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Algemene inleiding

Deze scriptie handelt over verbeteringsprogramma’s, waarbij een sterke nadruk wordt gelegd op het Kaizen

concept. Binnen de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen met optie operationeel beheer en

technologiebeleid gaat mijn aandacht immers vooral uit naar onderwerpen die kaderen in de logistieke sfeer.

Ik ging dan ook op zoek naar een onderwerp in dit vakgebied. Het onderzoeken en vergelijken van

verbeteringsprogramma’s leek mij een opdracht die aan mijn interesse beantwoordde. Achteraf gezien heeft

deze taak volledig aan mijn verwachtingen voldaan.

De scriptie vormt een evenwicht tussen een literatuur- en een praktijkgedeelte. De reden hiervoor is dat het

voor mij belangrijk was om niet alleen in de literatuur na te gaan wat de “theoretische” mogelijkheden voor

bedrijven zijn om hun performantie te verhogen maar om dit ook te toetsen aan de realiteit. Op deze manier

was ik in staat om van twee walletjes te eten. Langs de ene kant was er de uitdaging om via alle bestaande

kanalen informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen, deze te verwerken en te integreren in een

samenhangend verslag. Hierbij heb ik de informatie op een persoonlijke manier verwerkt. Langs de andere

kant was er de boeiende kennismaking met de bedrijfswereld: het bedrijf Volvo Europa Truck heeft mij de

kans gegeven om zelf een verbeteringsprogramma in de praktijk uit te werken.

Het eerste deel van de scriptie is een theoretische analyse van verbeteringsprogramma’s. Vooreerst wordt een

algemeen beeld geschetst van wat dit begrip inhoudt, waarbij het onderscheid tussen radicale en voortdurende

verbeteringsprogramma’s in de verf wordt gezet. Vervolgens wordt dieper ingegaan op die

verbeteringsprogramma’s die relevant zijn voor mijn praktijkstudie. Dit zijn Business Process Reengineering,

Activity Based Costing en Activity Based Management en Kaizen. Hierbij wordt het Kaizen concept grondig

uitgediept. Voor elk van deze programma’s worden de doelstellingen, de interne en externe focus, de rol van

informatietechnologie, het meetsysteem en de typische problemen onderzocht. Er wordt ook nagegaan hoe

deze programma’s een toepassing vinden in het bedrijf Volvo Europa Truck. Deze informatie heb ik gehaald

uit interviews in het bedrijf zelf. Tenslotte worden de programma’s met elkaar vergeleken en worden de

mogelijkheden tot integratie onderzocht.

Het tweede deel is het verslag van het praktijkonderzoek dat ik verricht heb voor Volvo Europa Truck. De

opdracht was om een opportuniteit te onderzoeken om de logistieke kosten naar beneden te halen. Deze

studie kadert in de Kaizen strategie van de onderneming. Vele van de concepten die we gevonden hebben in
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de theoretische analyse van Kaizen worden bij Volvo in de praktijk toegepast. De gevolgde methodologie van

het project was deze van Activity Based Costing, aangezien het de bedoeling was om de kostendrijvende

stuknummers te bepalen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de interne kosten. De conclusies

kunnen later dienen als de basis van een BPR project omdat ze een bepaalde richting aangeven voor het

bedrijf.

Deze scriptie is onderhevig aan enkele beperkingen. Vooreerst was het onmogelijk om alle

verbeteringsprogramma’s die de dag van vandaag bestaan, op te nemen in de literatuurstudie. Daarom

bespreek ik enkel deze die ook worden toegepast in het praktijkonderzoek. Ook het praktijkonderzoek is in

die zin onvolledig dat het nog kan worden aangevuld met verdere studies. Dit was echter niet de bedoeling

van mijn opdracht. In het laatste deel worden deze beperkingen verder uitgelegd en worden er suggesties voor

verder onderzoek gegeven.

Ik hoop dat ik reeds uw nieuwsgierigheid heb geprikkeld en er rest mij enkel u nog veel leesplezier te wensen

bij het lezen van mijn scriptie.   
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Deel 1: Verbeteringsprogramma’s en

Kaizen anno 2002
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Hoofdstuk 1:  Inleiding

In dit eerste deel van de scriptie wordt een theoretische analyse gemaakt van verbeteringsprogramma’s. Zoals

reeds vermeld, worden enkel deze programma’s besproken die terugkomen in het tweede deel namelijk het

praktijkonderzoek. De reden hiervoor is dat ik op deze manier kan komen tot een vergelijking van

theoretische concepten met de praktische uitvoering ervan.

De besproken verbeteringsprogramma’s zijn Business Process Reengineering, Activity Based Costing en

Activity Based Management en Kaizen. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op Kaizen aangezien het

onderzoek voor Volvo Europa Truck een onderdeel is van de Kaizen strategie van de onderneming.

In het tweede hoofdstuk  wordt besproken wat verbeteringsprogramma’s eigenlijk zijn en wat ze betekenen

voor een onderneming. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen radicale en voortdurende

verbeteringsprogramma’s. De essentiële verschillen tussen beide worden uit de doeken gedaan. Ook wordt

een analyse gemaakt van de elementen waarop verbeteringsprogramma’s een invloed uitoefenen. Dit gebeurt

aan de hand van vier modellen uit de literatuur, die worden besproken en met elkaar vergeleken.

Nu kunnen we overgaan tot een gedetailleerde bespreking van de geselecteerde programma’s. Deze vormen

de volgende drie hoofdstukken van het eerste deel: in het derde hoofdstuk wordt Business Process

Reengineering besproken, in het vierde hoofdstuk  Activity Based Costing en Management en in het vijfde

hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van Kaizen. In dit overzicht heb ik gepoogd om dezelfde structuur aan

te houden bij elk van de drie verbeteringsmogelijkheden. De reden hiervoor is om bij te dragen tot de

overzichtelijkheid van de beschrijving, maar tevens om de vergelijking van de programma’s in het laatste

hoofdstuk te vergemakkelijken. De hoofdstukken zijn als volgt opgebouwd.

Vooreerst wordt een definitie gegeven van het programma. Hierbij komen ook de doelstellingen en de

redenen voor het invoeren ervan aan bod. Vervolgens wordt gepoogd de methodologie ervan uit te leggen.

Deze is uiteraard geen geschreven wet, maar kan worden aangepast aan de specifieke behoeftes van de

onderneming. Het kan echter wel een nuttige leiddraad vormen bij de implementatie van een

verbeteringsproject. Nadien wordt een omschrijving gegeven van de typische kenmerken van het programma.

Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op de interne focus ervan. Dit zijn de elementen binnen het bedrijf die

extra aandacht behoeven bij een dergelijke verandering. Aandachtspunten als de organisatiecultuur, de rol
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van het topmanagement, de rol van de medewerkers, opleiding en training,... komen aan bod. Vervolgens

wordt ingegaan op de externe focus. Hiermee bedoelt men de gerichtheid van het programma op de klanten

en leveranciers. Tenslotte worden kort de rol van informatietechnologie en het typische meetsysteem

besproken. Als slot van elk hoofdstuk heb ik zelf een korte conclusie geschreven met vermelding van de

belangrijkste elementen van het programma.

