieel dat de hoeveelheid 
Work In Progress wordt gereduceerd om de gemiddelde doorlooptijd ook te kunnen 
verkorten. 

4.4 Aankomstvariabiliteit 
Bovenstaande oorzaken hebben allemaal hun oorsprong intern bij Bedrijf X. Daarentegen zijn 
er ook externe invloeden op de doorlooptijd van de productie. Het is namelijk zelden het geval 
dat orders evenredig verdeeld binnen komen bij het bedrijf. Het aantal orders dat per dag 
binnenkomt, fluctueert namelijk erg. Daarom zijn er data verzameld van de startdatum van de 
productieverzoeken. Hiervoor heb ik data uit het ERP-systeem geëxporteerd naar Excel. 
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Vervolgens heb ik door gebruik te maken van een aantal Excel-formules berekend hoeveel 
productieverzoeken zijn gestart vanaf 1 januari tot en met 22 juni. Een productieverzoek 
wordt gestart op het moment dat de dealer de order inkoopt bij Bedrijf X. Figuur 15 laat zien 
hoeveel productieverzoeken er elke dag zijn gestart. Gemiddeld worden 3,02 
productieverzoeken per dag gestart, waarbij een standaardafwijking van 2,29 hoort. Uit de 
grafiek en de standaardafwijking kan worden geconcludeerd dat er sprake is van 
aankomstvariabiliteit in orders van de klanten. Deze variabiliteit heeft gevolgen voor de 
hoeveelheid Work In Progress binnen het proces. Daarnaast hebben uitschieters naar boven 
tot gevolg dat een order meer wachttijd gaat hebben tijdens productie. Dit leidt dan indirect 
weer tot een langere doorlooptijd. Momenteel is er geen verklaring voor de uitschieters van 
het aantal productieverzoeken. Dit wordt veroorzaakt door gedrag van de klant, maar hier is  
geen informatie van beschikbaar waarmee een verklaring zou kunnen worden gevonden. 

4.5 Ontbreken van planning en structuur in het productieproces 

Tijdens het onderzoek bij Bedrijf X is duidelijk geworden dat er geen planning en structuur in 
het productieproces is. Dit wordt duidelijk uit het feit dat orders soms langer moeten wachten 
op de volgende bewerking dan andere orders. Dit wordt veroorzaakt doordat de medewerkers 
geen planning of productievolgorde krijgen aangeleverd. Hierdoor is er ook geen inzicht in wat 
er gedaan wordt op een werkdag en wat realistisch is om als norm te stellen voor een werkdag. 
  
Daarnaast zijn er ook geen concrete afspraken over het omstellen van de Machine B waardoor 
niet de maximale output wordt gerealiseerd. Hierdoor worden er minder orders per dag 
bewerkt wat er toe leidt dat orders langer wachten voordat ze bewerkt worden. 

Momenteel wordt er ook wel gebruik gemaakt van een ERP-systeem, maar het voorziet niet 
in alle behoeftes en begeleidt het proces verre van ideaal. Er moet te vaak worden gezocht 
naar de status van een order in de productiehal in plaats van dat het ERP-systeem de 
informatie heeft over de status van een order. Dit zoeken naar de status van orders kost erg 
veel tijd voor medewerkers en leidt er toe dat andere werkzaamheden langer blijven liggen of 
niet afgerond worden.  

Een goede planning en structuur zorgt er ook voor dat er ideale batchgroottes worden 
toegepast bij bewerking 7 en 8. Doordat deze planning ontbreekt is er ook vaak geen ideale 
batchgrootte. Deze variatie leidt er toe dat er ook geen geleidelijk uitstroom is bij het 
productieproces. Hierdoor ontstaat er geen flow waarmee de orders het proces doorlopen. 

Figuur 7 – Variabiliteit in aantal gestarte productieverzoeken per dag 
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Het ontbreken van planning en structuur leidt er toe dat sommige orders langer moeten 
wachten in het proces. Andere orders worden namelijk voorgetrokken terwijl de leverdatum 
van deze order pas later is. Dit leidt er toe dat sommige orders eerder geproduceerd zijn dan 
noodzakelijk en andere orders geproduceerd zijn.  

4.6 Overige oorzaken uit hoofdstuk 2 

Bewerkingstijden 

Allereerst zijn de bewerkingstijden in het proces niet de oorzaak van de langere doorlooptijd. 
De gemiddelde totale bewerkingstijd is 1322,74 minuten. Terwijl de gemiddelde doorlooptijd 
van de orders die gevolgd zijn tijdens het onderzoek is 71,94 werkdagen. Hieruit blijkt dat deze 
doorlooptijd maar voor 3,83% bestaat uit bewerkingstijd. Daarmee zou het verkorten van de 
bewerkingstijd er niet toe leiden dat de doorlooptijd veel wordt verkort. Dit leidt er toe dat 
de bewerkingstijden geen knelpunt zijn waar verder onderzoek erg zinvol voor is. 

Omsteltijden 
De omsteltijd bij de Machine B bedraagt 49,32 minuten per omstelling. Normaliter moet er 
twee keer per order worden omgesteld en is de totale omsteltijd bij de Machine B 98,64 
minuten. Dit is maar 0,28 % van de gemiddelde doorlooptijd van een order. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat dit geen knelpunt is. 