In het zesde hoofdstuk  wordt uitgelegd hoe deze theoretische concepten een toepassing vinden binnen het

bedrijf waarvoor het praktijkonderzoek is verricht, Volvo Europa Truck te Oostakker. Vooreerst wordt een

korte beschrijving gegeven van de manier waarop het bedrijf met verbeteringsprogramma’s omgaat. Ze

hebben hiervoor een model ontwikkeld, het Volvo Process Improvement Model. De werking van dit model

wordt kort uitgelegd. Vervolgens wordt besproken hoe Kaizen geïntroduceerd is in het bedrijf en wat de

drijfveren hiertoe waren. De specifieke invulling van de Kaizen concepten komen in de laatste paragrafen aan

bod: ik beschrijf wat Kaizen nu concreet betekent voor het management, de groepen en de individuele

medewerkers bij Volvo Europa Truck en welke de aandachtspunten zijn van het Kaizen proces.

Tenslotte wordt in het zevende hoofdstuk  de vergelijking gemaakt van de verschillende

verbeteringsprogramma’s op basis van de criteria doelstelling, methodologie, interne en externe focus, rol

van informatietechnologie, meetsysteem en problemen bij het verbeteringsprogramma. Ook worden de

mogelijkheden tot integratie van de programma’s kort besproken. Uiteindelijk kunnen we dan komen tot een

besluitvorming van het theoretisch deel en zijn we klaar om, gewapend met onze theoretische informatie,

over te gaan tot de praktijkstudie.



6

Hoofdstuk 2:  Verbeteringsprogramma’s

De dag van vandaag worden managers constant geconfronteerd met de uitdaging om de performantie van hun

afdeling of onderneming te verbeteren. Er bestaan verschillende manieren om dit te doen: Business Process

Reengineering, Time Based Competition, Activity Based Costing, programma’s van Integrale Kwaliteitszorg

enzovoort. Dit noemen we met een algemene term verbeteringsprogramma’s. Elk van deze oplossingen

maakt de belofte van een overweldigend succes: uitermate tevreden klanten, gemotiveerde medewerkers en

stijgende winsten (Dutta S. et al., 1999).

Er bestaan echter nogal wat verschillen tussen deze benaderingen. Daarom zullen we verder in dit eerste deel

drie belangrijke programma’s die bovendien relevant zijn voor mijn praktijkstudie, op een rijtje zetten en

tenslotte met elkaar vergelijken. Deze verbeteringsprogramma’s zijn Business Process Reengineering,

Activity Based Costing en Activity Based Management en Kaizen.

Vooraleer we dit doen, ga ik in dit hoofdstuk kort in op verbeteringsprogramma’s in de ruimste betekenis. Ik

beschrijf de definitie van verbeteringsprogramma’s, de twee categorieën die we kunnen onderscheiden en de

elementen waarop een verbetering een invloed uitoefent. De laatste paragraaf vat de belangrijkste

bevindingen samen.

2.1 Wat zijn verbeteringsprogramma’s

Het is het voortdurend streven van de huidige ondernemingen naar een hoge graad van competitieve

performantie, dat velen van hen ertoe heeft aangezet om een grondige analyse te maken van de structuren en

processen die aan de basis liggen van hun huidige succes, met als bedoeling deze verder te verbeteren.

Hiertoe hanteren ze, zoals reeds vermeld, verschillende methodes, zoals Business Process Reengineering en

Activity Based Costing. Elk van deze methodes noemen we verbeteringsprogramma’s (Dutta S. et al., 1999).

Al deze programma’s hebben een gemeenschappelijk kenmerk: ze streven naar veranderingen en

verbeteringen binnen de organisatie. Dit veronderstelt een verschuiving in de bestaande processen, politieken,

procedures, technologieën en structuren die de huidige operaties aansturen (Edosomwan J., 1996). De
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elementen waarop verbeteringsprogramma’s een invloed hebben, worden besproken in de laatste paragraaf

van dit hoofdstuk.

Een centraal punt in vele verbeteringsprogramma’s is dat men zich concentreert op de processen van de

organisatie. De reden hiervoor is dat processen meestal op een informele manier ontstaan. Er bestaan dus

aanvankelijk geen geschreven procedures om met het proces om te gaan en er is ook geen training en

opleiding voor nieuwe werknemers die met het proces moeten werken. Op een bepaald moment gaat men

gewoonlijk over tot het automatiseren van het proces. Het probleem hierbij is dat meestal vele zaken over het

hoofd worden gezien. De werknemers, die deze hiaten in het systeem bemerken, ontwikkelen zelf processen

(schaduwsystemen) die naast de officiële systemen bestaan. Op deze manier komt de werkelijkheid vaak niet

overeen met de informatie die in de systemen is opgeslagen. Daarom zijn veel processen vatbaar voor

verbetering (Lientz B. et al., 1999).

2.2 Soorten verbeteringsprogramma’s

Het is belangrijk om in te zien dat men verbeteringsprogramma’s op twee manieren kan structureren. Er zijn

enerzijds de programma’s die een radicale ommezwaai in bepaalde aspecten of in de volledige werking van

de onderneming inhouden. Men zou ze radicale verbeteringsprogramma’s kunnen noemen. Hét voorbeeld

is Business Process Reengineering.

Anderzijds zijn er de programma’s die heel geleidelijk het verbeteringsdoel proberen te bereiken. Dit zijn de

continue verbeteringsprogramma’s. Onder deze categorie vindt men Kaizen en Activity Based

Management terug.

Er zijn twee grote verschillen tussen continue en radicale verbetering. Ten eerste zijn er de grootte en de

frequentie van de veranderingen. Radicale verbeteringen hebben een veel grotere invloed dan continue en

houden een eenmalige verandering in. Voortdurende veranderingen zijn niet zo invloedrijk en gebeuren

continu. Een tweede opvallend verschil is het punt waarvan men vertrekt bij het verbeteringsprogramma. Bij

continue verbeteringsprogramma’s vertrekt men van het proces zoals dat er de dag van vandaag uit ziet,

terwijl men bij radicale programma’s als het ware met een schone lei herbegint (Williams A. et al., 2003).

Niet alle verbeteringsprogramma’s zijn echter eenduidig in één van beide categorieën onder te brengen: we

zouden de bestaande verbeteringsprogramma’s op een continuum kunnen plaatsen, met aan het ene eind de
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voortdurende verbeteringsprogramma’s en aan het andere eind de radicale verbeteringen, met daartussen een

veelheid aan tussenvormen. Deze zijn één voor één afgeleide methodes van beide programma’s (Hill F. et al.,

1999). We kunnen ook niet veralgemenen welk soort programma in welke situatie moet worden toegepast.

Elk afzonderlijk geval vereist een verschillende benadering 1.

Bovendien sluit de keuze tussen één van beide soorten programma’s het gebruik van de andere soort niet uit.

Men kan voortdurende en radicale verbetering immers eerder als bondgenoten dan als vijanden beschouwen

in de strijd tegen waste en inefficiëntie in de organisatie. Zo zal zelfs een radicaal hervormd proces nood

hebben aan fine tuning onder de vorm van voortdurende verbetering. We komen hierop nog uitgebreid terug

bij de integratie van de verbeteringsprogramma’s in hoofdstuk 7.