Transporttijden 
De order wordt na een aantal bewerkingen verplaatst naar een volgend werkstation. De 
productiefaciliteit bij Bedrijf X is relatief klein, omdat het product niet groot is qua omvang en 
de aantallen ook niet extreem groot. Dit leidt er toe dat een verplaatsing vaak maar tientallen 
meters is en dus ook maar enkele secondes in beslag neemt. Dit verklaart dat de transporttijd 
geen knelpunt is bij Bedrijf X. 

Procesvariabiliteit 
Aan de hand van de bewerkingstijden is er een standaarddeviatie per bewerkingsstap 
berekend. Deze standaarddeviatie wordt veroorzaakt doordat elke order verschillend is en 
doordat de meeste bewerkingen worden uitgevoerd door een mensen en geen machine. De 
variabiliteit in het proces is ook niet van dusdanig grote omvang dat het een knelpunt binnen 
Bedrijf X is. Daarnaast is het erg complex om deze variabiliteit in het proces te verkleinen, 
omdat de orders altijd specifiek voor een cliënt is.   

4.7 Conclusie 

Ter afsluiting van hoofdstuk 4 beantwoorden we met behulp van de informatie uit voorgaande 
paragrafen de volgende deelvraag:  

Wat zijn de knelpunten die leiden tot een te lange doorlooptijd bij Bedrijf X? 

Allereerst is de bezettingsgraad van de Machine B een knelpunt dat leidt tot een langere 
doorlooptijd. Doordat de Machine B een te lage bezettingsgraad heeft, worden er minder 
orders bewerkt dan mogelijk. Hierdoor moeten orders langer wachten voordat ze bewerkt 
zijn. De lage bezettingsgraad wordt veroorzaakt door het stilstaan van de Machine B, omdat 
er gewacht wordt op een medewerker die de Machine B omstelt. Er staat namelijk niet 
constant een medewerker bij de Machine B voor het omstellen, maar dan zijn medewerkers 
met andere werkzaamheden bezig. Desondanks zijn dit vermijdbare verliezen die gereduceerd 
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kunnen worden. De lage bezettingsgraad leidt naast een langere doorlooptijd ook tot een 
grotere hoeveelheid Work In Progress en vormt daarmee dus een belangrijk knelpunt. 

Daarnaast zijn de kwaliteit van het proces en de kwaliteit van de producten een knelpunt 
binnen Bedrijf X. Doordat dit niet altijd toereikend is, dienen klanten een garantie in bij Bedrijf 
X. Dit leidt er toe dat een nieuwe product A moet worden geproduceerd. Gevolg hiervan is dat 
productietijd van machine en medewerkers opnieuw nodig zijn. Dit leidt er toe dat andere 
orders langer moeten wachten voor hun bewerking. Dit heeft als gevolg dat de gemiddelde 
doorlooptijd langer is. Daarnaast hebben garanties ook financiële gevolgen, omdat de extra 
productiekosten door Bedrijf X betaald worden. Daarom is het een belangrijk knelpunt dat 
verkleind moet worden. 

Ook is de hoeveelheid Work In Progress bij Bedrijf X een knelpunt dat leidt tot een langere 
doorlooptijd. Door de hoeveelheid Work In Progress moeten orders langer wachten voor hun 
bewerking met als gevolg dat de gemiddelde doorlooptijd van deze orders ook toeneemt.  

Er zijn ook externe invloeden op de doorlooptijd namelijk de aankomst van orders van klanten. 
Aankomstvariabiliteit van orders is een knelpunt voor Bedrijf X. Het is namelijk niet het geval 
dat orders evenredig het proces binnenkomen. Deze variabiliteit heeft gevolgen voor de 
hoeveelheid Work In Progress binnen het proces. Daarnaast hebben uitschieters naar boven 
tot gevolg dat een order meer wachttijd gaat hebben tijdens productie. Dit leidt dan indirect 
weer tot een langere doorlooptijd.  

Tot slot is het ontbreken van planning en structuur in het productieproces een knelpunt 
binnen Bedrijf X. Doordat er geen planning en structuur is, komt het vaak voor dat orders niet 
op het juiste moment klaar zijn. Ook leidt het er toe dat er niet optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare medewerkers en middelen. Belangrijk gevolg van het ontbreken 
hiervan is dat er geen geleidelijke uitstroom is in het proces. Hierdoor ontstaat er ook geen 
flow in het productieproces, wat er voor zorgt dat alle orders in dezelfde volgorde de 
bewerkingsstappen doorlopen. 
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Hoofdstuk 5 – Oplossingen voor de knelpunten 

In dit hoofdstuk worden oplossingen beschreven voor de knelpunten die in hoofdstuk 4 zijn 
gepresenteerd. In samenspraak met het bedrijf is er voor gekozen om te zoeken naar een 
oplossing voor het ontbreken van planning en structuur in het bedrijf. In paragraaf 5.1 wordt 
beschreven hoe het productieproces kan worden gestroomlijnd zodat er een gelijkmatigere 
uitstroom ontstaat. Vervolgens beschrijf paragraaf 5.2 in het kort een aantal oplossingen voor 
de overige knelpunten van hoofdstuk 4.  Vervolgens sluiten we het hoofdstuk af met een 
conclusie met daarin antwoorden op de deelvragen: 

Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de knelpunten die leiden tot een te lange 
doorlooptijd? 

Wat is de verwachte impact van deze oplossingen op de doorlooptijd? 

5.1 Stroomlijning productieproces  

Om het proces te stroomlijnen moet er bij elke processtap hetzelfde aantal orders worden 
bewerkt. Zoals eerder beschreven moeten er minimaal vier orders per dag worden bewerkt. 
Hiermee wordt de uitstroom van producten uit het proces vergroot en tegelijkertijd leidt het 
tot meer overzicht en structuur. Dit betekent dat je bij elke processtap 4 orders per dag moet 
verwerken om de balans te behouden in het proces. Daarbij is het de vraag of het realistisch 
is dat de productiemedewerker dit allemaal op één werkdag uitvoert. Hierbij kan gerekend 
worden met de gemiddelde bewerkingstijden die we in hoofdstuk 3 hebben beschreven.  De 
bewerkingen die door de productiemedewerker moeten worden uitgevoerd zijn bewerking 2 
tot en met 8 en het schoonmaken. Het aantal bewerkingen dat de productiemedewerker uit 
kan voeren, is afhankelijk van zijn beschikbare tijd. Een werkdag van de productiemedewerker 
bestaat bij Bedrijf X uit 3015,93 minuten, maar hiervan blijft netto 91% en dus 2764,60 
minuten over. In Tabel 7 is weergegeven hoeveel tijd er gemiddeld benodigd is om 3 orders 
per bewerking per dag te verwerken. Hierbij zijn alleen de bewerkingen meegerekend die 
worden uitgevoerd door de productiemedewerker. Hieruit wordt geconcludeerd dat de 
productiemedewerker 3 orders per bewerking per dag kan uitvoeren én daarbij nog tijd van 
zijn netto beschikbare tijd over heeft. Met dit aantal van 3 orders per bewerking per dag kan 
de productiemedewerker 15 orders per week verwerken. Dit is normaliter niet voldoende om 
aan de vraag te voldoen. 

Overzicht aantal minuten 3 orders per bewerking per dag 

Bewerking Aantal Minuten per bewerking  Totaal minuten 

Bewerking 2 3 
169,65 508,94 

Bewerking 3 3  
106,81 320,44 

Bewerking 4 3 
119,38 358,14 

Bewerking 5 
3 

94,25 282,74 

Bewerking 6 
3 

50,27 150,80 

Bewerking 7 
3 

43,98 131,95 
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Bewerking 8 
3 

43,98 131,95 

Voorbereiden/schoonmaken 
  

0,00 565,49 

Gemiddelde benodigde tijd 2450,44 

Tabel 7 – Tijdsoverzicht 3 orders per bewerking per dag 

Tabel 8 geeft weer hoeveel minuten de productiemedewerker gemiddeld bezig is met het 
uitvoeren van 4 orders per bewerking per dag. Hieruit blijkt dat de productiemedewerker daar 
gemiddeld genomen 3078,76 minuten voor nodig heeft. Dit is meer dan de netto beschikbare 
tijd per dag. Momenteel worden onderstaande bewerkingen door de productiemedewerker 
uitgevoerd, maar een aantal bewerkingen kan ook door een andere medewerker worden 
uitgevoerd. Voor deze bewerkingen zijn alleen een werkplek en eenvoudige gereedschappen 
nodig, daarom is dit ook in de praktijk mogelijk. Daarmee zou het toch mogelijk worden om 4 
orders per bewerking per dag uit te voeren. Andere oplossing voor dit probleem is het een 
extra (parttime) werknemer die de productiemedewerker kan ondersteunen bij het uitvoeren 
van de bewerkingen. 

Overzicht aantal minuten 4 orders per bewerking per dag 

Bewerking Aantal Minuten per bewerking  Totaal minuten 

Bewerking 2 4 
169,65 678,58 

Bewerking 3 4  
106,81 427,26 

Bewerking 4 4 
119,38 477,52 

Bewerking 5 
4 

94,25 376,99 

Bewerking 6 
4 

50,27 201,06 

Bewerking 7 
4 

43,98 175,93 

Bewerking 8 
4 

43,98 175,93 

Voorbereiden/schoonmaken 
  

0,00 565,49 

Gemiddelde benodigde tijd 3078,76 

Tabel 8 – Tijdsoverzicht 4 orders per bewerking per dag 

5.2 Oplossingen overige knelpunten 

Bezettingsgraad 

Het knelpunt van de bezettingsgraad kan worden opgelost door vermijdbare verliezen te 
reduceren. Dit betekent dat de Machine B minder lang moet wachten op een medewerker. 
Hiervoor is het allereerst van belang om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het omstellen 
van de Machine B. Wanneer er iemand verantwoordelijk voor is, kan diegene er ook op 
worden geattendeerd als de bezettingsgraad te laag is. Daarnaast is het van belang om te 
documenteren hoeveel orders er iedere dag worden bewerkt. Dan kan er eenvoudig worden 
bepaald of de norm is behaald en indien dat niet het geval is, kan er worden nagedacht over 