2.2.1 Radicale verbeteringsprogramma’s

Sommige ondernemingen stellen zich niet tevreden met het aanbrengen van kleine verbeteringen. Ze willen

op een snellere manier hun processen verbeteren. Deze ondernemingen opteren dan ook voor radicale

verbeteringsprogramma’s die vanaf nul herbeginnen, zoals bijvoorbeeld Business Process Reengineering. In

de praktijk blijkt immers dat de de bestaande doelstellingen, methodes en organisatieprincipes van de

bedrijven niet langer aangepast zijn aan de razendsnel veranderende omgeving (Dutta S. et al., 1999). Binnen

de huidige marktomgeving wordt het immers steeds moeilijker om te overleven: nieuwe technologieën

openen constant nieuwe mogelijkheden om te concurreren, de verwachtingen van de klanten wijzigen

voortdurend en de grenzen tussen de markten zijn aan het vervagen zodat men moet stand zien te houden op

een snel groeiende wereldmarkt (Hammer M. et al., 1993).

2.2.2 Voortdurende verbeteringsprogramma’s

De bedoeling van dergelijke programma’s is om voortdurend incrementele verbeteringen aan te brengen aan

producten en processen. Ze kunnen worden opgestart vanuit de noodzaak om competitief te blijven of om aan

de eisen van de klanten te blijven voldoen (Dale B., 1999). De motieven om te verbeteren zijn dus bij beide

programma’s quasi dezelfde, ze worden enkel op een andere manier ingevuld: eerder dan de organisatie

schoksgewijs aan te passen aan de nieuwe omgeving, opteert men er bij voortdurende verbetering voor om

permanent kleine verbeteringen in te voeren (Wijnen G. et al., 1999).

                                                
1 http://www.prosci.com/intro.htm
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2.3 Op welke elementen hebben verbeteringsprogramma’s een invloed?

In de literatuur vinden we verschillende modellen terug die beschrijven op welke aspecten van een

organisatie een verbeteringsprogramma, of meer algemeen een verandering, invloed heeft. Ik bespreek er

vier.

Het 7 S-model benadrukt dat men consistentie en evenwicht moet bereiken tussen zeven specifieke dimensies

van de organisatie, zijnde strategy, skills, shared values, structure, systems, staff en style, om de dynamiek

van veranderingen binnen een organisatie te begrijpen en doelstellingen te ontwikkelen voor een

verbeteringsprogramma. Deze zeven dimensies zijn dus de strategie van de onderneming, de vaardigheden

van de organisatie als geheel, de principes en concepten die gemeenschappelijk zijn voor de meeste van de

medewerkers, de organisatiestructuur, de systemen (gedefinieerd als processen en procedures), de mensen

binnen de organisatie en de manier waarop managers zich collectief gedragen in termen van tijdsbenutting en

symbolische acties  (Dutta S. et al., 1999).

Het Andersen Consulting’s Business Integration Model (ACBIM) is gebaseerd op de stelling dat de

performantie van een onderneming bepaald wordt door de afstemming van de medewerkers, processen en

technologie op de strategie. Bijgevolg moet een consistent verbeteringsprogramma deze vier aspecten van de

organisatie omvatten.

Met de focus op strategie bedoelt men het ontwikkelen van een klantgerichte visie die het succes van de

onderneming op lange termijn garandeert. Onder het aspect medewerkers vallen de organisatiestructuur, de

managementstijl en de organisatiecultuur. Hierbij is het motiveren en empowerment van de mensen

belangrijk. Aandachtspunten bij de processen zijn het herdefiniëren en stroomlijnen van de bedrijfsprocessen

om de strategie te implementeren en om maximale effectiviteit en efficiëntie van alle resources te bereiken.

Men moet dan aangepaste technologie gebruiken om de gestroomlijnde processen te ondersteunen, de

noodzakelijke informatie te verschaffen en tools te ontwikkelen die nuttig zijn voor alle medewerkers en om

de klanten/leveranciersrelaties te verbeteren (Dutta S. et al., 1999).

Het model van Dutta en Manzoni (1999) verenigt deze beide modellen en stelt dat cultuur, structuren en

systemen, processen en technologie de nodige aandacht moeten krijgen in een veranderingsproces, opdat alle

medewerkers het beoogde gedrag zouden vertonen. Onder de dimensie cultuur verstaat men de gedeelde

waarden en gemeenschappelijke doelstellingen van de werknemers. De processen beschrijven de manier
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waarop gewerkt wordt en waarop verbeteringsprogramma’s worden uitgevoerd. De structuren en systemen

definiëren wie met wie communiceert en welke de graad is van individuele en collectieve

verantwoordelijkheid. Ze kunnen de noodzakelijke communicatie, kennisoverdracht en klantencontact

mogelijk maken of verhinderen. De technologie speelt een kritische rol in het vergaren, verplaatsen en

managen van informatie.

Volgens Edosomwan (1996) zal een verbeteringsprogramma een invloed zal hebben op de volgende vier

systemen in de organisatie: het management systeem (politieken, leiderschap, procedures, missie en visie,

waarden en systemen), het sociaal systeem (cultuur, structuur, teams, waarden en creativiteit en beloningen),

het technisch systeem (tools en technieken, processen en beslissingsneming) en het gedragssysteem (gedrag,

gewoontes en attitudes).

7 S-model ACBIM Dutta & Manzoni Edosomwan

 beloningen x

 cultuur x x x

 gedeelde waarden x x x

 gedrag, gewoontes & attitudes x

 leiderschap x

 managementstijl x

 mensen x x x x

 missie en visie x

 politieken x

 procedures x x

 processen x x x x

 strategie x x

 structuren x x x x

 systemen x x x

 technologie x x

 vaardigheden x

Figuur 2.1

Vergelijking van het 7 S-model, het Andersen Consulting’s Business Integration Model, het model van Dutta
en Manzoni en het model van Edosomwan

(Bron: Eigen voorstelling op basis van Dutta S. et al., 1999 en Edosomwan J., 1996)
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Om een beter inzicht te krijgen in de aspecten die de vier modellen behandelen, heb ik deze schematisch

weergegeven in een tabel (zie figuur 2.1). Een opvallende gelijkenis tussen deze vier modellen is de nadruk

die ze leggen op het feit dat verbeteringsprogramma’s enkel slagen als ze zich concentreren op verschillende

dimensies van de organisatie. Er zijn bovendien maar weinig fundamentele verschillen tussen deze dimensies.

2.4 Besluit

Verbeteringsprogramma’s streven ernaar de competitieve performantie van bedrijven te verhogen door het

aanbrengen van allerlei verbeteringen. Hierbij concentreren ze zich op het verbeteren van de processen. Men

kan de verbeteringsprogramma’s in twee categorieën onderbrengen: radicaal of continu. Het grote

verschilpunt is dat men bij continue programma’s vertrekt van de huidige situatie en het huidige proces en dit

tracht te verbeteren terwijl radicale programma’s de bestaande situatie willen vervangen en met een schone

lei herbeginnen.

Uit de vergelijking van vier modellen die nagaan op welke elementen een verbetering een invloed uitoefent,

kunnen we besluiten dat vrijwel alle dimensies van een organisatie erdoor worden beïnvloed en dat men

hiermee rekening moet houden bij het uitwerken van een verbeteringsprogramma.
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Hoofdstuk 3:  Business Process Reengineering (BPR)

In dit hoofdstuk wordt het radicaal verbeteringsprogramma Business Process Reengineering besproken. Ik

bespreek de definitie, de methodologie, de typische kenmerken en problemen bij BPR. Tenslotte vat ik de

belangrijkste elementen samen.

3.1 Wat is BPR?

Gedurende de jaren 1980 was Total Quality Management de meest populaire managementtool voor

verbetering. Eind de jaren 1980 kwam er echter in de Verenigde Staten een nieuw concept voor radicale

verbetering op de proppen, zijnde BPR, dat de aandacht trok van de managers (Pollalis Y., 1996). Men zag

het als een wondermiddel dat een einde zou brengen aan de recessie van eind de jaren ’80 en begin de jaren

’90. Daarna zijn deze ideeën ook naar Europa overgewaaid (Varhol P., 1994).