28 
 

redenen voor het niet behalen van de norm.  
Een medewerker heeft niet altijd tijd om tijdens zijn werkzaamheden te controleren of de 
Machine B nog bezig is met bewerken. Daarom kan het helpen om het visueel of hoorbaar te 
maken, wanneer de Machine B stilstaat. Hierbij kan worden gedacht aan een opvallende lamp 
of zoemer. Daarnaast kan een medewerker ook zelf bijhouden wanneer de gemiddelde 
bewerkingstijd voorbij is en dan gaan controleren of de Machine B al bijna klaar is met de 
bewerking. Wanneer dit op de juiste manier wordt toegepast, is het zeker haalbaar om 
minimaal 4 orders per dag te bewerken. Daarentegen is het normaliter niet mogelijk om meer 
dan 5 orders te werken op een werkdag van 9 uur. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van het proces en de kwaliteit van de producten worden door verschillende 
factoren bepaald. Een groot deel van de garanties wordt veroorzaakt door een simulatiefout. 
Hierbij is het belangrijk dat Bedrijf X met de buitendienstmedewerkers om tafel blijft gaan om 
te bespreken hoe de garantieaantallen verminderd kunnen worden. Daarnaast worden er ook 
garanties ingediend, omdat er productiefouten worden gemaakt. Het maken van een 
productiefout is nog niet het grootste probleem, maar het niet ontdekken van deze 
productiefout. Een oplossing hiervoor is het aanpassen van de orderbon en montageopdracht 
met daarbij een controleformulier. De orderbon en montageopdracht moeten zo worden 
opgezet dat de medewerkers zonder verdere toelichting het juiste product kunnen 
produceren.  De productiemedewerker is hier verantwoordelijk voor. Het uitvoeren van deze 
controle moet er voor zorgen dat productiefouten eerder ontdekt worden waardoor het met 
een herbewerking wordt hersteld in plaats van met een nieuwe product. 

Work In Progress 

De grote hoeveelheid Work In Progress kan worden verkleind door de uitstroom van 
producten uit het proces te vergroten. Het generen van flow in het productieproces moet tot 
een hogere en constantere uitstroom leiden. Dit leidt er ook toe dat de hoeveelheid Work In 
Progress in het proces afneemt. Daarnaast kan de uitstroom van producten uit het proces ook 
worden vergroot door het vergroten van de capaciteit. De capaciteit in het productieproces 
kan worden vergroot door het aannemen van een extra (parttime) medewerker. Hiermee kan 
op de korte termijn een verkleining van de hoeveelheid Work In Progress worden gerealiseerd. 
Deze extra (parttime) medewerker kan bewerkingen uitvoeren. Daarnaast kan er op de lange 
termijn meer tijd vrij komen voor het opruimen en structureren van de productiehal. 

Aankomstvariabiliteit 

Dit knelpunt heeft een externe oorsprong, namelijk het onregelmatig binnenkomen van 
inkoop van orders van de klanten. Daarom is het niet eenvoudig om dit knelpunt te verkleinen 
of weg te nemen. Daarentegen is het wel mogelijk om hier invloed op uit te oefenen. Allereerst 
moet een buitendienstmedewerker ongeveer evenveel simulaties uitvoeren als producten 
afleveren. Hiermee reguleer je de in- en uitstroom van orders in het proces.   
Ten tweede kan Bedrijf X vanuit de binnendienst een pro actievere benadering hanteren naar 
klanten wanneer de inkoop van een order na een bepaalde tijd nog niet ontvangen is. Dit kan 
door middel van een eenvoudige herinneringsmail naar de klant. Hiermee kan voorkomen 
worden dat er onnodig lang wordt gewacht op inkoop vanuit de klant.  
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5.3 Conclusie 

Dit hoofdstuk sluiten we af met een conclusie waarin we met behulp van de informatie uit de 
voorgaande paragrafen de volgende deelvragen beantwoorden: 

Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de knelpunten die leiden tot een te lange 
doorlooptijd? 

Wat is de verwachte impact van deze oplossingen op de doorlooptijd? 

De eerste oplossing die geformuleerd wordt, is het stroomlijnen van het productieproces door 
een flow van 4 orders per dag te creëren. Met 4 orders per dag wordt voldaan aan de huidige 
vraag van de klanten. Deze oplossing heeft impact op het overzicht en de structuur binnen het 
bedrijf en leidt daarnaast tot een verkleining van de hoeveelheid Work In Progress als de 
huidige vraag gelijk blijft. 

Voor het knelpunt omtrent de lage bezettingsgraad is het allereerst belangrijk om een 
medewerker hiervoor verantwoordelijk te maken om de gestelde norm te behalen. Daarnaast 
kan het ook helpen om het visueel of hoorbaar te maken, wanneer de Machine B stilstaat. 
Met deze oplossingen neemt het aantal orders dat per dag wordt bewerkt toe. Een ander 
gevolg is afname van de hoeveelheid Work In Progress. 

De kwaliteit van het proces en de producten kan worden verhoogd door besprekingen te 
organiseren voor verbetering en afstemming tussen buitendienstmedewerkers en de overige 
medewerkers. Daarnaast kan door invoering van een controleformulier het aantal garanties 
worden gereduceerd. Hiermee wordt het aantal herbewerkingen of nieuwe producties 
gereduceerd, waarmee ook geld wordt bespaard. 

De grote hoeveelheid Work In Progress kan worden verkleind door de uitstroom van 
producten uit het proces te vergroten. Door allereerst flow te generen in het proces ontstaat 
er een constantere en hogere uitstroom. Daarnaast kan de capaciteit in het productieproces 
worden vergroot door het aannemen van een extra (parttime) medewerker. 

Om de aankomstvariabiliteit te reduceren moet allereerst een buitendienstmedewerker 
ongeveer evenveel simulaties uitvoeren als producten afleveren. Hiermee reguleer je de in- 
en uitstroom van orders in het proces. Daarnaast is het aan te raden aan Bedrijf X om een pro 
actievere benadering naar klanten te hanteren wanneer de inkoop van een order na een 
bepaalde tijd nog niet binnen is.  

De meeste oplossing hebben ook weer indirect invloed op andere factoren in het proces zoals 
bijvoorbeeld de hoeveelheid Work In Progress. De Work In Progress heeft veel invloed op de 
doorlooptijd van orders, omdat het tot wachttijden leidt. Daardoor is het niet mogelijk om te 
kwantificeren wat de impact van bovenstaande oplossingen is op de doorlooptijd, omdat de 
hoeveelheid Work In Progress daarvoor eerst op een constant lager niveau moet komen.  
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Hoofdstuk 6 – Conclusie, aanbevelingen en discussie 

In dit hoofdstuk verwerken we de informatie en conclusies uit de eerdere hoofdstukken om 
de hoofdvraag te beantwoorden. Het antwoord op deze hoofdvraag vormt ook de conclusie 
van dit onderzoek. Daarnaast worden in 6.2 aanbevelingen beschreven en vormt 6.3 de 
discussie ter afsluiting van dit onderzoek en dit rapport. 

6.1 Conclusie 

In de eerdere hoofdstukken hebben we de deelvragen beantwoord die zijn geformuleerd om 
de volgende hoofdvraag te beantwoorden: 

Hoe kan het productieproces worden verbeterd zodat de doorlooptijd gereduceerd kan 
worden? 

Om de doorlooptijd te reduceren moet Bedrijf X in minder tijd hetzelfde aantal orders 
produceren. In hoofdstuk 4 is duidelijk geworden welke knelpunten bij Bedrijf X tot een 
langere doorlooptijd leiden. De volgende knelpunten zijn naar voren gekomen tijdens dit 
onderzoek: 
-  Het ontbreken van planning en structuur  
-  De lage bezettingsgraad van de Machine B  
-  De ontoereikende kwaliteit van het proces en van de producten  
-  De grote hoeveelheid Work In Progress  
-  De aankomstvariabiliteit van orders  

Het verkleinen of wegnemen van de knelpunten bij Bedrijf X leidt tot een verbetering van het 
productieproces, omdat de doorlooptijd daarmee gereduceerd kan worden. In hoofdstuk 5 
zijn oplossingen geformuleerd voor bovenstaande knelpunten.  

Om structureel het productieproces te verbeteren is er gezocht naar een oplossing voor het 
ontbreken van planning en structuur. Dit kan worden verbeterd door per dag hetzelfde aantal 
orders bij elke processtap te bewerken. Aan de hand van de vraag van de klanten en de 
capaciteit van de Machine B is bepaald dat er per dag 4 orders per processtap moeten worden 
bewerkt. Dit kan alleen worden bereikt als een deel van de werkzaamheden van de 
productiemedewerker door iemand anders wordt uitgevoerd, omdat deze hoeveelheid werk 
meer tijd kost dan de netto beschikbare tijd van de productiemedewerker . Hiervoor kan een 
medewerker die reeds in dienst is worden ingezet of er moet een extra (parttime) 
medewerker worden aangenomen. Dit moet er toe leiden dat er een flow ontstaat in het 
proces en orders niet onnodig lang blijven liggen bij een bepaalde processtap. Ook leidt dit er 
toe dat er meer structuur ontstaat, omdat iedere dag dezelfde werkzaamheden worden 
uitgevoerd.  

Daarnaast moet de bezettingsgraad van de Machine B hoger worden om zo het aantal 
bewerkte orders per dag te vergroten. De lage bezettingsgraad wordt veroorzaakt doordat de 
Machine B onnodig moet wachten op een medewerker voor het omstellen. Een eerste actie 
om dit knelpunt te voorkomen is een medewerker verantwoordelijk te maken voor het 
omstellen van de Machine B. Daarnaast kan het ook helpen om het visueel of hoorbaar te 
maken, wanneer de Machine B stilstaat. Ten slotte is de gemiddelde bewerkingstijd van de 
Machine B bekend en kan de medewerker dus na de gemiddelde bewerkingstijd gaan 
controleren of de Machine B bijna klaar is met de bewerking. Wanneer dit op de juiste manier 
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wordt toegepast, kan de bezettingsgraad van de Machine B worden verhoogd zodat de norm 
van 0,7 wordt behaald en er 4 orders per dag worden bewerkt.  