Volgens Hammer M. et al. (1993) is BPR “het grondig herdenken en herontwerpen van bedrijfsprocessen om

spectaculaire verbeteringen door te voeren in de essentiële maatstaven van performantie, zoals kosten,

kwaliteit, snelheid en dienstverlening  aan de eindklant”. Flexibiliteit, doorlooptijd en productiviteit kunnen

tevens het onderwerp vormen van een dergelijk verbeteringsproces (Bruggeman et al., 2001 en Varhol P.,

1994). Hierbij maakt men steeds gebruik van geavanceerde informatietechnologie (Pollalis Y., 1996):

informatiesystemen vormen de technologie die reengineering mogelijk maakt. Snelle toegang tot informatie

is immers een voorwaarde voor het slagen van reengineeringprojecten (Varhol P., 1994). Punten waar men

concreet aandacht aan besteedt, zijn het verwijderen van niet-waardetoevoegende activiteiten en het

versnellen van de respons- en ontwikkeltijden (Coulson-Thomas C., 1994).

Het doel van deze radicale veranderingen in de bedrijfsprocessen is het drastisch verhogen van de efficiëntie

en de effectiviteit van de onderneming (Pollalis Y., 1996). Op deze manier kan de onderneming haar

competitiviteit verhogen (Johanson H. et al., 1993). Het verbeteren van de bedrijfsprocessen is immers een

noodzaak om competitief te blijven in de huidige marktomgeving: de klant wordt steeds veeleisender wat de
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producten en diensten betreft die hen worden aangeboden 2. De vroegere organisatorische modellen waren

niet langer aangepast aan deze veranderende omgeving: ze verhoogden de kosten zonder de waarde te

verhogen, ze verhoogden de time-to-market voor nieuwe producten en maakten de bedrijfsvoering nodeloos

complexer (Varhol P., 1994).

3.2 Methodologie van BPR

De methodologie van BPR kan men schematisch voorstellen in een cirkel (zie figuur 3.1). We herkennen in

deze stappen de befaamde Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming.

Figuur 3.1

De methodologie van BPR

(Bron: Obolensky N., 1994)

Het uitgangspunt bij BPR is dus een radicale doelstelling. Men gaat er als het ware van uit dat de huidige

manier van werken niet relevant is: men moet zich dus distanciëren van het huidige proces. De belangrijkste

                                                
2 http://www.prosci.com/intro.htm
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uitdaging van BPR is dan ook het ontwerpen van een nieuw proces dat beter is opgevat en performanter is

(Smans P. et al., 1995). De basisregel is om helemaal opnieuw te beginnen (Aldowaisan T., 1999).

Champy (1995) stelt dat men zich bij het reengineeren van de organisatie vooraf enkele belangrijke vragen

moet stellen (“know what you want”). Ten eerste moet men zich afvragen waarom de onderneming a priori

bestaat. Concreet betekent dit dat men het wat en het waarom van het bestaande proces tracht te begrijpen

opdat men zou weten wat het nieuwe proces mogelijk moet maken. Men tracht dus de essentiële elementen

van het huidige proces te weten te komen. Bovendien moet men ook precies weten wat men met BPR wil

bereiken: er moet een duidelijke missie en doelstellingen worden geformuleerd. Vervolgens bedenkt men

welke veranderingen men in de organisatie kan aanbrengen om de gewenste resultaten te bereiken. Men kan

bijvoorbeeld nagaan welke activiteiten in het proces geen waarde toevoegen of welke complexer zijn dan

noodzakelijk. Deze kunnen we reengineeren. Ook de manier waarop men in de toekomst wil werken, moet

worden bepaald. Dit omvat het herdenken van zowel de operationele processen als de managementprocessen.

Tenslotte moet men zicht de vraag stellen welke organisatiecultuur en welk gedrag men verlangt van de

medewerkers. Pas nadat deze vragen zijn uitgewerkt, kan men overgaan tot het fundamenteel herontwerpen

van het proces.

Dit doet men door vooraf een nauwkeurig plan op te maken van de acties die men in het kader van BPR zal

ondernemen en de middelen die men hierbij nodig heeft (“make a plan”). Ook worden maatstaven bepaald

om het proces op te volgen (Obolensky N., 1994).

Nu is men klaar om de plannen in werkelijkheid om te zetten (“do it”): het radicaal ontwerpen van de

processen. Dit doet men bijvoorbeeld door eliminatie van de activiteiten zonder toegevoegde waarde,

vereenvoudiging van het proces, integratie en informatisering (Bruggeman et al., 2001).

Nadien moet men zorgen voor de nodige opvolging van het project (“monitor”). We denken hierbij niet

alleen aan financiële maatstaven, maar ook aan de attitudes van de werknemers en de perceptie van de

klanten, leveranciers en aandelenhouders. BPR zal immers een invloed hebben op alle stakeholders van de

onderneming en moet hiermee rekening houden.

Het kan zijn dat men moet overgaan tot een aanpassing van de verbeteringsacties (“improve”) of de

doelstellingen van het programma (“adapt”) (Obolensky N., 1994).

Na het doorvoeren van een BPR project, is het aangewezen om te zorgen voor een mentaliteit van

voortdurende verbetering binnen de organisatie (Coulson-Thomas C., 1994). Op deze manier worden beide
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benaderingen van verbetering gecombineerd. Verschillende auteurs hebben dan ook inspanningen geleverd

om te beschrijven hoe beide concepten samen kunnen worden toegepast in het bedrijfsleven (Pollalis Y.,

1996).

3.3 Kenmerken van BPR

Ik bespreek de interne en externe focus van het programma, de rol van informatietechnologie en het typische

meetsysteem.

3.3.1 Interne focus

Bij de implementatie van BPR projecten doen er zich ingrijpende ingrijpende organisatorische veranderingen

voor. Deze worden hier besproken (Aldowaisan T., 1999).

BPR vereist een breed programma om de cultuur in de organisatie te veranderen. De culturele verandering zal

inhouden dat men moet overgaan van top-down management naar empowerment, dit wil zeggen het

overdragen van managementbeslissingen naar de werknemers. In die zin is BPR eigenlijk een paradox

(Obolensky N., 1994). Het moet top-down worden opgestart met een visie voor de toekomst, een strategie om

die visie te bereiken en incentives om die strategie na te streven. Tegelijkertijd is het sterk afhankelijk van

bottom-up support en involvement (Varhol P., 1994). De redenen voor het empoweren van de werknemers

liggen voor de hand: op deze manier zal er minder weerstand zijn tegen de veranderingen die BPR teweeg

brengt in een organisatie en bovendien zijn het die mensen die het dichtst bij een proces staan, ook de beste

ideeën zullen hebben voor het verbeteren ervan (Roberts L., 1994).

Ook komen cross-functionele teams in de plaats van de traditionele, functionele departementen. (Coulson-

Thomas C., 1994). Het merendeel van de veranderingen zal immers een effect hebben dat verder reikt dan de

traditionele grenzen van de organisatie (Obolensky N., 1994). De medewerkers moeten bijgevolg in staat zijn

multifunctioneel te werken (Aldowaisan T., 1999).

Het is duidelijk dat de werkinhouden van de werknemers drastisch zal wijzigen na de doorvoering van een

BPR project. Daarom is het belangrijk dat ze voldoende worden opgeleid en getraind in hun nieuwe functies

(Roberts L., 1994). Men moet ervoor zorgen dat ze voldoende gemotiveerd worden om te doen wat men van

hen verwacht (Coulson-Thomas C., 1994).
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3.3.2 Externe focus

De externe focus moet liggen op de waardecreatie voor de eindklanten. Zij zijn immers de reden waarom de

organisatie in de eerste plaats bestaat. De klant centraal stellen is dan ook dé manier om de toekomst van de

onderneming veilig te stellen (Varhol P., 1994). Indien klantgerichtheid een onderdeel uitmaakt van de

competitieve strategie van de onderneming, zal de onderneming in staat moeten zijn om de klantenwensen op

een betere manier om te zetten in kosteneffectieve oplossingen. Het veronderstelt ook dat de onderneming

voldoende dicht bij de klant staat om een goed begrip te hebben van wat de klant echt belangrijk vindt. Dit

vertaalt zich op het niveau van de bedrijfsprocessen in het maximaliseren van die aspecten van het proces die

waarde toevoegen en het minimaliseren van diegene die veeleer de kosten verhogen dan dat ze waarde

toevoegen. Dit noemt men “doing the right things right” (Roberts L., 1994).

Ook houdt men rekening met de leveranciers. BPR tracht immers de ideeën van het verbeteringsprogramma

uit te dragen buiten de vier muren van het fabrieksgebouw, zowel naar de klanten als naar de leveranciers toe

(Johanson H. et al., 1993).

3.3.3 Rol van IT

Zoals reeds is aangestipt, speelt de informatietechnologie een centrale rol bij het reengineeren van de

organisatie: de implementatie van een BPR-project gaat steeds gepaard met de invoering van een nieuw

informatiesysteem, die informatie levert op de plaatsen waar deze noodzakelijk is (Coulson-Thomas C.,

1994). Informatietechnologie zorgt immers voor aanzienlijke verbeteringen in de informatiehuishouding van

een bedrijf: gedeelde databases zorgen ervoor dat informatie tegelijkertijd op verschillende plaatsen kan

verschijnen, expertsystemen maken het mogelijk dat iedereen het werk van een expert kan doen, door

beslissingsondersteunende tools wordt het nemen van beslissingen de taak van iedereen enzoverder (Hammer

M. et al., 1994).

3.3.4 Meetsysteem

BPR programma’s moeten steeds worden vergezeld van een nauwkeurig meetsysteem dat de resultaten van

het project opvolgt en deze vergelijkt met de vooropgestelde doelstellingen. Men moet hiertoe maatstaven

definiëren die toelaten de performantie van het proces te toetsen met  vooropgestelde interne en externe

standaarden (Roberts L., 1994). Het meet- en beloningssysteem zijn dan ook resultaatsgeoriënteerd.
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3.4 Problemen bij BPR

Vele van de BPR-projecten kenden echter geen gunstige afloop. Dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan

leiderschap en visie vanwege het topmanagement: veranderingen in de organisatie moeten top-down worden

geleid met een visie voor de toekomst en een strategie die duidelijk stelt hoe deze visie bereikt moet worden.

Indien niet alle neuzen in dezelfde richting kijken, kan er bij de werknemers verwarring en onduidelijkheid

ontstaan over wat men met het BPR programma wil bereiken.

Een ander deel van de problemen worden veroorzaakt door het feit dat de cultuur van een organisatie moeilijk

te veranderen is: er treedt weerstand op tegen de geplande veranderingen en men springt op een inadequate

manier om met dit menselijk aspect van verandering (Varhol P., 1994). Hieruit blijkt het belang van

voldoende communicatie, begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van een BPR project (Roberts L.,

1994).

Andere mogelijke problemen zijn onduidelijke specificaties, onaangepaste middelen, technocentrisme en een

gebrek aan inspraak van de klanten (Pollalis Y., 1996).

3.5 Besluit

Business Process Reengineering is dus een radicaal verbeteringsprogramma waarbij de hele structuur en

werking van de organisatie overhoop wordt gegooid. Men ontwikkelt een volledig nieuw proces omdat men

op deze manier hoopt goedkoper, beter, sneller of flexibeler te worden dan de concurrenten en beter op de

klantenbehoeften te kunnen inspelen. Deze ommezwaai wordt grotendeels mogelijk gemaakt door het gebruik

van informatietechnologie. Het programma wordt top-down uitgevoerd maar er is wel een grote

betrokkenheid van het personeel nodig.
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Hoofdstuk 4:  Activity Based Costing (ABC) en Activity Based

Management

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Acivity Based Costing en Activity Based Management kunnen worden

aangewend bij het proces van voortdurende verbetering. Ook hier komen een omschrijving van de

achtergrond en doelstellingen, methodologie, kenmerken en problemen aan bod. De laatste paragraaf vat de

belangrijkste elementen samen.

4.1 Wat zijn ABC en ABM?

Het ontstaan van ABC en ABM kan worden verklaard door de grondige wijzigingen in de huidige

productieomgeving. Hiermee bedoelen we de typische verbeteringen in de efficiëntie en de kost per eenheid

in vele bedrijven, terwijl tegelijkertijd de winst daalt, de overheadkosten snel toenemen en de concurrentie

steeds harder wordt. Het probleem is dat traditionele kostprijsmethoden niet aangepast zijn aan deze

veranderingen: al te vaak beschouwen deze de directe arbeidsuren als drijver van indirecte kosten. Vaak blijkt

dit in werkelijkheid echter niet het geval te zijn met verkeerde kostprijzen als resultaat. Bovendien leveren ze

geen accurate informatie voor het nemen van managementbeslissingen. ABC en ABM trachten voor deze

problemen een oplossing te bieden door een alternatieve methode voor het berekenen van de kostprijzen voor

te stellen die de activiteiten van de onderneming centraal stelt (Gupta M. et al., 2003).

4.1.1 Wat is ABC?

De kernboodschap van het kostprijscalculatiesysteem ABC is dat producten (of meer algemeen

kostenobjecten) activiteiten consumeren, dat activiteiten middelen consumeren en dat middelen op hun beurt

kosten consumeren (Bruggeman W. et al., 1996). De activiteiten nemen dus bij ABC een centrale plaats in.

Met activiteiten wordt bedoeld ieder proces of iedere procedure die werk veroorzaakt (Windels G., 1992).

Om de kostprijs van een product of order te berekenen, moet men dus vooraf een analyse maken van de

activiteiten die hiertoe vereist zijn (Bruggeman W. et al., 1999). Vervolgens moet men bepalen welke en

hoeveel kosten er gemaakt zijn voor elke specifieke activiteit. Men verbindt de verschillende traditionele
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kostensoorten, zoals personeelskosten en afschrijvingen, met de activiteiten. Nadien dient men na te gaan wat

de drijvers van deze activiteitskosten zijn (kostendrijvers). Bijvoorbeeld wordt de activiteit “bestellingen

opnemen” gedreven door het aantal bestellingen dat binnenkomt. Het aantal bestellingen is dan een

kostendrijver voor deze activiteit. Eens men dit voor alle activiteiten heeft achterhaald, kan men de kost per

eenheid kostendrijver berekenen (Bruggeman W. et al., 1993). In ons voorbeeld is dit de kost per bestelling.