Ontoereikende kwaliteit van het proces en ontoereikende kwaliteit van de producten vormen 
ook een knelpunt bij Bedrijf X. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door simulatiefouten tijdens 
de simulaties. Daarnaast komt het ook voor dat er productiefouten worden gemaakt ondanks 
het gebruik van een orderbon en montageopdracht. Allereerst is het belangrijk dat Bedrijf X 
met de buitendienstmedewerkers om tafel blijft gaan om de simulatiefouten te bespreken. 
Hierbij ligt de nadruk op hoe simulatiefouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. 
Daarnaast moet het aantal productiefouten ook worden verminderd. Daarom moeten de 
orderbon en montageopdracht zo worden opgezet dat de medewerkers zonder verdere 
toelichting het juiste product kunnen produceren. Hierbij kan een controleformulier worden 
toegevoegd om productiefouten eerder in het proces te ontdekken. Deze controle moet 
worden uitgevoerd voordat de order bewerking 7.  De productiemedewerker is hier 
verantwoordelijk voor.  

Het knelpunt van de grote hoeveelheid Work In Progress kan worden opgelost door de 
capaciteit van de productie te vergroten. Het vergroten van de capaciteit leidt er namelijk toe 
dat er meer orders bewerkt worden per dag. De capaciteit kan worden vergroot door een 
extra werknemer aan te nemen voor het uitvoeren van bewerkingen van de productie en 
daarnaast kan deze werknemer de Machine B omstellen. 

Het laatste knelpunt heeft een externe oorsprong, namelijk het onregelmatig binnenkomen 
van inkoop van orders van de klanten. Het is niet eenvoudig om dit knelpunt te verkleinen of 
weg te nemen, maar het is wel mogelijk om hier invloed op uit te oefenen. Allereerst moet 
een buitendienstmedewerker ongeveer evenveel simulaties uitvoeren als producten 
afleveren. Hiermee reguleer je de in- en uitstroom van orders in het proces.   
Ten tweede kan Bedrijf X vanuit de binnendienst een pro actievere benadering hanteren naar 
klanten wanneer de inkoop van een order na een bepaalde tijd nog niet ontvangen is. Dit kan 
door middel van een eenvoudige herinneringsmail naar de klant.  

6.2 Aanbevelingen  

In bovenstaande conclusie worden een aantal verbeteringen voor het productieproces 
gepresenteerd om de doorlooptijd te reduceren. Allereerst zou ik Bedrijf X aanbevelen om 
deze oplossingen te implementeren. Op de lange termijn leidt dit tot verbetering van de 
prestaties van het proces. Daarnaast heb ik een aantal andere concrete aanbevelingen voor 
Bedrijf X geformuleerd. 

Op de korte termijn raad ik aan om niet een doorlooptijd van 31,42 werkdagen naar de klant 
te communiceren, omdat dit momenteel niet realistisch is. Daarentegen zou ik een realistische 
doorlooptijd van 94,25 werkdagen naar de klant communiceren en daarmee niet onnodige 
verwachtingen te scheppen bij de klant. Dit was namelijk de gemiddelde doorlooptijd van de 
30 gevolgde orders tijdens mijn onderzoek.  

Het aanbrengen van structuur en overzicht in het bedrijf is een essentiële stap. Daarbij raad 
ik ook aan om het ERP-systeem anders in te richten om het proces beter te kunnen begeleiden. 
Op dit moment begeleidt het ERP-systeem het proces en de orders onvoldoende, waardoor 
er niet inzichtelijk is waar welke order in het proces zit. Er zal specifiekere informatie moeten 
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worden verwerkt voor de orders en daarbij zal de status van een order ook inzichtelijk moeten 
zijn. 

Daarnaast wil ik Bedrijf X aanbevelen om alle belangrijke en relevantie informatie omtrent 
orders te documenteren. Vooral informatie die momenteel via de telefoon of mail 
binnenkomt, wordt niet gedocumenteerd waardoor deze informatie vaak niet direct 
beschikbaar is. Deze informatie is degelijk van belang op het moment dat klanten bellen over 
de status van een order. 

Tot slot raad ik Bedrijf X aan om de productiehal een keer grondig op te ruimen en hierbij ook 
structureel werkplekken in te richten en gereedschappen of voorraden een vaste plaats te 
geven. Dit leidt tot minder irritatie bij werknemers en daarnaast kan het er toe leiden dat er 
efficiënter gewerkt kan worden, omdat er minder tijd onnodig verloren gaat. 

6.3 Discussie  

Voor dit onderzoek is de doorlooptijd van de productie onderzocht. Hierbij is de keuze 
gemaakt om de voorafgaande processtappen en afrondende processtappen met de klant niet 
te onderzoeken. Dit is natuurlijk wel een gedeelte van het proces dat met de klant doorlopen 
wordt en dus ook de tevredenheid van de klant beïnvloedt.   
Daarnaast is de productiemedewerker vanaf september beperkter beschikbaar, vanwege één 
schooldag iedere twee weken. Dit is niet meegenomen in het onderzoek en de oplossingen, 
maar beïnvloedt zeker de doorlooptijd in de toekomst. Dit benadrukt extra de noodzaak om 
een extra medewerker aan te nemen.   
Een laatste discussiepunt is dat mijn onderzoek is uitgevoerd tijdens een periode waarin het 
bij Bedrijf X soms chaotisch verliep.  De hectiek die er soms was, heeft indirect invloed gehad 
op de prestaties van het bedrijf en mijn data beïnvloed. Daarentegen geeft dit wel de 
realistisch beeld van Bedrijf X tijdens de periode van onderzoek. 
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Appendix A: Literatuur review 

Definiëren van concepten  
Allereerst is het noodzakelijk om de 
concepten te definiëren die van belang 
zijn voor het literatuuronderzoek. Er 
moet een overzicht zijn van wat het 
onderwerp is. Met behulp van dit 
literatuuronderzoek worden er bekende 
oorzaken van een te hoge doorlooptijd 
gevonden en samengevat. Zoals eerder 
beschreven in het theoretisch kader, is 
dit een onderwerp binnen operations 
management. Operations management 
is een breed begrip en daarom is er 
verder toegespitst op de vijf 
performance objectives. Doorlooptijd is 
namelijk een intern effect van één van 
de performance objectives. 