Kenmerkend voor de ABC methode is dat de indirecte kosten vervolgens samengebracht worden in “cost

pools” per activiteit. Dit is een groepering van kosten met dezelfde kostendrijver. Nadien maakt men gebruik

van de bekomen kostendrijvers om deze kosten te spreiden over de verschillende kostobjecten. Hierbij

worden kostenobjecten ruimer gedefinieerd dan louter producten. Het kunnen ook productgroepen, klanten,

verkoopsregio’s, … zijn (Bruggeman W. et al., 1996).

4.1.2 Wat is ABM?

Door de toepassing van een ABC systeem in een onderneming, wordt het productieproces doorzichtiger. Een

benadering die met activiteiten werkt, zorgt immers voor een beter begrip van waardecreatie en een betere

beheersing van de kosten, omdat veel kosten die indirect zijn op het niveau van producten wel direct zijn op

het niveau van de activiteiten. Daardoor ontstaat er een betere structuur om aan procesverbetering te doen (Se

O. et al., 1997).

De informatie, verkregen uit een ABC systeem, kan dus als basis dienen voor een proces van voortdurende

verbetering. Dit noemt men Activity Based Management (Bruggeman W. et al., 2001). Men beoogt in dit

geval de financiële en niet-financiële informatie uit het kostprijssysteem te kunnen aanwenden om de kosten

te verlagen, om de efficiëntie te verhogen of om strategische beslissingen te nemen, kortom om de

onderneming meer winstgevend te maken (Bruggeman W. et al., 1999). ABC levert immers accurate en

relevante informatie om allerlei beslissingen in de organisatie te ondersteunen (Hicks D., 1999). De

mogelijkheden voor verbetering, worden verder uitgediept in de volgende paragraaf.

4.2 Methodologie van ABC en ABM

In deze paragraaf wordt een beschrijving gemaakt van de manier waarop ABC en ABM concreet in de

praktijk worden gebracht.
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4.2.1 Methodologie van ABC

Het doorvoeren van ABC in een onderneming vereist het doorlopen van de volgende vier stappen. De eerste

stap heeft als doel de tekortkomingen van het bestaande kostprijssysteem te begrijpen en te omschrijven.

Vervolgens legt men de doelstellingen van het ABC project vast. Hierbij stelt men zich vragen zoals hoe

complex en gedetailleerd het nieuwe systeem moet zijn en wie het systeem zal beheren. Nadien stelt men een

formeel plan op voor de uitvoering van het project, waarbij een budget en een tijdsraming worden

ontwikkeld. De laatste stap is uiteraard het ontwerpen en het doorvoeren van het ABC systeem (Institute of

management accountants, 1993).

4.2.2 Mehodologie van ABM

Men kan op verschillende manieren pogen de performantie van de onderneming te verhogen door het

toepassen van Activity Based Management (Theunisse H., 1995). Hieronder wordt een overzicht gegeven van

de belangrijkste mogelijkheden bij het toepassen van ABC informatie om verbeteringsprocessen te realiseren.

Het is aangewezen dat de onderneming een onderscheid maakt tussen haar primaire en secundaire activiteiten

enerzijds en haar waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende activiteiten anderzijds. Door de

confrontatie van de waarde van een bepaalde activiteit met de kost uit ABC, kan men immers bepalen wat de

toegevoegde waarde van een bepaalde handeling is.

De primaire activiteiten, al dan niet waardetoevoegend, zijn onmisbaar voor het productieproces en moeten

bijgevolg zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd aangezien ze niet geëlimineerd kunnen worden. Dit noemt

men “doing the things right”, het efficiënter maken van de essentiële activiteiten. Dit streefdoel kan men

bekomen door verminderde insteltijden, minder defecte producten, snellere productiemachines, vermindering

van het intern transport, directe levering van materialen aan de productielijn en vermindering van het aantal

onderdelen in de productie (Bruggeman W. et al., 1996). Via ABC kan men bovendien berekenen wat de

mogelijke invloeden van dergelijke verbeteringen in het productieproces op de kostprijzen zijn. Deze effecten

kan men nagaan via simulatie (Bruggeman W. et al., 2001)

Anders is het voor de secundaire activiteiten. Deze zijn niet onmisbaar en men kan dan ook bepaalde

secundaire niet-waardetoevoegende activiteiten trachten te elimineren (Bruggeman W. et al., 1996).

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn inspectie, herbewerking en materiaaltransport (Theunisse H.,

1995). Dit duidt men aan met de term “doing the right things”.

Ook kan men het volume van de kostendrijvers van de essentiële activiteiten proberen te verminderen.

Aangezien men informatie heeft over de kostendrijvers van deze activiteiten, is het mogelijk om de kosten
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van de duurste activiteiten onder controle te houden (Theunisse H., 1995). In dit kader is het aangewezen die

kostendrijvers te identificeren die het merendeel van de kosten veroorzaken en zich op deze te concentreren

om kostenbesparingen te realiseren. Dit kan men doen door de kostendrijver te beperken of te elimineren

(Bruggeman W. et al., 1999).

Bepaalde activiteiten kunnen worden vervangen door goedkopere activiteiten met dezelfde toegevoegde

waarde. Dit noemt men activiteitsselectie. Het komt er dus op neer om steeds de goedkoopste manier te

kiezen om een handeling uit te voeren (Bruggeman W. et al., 1999).

Men kan ook verschillende activiteiten gebruik laten maken van dezelfde gemeenschappelijke middelen.

Sommige activiteiten zoals supervisie, training, testen en opslaan kunnen immers gemeenschappelijk zijn

voor verscheidene producten. Door het delen van activiteiten is men in staat om schaalvoordelen te realiseren

(Theunisse H., 1995). Toepassing van deze activiteitsdeling laat een daling van de activiteitskost per eenheid

toe (Bruggeman W. et al., 1999).

Het merendeel van de ondernemingen heeft weinig of geen inzicht in de kosten van ongebruikte capaciteit. De

kosten worden immers gewoonlijk berekend op basis van geleverde producten, zodat deze kosten verborgen

blijven. ABC stelt de onderneming in staat om deze kosten te bepalen. Op deze manier ontstaat er een

opportuniteit om de overcapaciteit te verminderen of om de ongebruikte capaciteit toch te benutten (Gupta M. et

al., 2003).

Men kan op basis van de ABC informatie rendabiliteitanalyses uitvoeren voor de verschillende producten en

productgroepen en op deze manier de winstgevendheid ervan bepalen en vergelijken (Theunisse H., 1995).

Producten die blijken niet winstgevend te zijn, geven een signaal aan de onderneming om bijzondere

aandacht te vestigen op deze producten. Zo kan men beslissen dat de kostprijs van deze producten omlaag

moet of dat ze geëlimineerd moeten worden uit het assortiment (Bruggeman W. et al., 1999).

ABC verschaft informatie over de kosten van de verschillende activiteiten en kan gebruikt worden bij de

analyse van de waardeketen van de onderneming. Het vormt wel slechts een onderdeel van de analyse

aangezien het als kostprijssysteem niet in staat is om de toegevoegde waarde van de activiteiten te berekenen

(Bruggeman W. et al., 2001).

Strategisch kostenbeheer op basis van de waardeketen maakt gebruik van deze analyse: de centrale

boodschap is het verbeteren van het management van de strategische activiteiten, die men uit de waardeketen
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heeft afgeleid, en het voortdurend exploreren van mogelijkheden om de waardeketen te herconfigureren

(Bruggeman W. et al., 1999).

Het is ook aangewezen om make or buy beslissingen te nemen op basis van ABC informatie, te meer omdat

deze beslissingen vaak gestoeld zijn op de verkeerde parameters. Deze beslissingen vereisen immers de

nauwkeurige bepaling van de incrementele kosten van het al dan niet uitbesteden van een bepaalde activiteit.

De correcte beslissingskosten zijn enerzijds de interne kostendaling doordat een bepaalde activiteit niet meer

moet uitgevoerd worden en anderzijds de extra kosten die de onderneming moet betalen om ze door een

ander bedrijf te laten doen. Dit kunnen bijvoorbeeld extra kosten zijn voor controle, administratie of

personeel. Al deze kosten moeten worden in rekening gebracht om een correcte vergelijking van de kosten

mogelijk te maken en de informatie uit een ABC systeem kan hierbij zeer nuttige input zijn (Hicks D., 1999).

4.3 Kenmerken van ABC

Ik bespreek opnieuw de interne en externe focus, de rol van informatietechnologie en het meetsysteem van

het verbeteringsprogramma.

4.3.1 Interne focus

ABC levert informatie over de kosten van individuele activiteiten. Een werknemer die op de hoogte is van de

manier waarop zijn activiteiten bijdragen tot de financiële resultaten van de onderneming, is in staat om

enerzijds zijn eigen prestaties te evalueren en wordt anderzijds ook meer gemotiveerd om zijn prestaties te

verbeteren. Het is dan aangewezen om te zorgen voor voldoende empowerment opdat werknemers zelf

beslissingen kunnen nemen in hun dagelijks werk, bijvoorbeeld de beslissing over het herwerken of

weggooien van een product met een foutje. Managers krijgen dan eerder de rol van coaches en begeleiders

(Gupta M. et al., 2003).

Ook bij ABC is opleiding belangrijk: zowel het management als de medewerkers moeten de noodzaak aan

ABC, de voordelen en de belangrijkste concepten begrijpen. Men moet de werknemers ervan overtuigen dat

met onjuiste informatie verkeerde beslissingen worden genomen en dat deze een negatief effect hebben op

het hele bedrijf. Na de implementatie moet men ook het nodige belang hechten aan training: de werknemers
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moeten de output van het nieuwe systeem begrijpen en weten hoe ze deze informatie kunnen aanwenden om

de operaties te verbeteren (Institute of management accountants, 1993).

Het identificeren van de activiteiten kan het best een combinatie zijn van een bottom-up en een top-down

benadering. Enkel bottom-up zal immers tot een specificatie van te veel activiteiten leiden. Bottom-up wil

zeggen interviews, observatie, discussie en analyse. Door top-down krijgt men een beter overzicht van het

geheel (Miller J., 1996).

4.3.2 Externe focus

Ook bij ABC staat klantgerichtheid centraal (Windels G., 1992).

4.3.3 Rol van IT

Informatietechnologie heeft zeker bijgedragen tot het vergemakkelijken van ABC en ABM (Tatsiopoulos

I.P., 2000).

4.3.4 Meetsysteem

ABC verschaft een geïntegreerde, cross-functionele visie op het bedrijf, zijn activiteiten en zijn processen. Op

deze manier kan het de onderneming helpen om gepaste maatstaven te ontwikkelen. De criteria zijn niet

alleen kostengeoriënteerd, maar ook klantentevredenheid, kwaliteit en dienstverlening worden gemeten

(Gupta M. et al., 2003). Het meten en opvolgen van de resultaten van ABC en ABM moet

resultaatsgeorienteerd gebeuren (Miller J., 1996).

4.4 Problemen bij ABC

Opdat een effectief ABC-systeem kan ontstaan, moet het topmanagement overtuigd zijn van het nut en de

toegevoegde waarde van ABC. Ook moet men alle medewerkers hiervan kunnen overtuigen. Een gebrek aan

leiderschap en visie vanwege de top zal bij het doorvoeren van ABC en ABM tot problemen leiden (Institute

of management accountants, 1993).
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4.5 Besluit

ABC is een revolutionair kostprijssysteem, dat afstand doet van de traditionele methodes om de kostprijs te

berekenen: het stelt de activiteiten centraal in de berekeningen en maakt gebruik van kostendrijvers om de

kosten van de activiteiten in het proces toe te rekenen aan de kostenobjecten, zoals producten, orders en

klanten. Op deze manier komt men tot een juistere kostprijs en tot informatie over de kosten van de

activiteiten, die men kan aanwenden om allerlei beslissingen van het management te ondersteunen. Het

voortdurend verbeteren op basis van deze informatie noemt men Activity Based Management. De

onderneming kan hierdoor haar kosten verlagen en haar efficiëntie verhogen.
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Hoofdstuk 5:  Kaizen

Aan het voortdurend verbeteringsprogramma Kaizen is het grootste hoofdstuk gewijd omdat het

praktijkonderzoek van de scriptie een toepassing is van deze filosofie. In de eerste paragraaf ga ik na wat

Kaizen betekent, wat Gemba Kaizen is, wat de doelstellingen zijn van dit programma en welke tools kunnen

worden gebruikt bij de implementatie ervan. De tweede paragraaf beschrijft de methodologie. Hier worden de

5S-beweging, de PDCA- en de SDCA-cirkel en de eliminatie van muda besproken. Vervolgens komen de

belangrijkste kenmerken van het programma aan bod. Bij de interne focus worden de verwachte acties van

het management, de groepen en de individuele medewerkers besproken. Net als in de vorige hoofdstukken,

wordt ook kort een woordje uitleg gegeven over de externe focus, de rol van informatietechnologie en het

meetsysteem. Vervolgens worden de typische problemen besproken en in een laatste paragraaf wordt een

korte samenvatting gemaakt van Kaizen.

5.1 Wat is Kaizen?

Vooraf wordt uitgelegd waarom Kaizen zowel een filosofie als een strategie is. Dan komen Gemba Kaizen,

de Kaizen doelstellingen en typische Kaizen tools aan bod.

5.1.1 Kaizen als filosofie en strategie

Imai (1990) definieert Kaizen als voortdurende, stapsgewijze verbeteringen waar iedereen bij betrokken is,

zowel het topmanagement, het middenkader als de productiemedewerkers, en die op relatief goedkope wijze

kan worden bereikt. Alle medewerkers beschikken immers over het vermogen en het verlangen om bij te

dragen aan het voortdurend bijschaven van de bestaande activiteiten. Het kan beschouwd worden als een

bedrijfsfilosofie, maar omvat tegelijkertijd verscheidene strategieën die reeds hun praktisch nut hebben

bewezen in het bedrijfsleven.

Kaizen als filosofie blijft niet beperkt tot de muren van de fabriek, maar kan ook worden uitgebreid tot alle

aspecten van het dagelijks leven. Het idee dat er nooit een einde komt aan verbeteren, kan immers zowel op

het werk, in het sociale leven, in het persoonlijk leven als in het gezinsleven worden toegepast (Van

Leeuwen, 1993). Men bedoelt dus zowel de verbetering van arbeidsprocessen als de persoonlijke efficiëntie

(Imai M., 1997).
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Figuur 5.1

De Kaizenparaplu

(Bron: eigen voorstelling op basis van Imai, 1990)

Kaizen kan ook beschouwd worden als een paraplu waaronder verschillende deelelementen schuilen (zie

figuur 5.1). De essentie van de meeste Japanse managementpraktijken kan dan tot één woord worden

teruggebracht, namelijk Kaizen (Lievens D., 1994). Uit deze uitgebreide opsomming van praktijken die onder

de Kaizenparaplu zitten, blijkt duidelijk dat Kaizen eerder gezien moet worden als een filosofie die men op

verschillende manieren kan vertalen naar technieken en methodes om voortdurend te verbeteren. Vele van

deze aspecten zullen nog verder in deze scriptie aan bod komen.