Trefwoorden om zoektocht te begeleiden  
Voor het zoeken naar artikelen in de databases (Scopus en Web of Science) worden 
trefwoorden geformuleerd. Er is voor gekozen om direct het woord “througput time” te 
combineren met een ander trefwoord, omdat alleen “throughput time” te veel artikelen 
oplevert.  

“throughput time” AND “factors”  
“throughput time” AND “reduction”  
“throughput time” AND “optimization”  
“throughput time” AND “framework”  
“throughput time” AND “causes” 

Uit deze artikelen worden een aantal artikelen geselecteerd om op te nemen in een 
conceptmatrix. Allereerst worden de artikelen uit de verschillende databases gefilterd op 
duplicaten. Vervolgens kan er worden geselecteerd op basis van het journal dat het artikel 
heeft gepubliceerd. Journals met een hoge impactfactor of een ISI-rating worden over het 
algemeen beschouwd als journals met kwalitatief goede artikelen. Daarnaast is het aantal 
citaties ook een goed criterium voor het selecteren van artikelen, maar hierbij moet wel 
rekening worden gehouden met de publicatiedatum. Vervolgens kan door middel van het 
lezen van de abstract van een artikel worden beoordeeld of het artikel eventueel geschikt is. 
De laatste stap is het lezen van de introductie en discussie om te beslissen of het artikel 
geselecteerd wordt of niet.  
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Inclusie/Exclusie criteria   
Nummer Criteria   Reden voor inclusie/exclusie  
1.  Pre 1980-artikelen  Exclusie: Artikelen van voor 1980 zijn  
       tegenwoordig  vaak minder relevant, omdat er   
       recenter artikelen zijn geschreven dat over  
       hetzelfde onderwerp gaat.   
2.  ‘engineering’ en  Exclusie: Artikelen die niet binnen deze  
  ‘manufacturing’   gebieden vallen worden niet geselecteerd,  
   bij Scopus   omdat alleen artikelen over doorlooptijd binnen  
       productiebedrijven bruikbaar zijn.    
3.  ‘operations research   Exclusie: Artikelen die niet binnen deze  
  management science’ en gebieden vallen worden niet geselecteerd,  
   ‘engineering manufacturing’ omdat alleen artikelen over doorlooptijd binnen  
   en ‘engineering industrial’ productiebedrijven bruikbaar zijn.  
   bij Web of Science 

Zoekterm     Gezocht in Datum bereik  Aantal   
Zoekprotocol voor Scopus  
“throughput time” AND “factors”  TITLE-ABS-KEY 1980-present  77 
“throughput time” AND “reduction”  TITLE-ABS-KEY 1980-present  114 
“throughput time” AND “optimization” TITLE-ABS-KEY 1980-present  152 
“throughput time” AND “framework” TITLE-ABS-KEY 1980-present  69 
“throughput time” AND “causes”  TITLE-ABS-KEY 1980-present  21 
Na verwijder duplicaten Scopus       314 
Zoekprotocol voor Web of Science   
“throughput time” AND “factors”  Topic  1980-2017  12 
“throughput time” AND “reduction”  Topic  1980-2017  30 
“throughput time” AND “optimization” Topic  1980-2017  31 
“throughput time” AND “framework” Topic  1980-2017  11 
“throughput time” AND “causes”  Topic  1980-2017  3 
Na verwijder duplicaten Web of Science      76 
Totaal uit databases         390 
Duplicaten          -57 
Na verwijderen op basis van titel       -250 
Na verwijderen op basis van abstract       -61 
Beperkte beschikbaarheid        -10 
Na verwijderen na het van lezen artikel      -6 
Toegevoegd uit referenties andere artikelen      +2 
Toegevoegd uit studieboeken       +2 
Totaal artikelen en literatuur opgenomen in concept matrix   10 
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Conceptmatrix  
 

Artikel Journal Auteurs Methodologie Bevindingen 

1 Journal of 
Manufacturing 
Systems 

Johnson 
(2003) 

Een framewerk 
gevormd aan de hand 
van cases. 

Mogelijke oorzaken van 
een hogere doorlooptijd 
zijn: De grootte van 
productie- en 
batchgroottes, hoge 
bezettingsgraad van 
werkstations, 
variabiliteit in het gehele 
proces, 
bewerkingstijden, 
wachttijden, set-
up/omsteltijden en 
transporttijden. 

2 Procedia CIRP Gottman & 
Pfeffer & 
Sihn (2013) 

Stappenplan voor het 
maken van een VSM 
en het identificeren 
van waste 

Oorzaak van een te hoge 
doorlooptijd is dat er te 
veel tijd geen waarde 
wordt toegevoegd aan 
het product. Onnodige 
en niet waarde 
toevoegende acties 
moeten worden weg 
genomen. Nodige en 
niet waarde 
toevoegende acties 
moeten worden 
gereduceerd. Benodigde 
en waarde toevoegende 
acties moeten worden 
gepusht. En onnodige en 
waarde toevoegende 
acties moeten worden 
vermijd. 

3 Procedia CIRP Tönissen 
et al. 
(2012) 

Er wordt een model 
met bijbehorende 
parameters 
beschreven van 
doorlooptijd 

De volgende parameters 
bepalen de doorlooptijd: 
wachttijd voor 
bewerking, wachttijd na 
bewerking, transporttijd, 
configuratietijd en 
bewerkingstijd. Deze 
parameters kunnen de 
oorzaak zijn van een te 
hoge doorlooptijd. 
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4 JETIR Suthar & 
Deshpande 
(2014) 

Review op 
manufacturing 
throughput time 
reductie 

Oorzaken van een te 
hoge doorlooptijd zijn: 
omsteltijden, 
bewerkingstijden, 
transporttijden en 
wachttijden. Voor elke 
oorzaak wordt een 
mogelijke tool of 
techniek beschreven die 
kan worden toegepast 
om de tijd te 
verminderen. 
 
 

5 Production and 
Operations 
Management 

Blocher & 
Garrett & 
Schmenner 
(1999) 

Onderzoek naar 
theorie en een case 
studie met daarbij 
behorende data en 
simulaties 

Mogelijke oorzaken van 
een te hoge 
doorlooptijd: 
onvoldoende machine 
capaciteit in het 
productieproces, 
productieproblemen, 
grote lot sizes, 
onvoldoende kwaliteit 
van arbeid, ad hoc 
productiecontrole, te 
veel Work In Progress.  

6 International 
Journal of 
Production 
Economics 

Ou & Jiang 
(1997) 

Een analytische 
verificatie van 
theoretische 
modellen in een 
simpel 
productiesysteem 

Work In Progress is een 
oorzaak van een hoge 
doorlooptijd. Door het 
toepassen van de pull 
controle methode van 
JIT-manufacturing kan 
Work In Progress 
worden gereduceerd. Dit 
leidt indirect tot een 
hogere 
productieopbrengst en 
een lagere doorlooptijd. 

7 International 
Journal of 
Production 
Economics 

Holmström 
(1994) 

Onderzoek van 
statistieken uit de 
industrie die 
aantonen dat 
productiviteits- 
verbeteringen 
correleren met 
snelheid in een 
industrie 

Binnen deze industrie 
wordt lage productiviteit 
genoemd als oorzaak 
van de te hoge 
doorlooptijd. Deze 
productiviteit kan 
verhoogd woorden door 
het verbeteren van de 
kwaliteit, verlagen van 
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voorraden en een 
participerend 
management. 

8 Irwin McGraw-Hill Hopp & 
Spearman 
(2011) 

Hoofdstuk waarin 
beschreven wordt 
hoe een productielijn 
kan worden 
geïdealiseerd. 

Een oorzaak van een 
hogere doorlooptijd kan 
zijn dat een product veel 
transporttijd heeft 
tijdens het proces. 
Daarnaast kan een hoge 
bezettingsgraad van de 
werkstations ook leiden 
tot een hogere 
doorlooptijd, omdat dit 
de kans op wachtrijen 
vergroot. 

9 Prentice Hall Slack & 
Chambers 
& Johnston 
(2010) 

Een boek over 
operations 
management 

Met behulp van Little’s 
Law kan de doorlooptijd 
worden berekend. 
Hiervoor geldt de 
formule: doorlooptijd = 
Work In Progress x 
cyclus tijd. Hieruit is te 
concluderen dat een 
hogere Work In Progress 
of hogere cyclus tijd tot 
een hogere doorlooptijd 
leidt. Een mogelijke 
oorzaak van een hogere 
cyclus tijd is variabiliteit 
in het proces. 

10 PICSIE Books Bicheno 
(2016) 

Een boek met 
referenties over de 
Lean principes, 
systemen en tools. 

Er zijn 8 soorten 
verspillingen die tot een 
hogere doorlooptijd 
kunnen leiden. Namelijk: 
overproductie, wachten, 
onnodige beweging, 
transport, 
overprocessing, hoge 
voorraad, defecten, 
talent. 

 
Titels van literatuur (artikel of boek): 
1.  A Framework for reducing Manufacturing Throughput Time 
2.  Process orientated production evaluation 
3.  A study on throughput time of multi-technology platforms 
4.  Review on reducing manufacturing throughput time: Various tools and techniques 
5.  Throughput time reduction: Taking One’s Medicine  
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6.  Yield comparison of push and pull control methods on production systems with   
  unreliable machines 
7.  The relationship between speed and productivity in industry networks: A study of  
  industrial statistics 
8.  Factory Physics (Hoofdstuk 7)   
9.  Operations Management (Hoofdstuk 4)  
10.  The Lean Toolbox (Hoofdstuk 2) 

 

 

 

  



40 
 

 Appendix B: Bewerkingstijden 30 orders 

Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 

Appendix C: Logboek Machine B 

Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 

Appendix D: Overzicht garanties 

Wegens vertrouwelijkheid is dit gedeelte weggelaten. 