5.1.2 Wat is Gemba Kaizen?

Kaizen betekent dus zoveel als stapsgewijze, geleidelijke verbeteringen. Gemba betekent “echte plaats”, de

plaats in het proces waar de klanttevredenheid wordt verhoogd en waar waarde wordt toegevoegd aan het

product of de dienst. Vrij vertaald betekent dit de werkplek en in de praktijk kan dit begrip op duizenden
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manieren worden ingevuld. Het is de plaats waar onwikkeling, productie en verkoop plaatsvinden (Imai M.,

1997).

Veel Westerse managers onderschatten het belang van de werkplek en zien het enkel als een middel om geld

te verwerven. Over het algemeen wordt er meer aandacht besteed aan de andere afdelingen van het bedrijf.

Het is echter belangrijk om nauw contact te houden met de werkplek om eventuele problemen zo snel en

correct mogelijk te kunnen oplossen (Sheridan J., 1997). Bovendien is het de uitgelezen plaats om informatie

te verzamelen en verbeteringen aan te brengen (Imai M., 1997). Immers, wanneer de managers verder af

staan van de werkplek is het zeer waarschijnlijk dat ze opportuniteiten missen om beter gebruik te maken van

de middelen die hen ter beschikking staan (Sheridan J., 1997).

Imai (1997) argumenteert hoe het Kaizenproces kan worden aangewend bij een goedkope en eenvoudige

benadering van het management van de werkplek, dit noemt men dus Gemba Kaizen.

Centraal hierin staat de gedachte dat men niet te snel mag geneigd zijn om over te gaan tot vaak dure

investeringen, maar dat men zich eerst de moeite moet getroosten om met een eenvoudige benadering, die

stoelt op het gezond verstand, de mogelijkheden tot verbetering af te tasten. Vaak zal blijken dat men een

eenvoudige en goedkope oplossing kan vinden voor de problemen die bovendien op langere termijn tot

gunstiger resultaten kunnen leiden dan radicale innovaties.

De belangrijkste ideeën achter Gemba Kaizen stelt men soms voor met behulp van het Gemba-huis. Aan de

basis van dit huis liggen drie centrale activiteiten, die verder in dit hoofdstuk van naderbij zullen bekeken

worden: standaardisatie, 5S en de eliminatie van muda of waste. Deze drie werkzaamheden zullen ertoe

leiden dat de doelstellingen van Kaizen bereikt worden. De fundering van het huis bestaat uit teamwerk,

zelfdiscipline, kwaliteitskringen, verbetering van de motivatie, een goede communicatie van informatie en

een suggestiesysteem. Elk van deze factoren stimuleert het Kaizenproces, verhoogt de betrokkenheid van de

werknemers en zorgt ervoor dat de geboekte resultaten blijvend zijn.

5.1.3 Doelstelling van Kaizen: het managen van QCD (kwaliteit, kosten en levering)

Quality, cost en delivery (QCD) vormen de basisdoelstellingen van Kaizen. Quality staat voor het opzetten

van een systeem dat kwaliteit garandeert, Cost voor de identificatie van de factoren die verantwoordelijk zijn

voor de hoogste kosten en het ontdekken van mogelijkheden om deze kosten te drukken en Delivery voor het

reduceren van de levertijd en het verbeteren van de leverhoeveelheid. Deze drie facetten hangen nauw met

elkaar samen en moeten gelijktijdig worden gerealiseerd. Ze moeten niet alleen door de leiding worden

erkend, maar ook door alle medewerkers in de onderneming. Het zijn bovendien cross-functionele

doelstellingen: ze moeten hoger geplaatst staan dan de afdelingsdoelen. Men heeft dus behoefte aan cross-

functioneel management om de doelstellingen optimaal in de praktijk om te zetten.
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Het kwaliteitsaspect moet bij Kaizen steeds op de eerste plaats staan:  het is prioritair boven kosten en

levering. Immers, zelfs indien de onderneming een aantrekkelijke prijs en levertermijn aanbiedt, toch zal de

klant het product niet kopen als de kwaliteit ondermaats is. Het krachtige van het QCD-concept is dan ook dat

het volstaat om voordurend de kwaliteit in de onderneming te verbeteren om de doelstellingen kosten en

levering te halen. Een verhoging van de kwaliteit zal automatisch leiden tot een daling van de

productiekosten en ook zullen de leveringsdata makkelijker kunnen gehaald worden (Imai M., 1990).

5.1.4 Tools die bij Kaizen worden gebruikt

Om het proces van Kaizen te ondersteunen en ontwikkelen, wordt er gebruik gemaakt van een hele reeks

tools en technieken, zoals flow charts, histogrammen, grafieken, brainstorming en regressie-analyse. We

bespreken deze drie die in het praktijkonderzoek worden gebruikt.

 5.1.4.1 Flow charts

Een flow chart is een visuele weergave van een proces, waarbij alle opeenvolgende stappen (dit zijn zowel de

inputs, de waardetoevoegende stappen als de outputs) in het proces symbolisch worden weergegeven in een

tekening. Dit kan nuttig zijn om de werkprocessen beter te begrijpen en om opportuniteiten voor verbetering

te ontdekken. Wanneer men immers een analyse maakt van de data op een flow chart, kan men

onregelmatigheden en probleempunten in het proces ontdekken die dan het onderwerp kunnen uitmaken van

een verbeteringsproject (Dale B., 1999).

 5.1.4.2 Ishikawa-diagram = oorzaak en effect diagram = visgraatdiagram

Visgraatdiagrammen stellen de oorzaken van een bepaald probleem visueel voor. Hierbij staat het probleem

aan het hoofd en de mogelijke oorzaken en suboorzaken vormen de graten van de vis (zie figuur 5.2). Bij de

specificatie van de oorzaken hanteert men men hoge graad van detaillering. De werkwijze is als volgt. Eerst

gaat men alle mogelijkheden na die een bepaald ongewenst effect veroorzaken. Dan brengt men deze onder in

klassen. Deze noemt men de 5 M’s, zijnde mensen, machines, materiaal, methode en milieu, eventueel

aangevuld met management (Van Dierdonck et al., 1994). Tenslotte gaat men na welke van de oorzaken men

zou kunnen verwijderen.
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Figuur 5.2

Ishikawa-diagram

(Bron: eigen voorstelling op basis van Van Dierdonck et al., 1994)

 5.1.4.3 Pareto- of ABC-analyse

Deze analyse gaat uit van het feit dat de meeste problemen worden veroorzaakt door een klein aantal

oorzaken. Dit noemt men ook wel de 20-80 regel, dit wil zeggen dat 80% van de problemen het gevolg zijn

van 20% van de oorzaken. Het identificeren van die 20% zorgt ervoor dat men het verbeteringsprogramma

kan richten op die problemen die de grootste impact zullen hebben. Deze techniek rangschikt de oorzaken

volgens de frequentie dat ze voorkomen. Men duidt ook steeds het aandeel van de oorzaak aan met een

percentage. Men kan de resultaten voorstellen in een grafiek, waarbij ook steeds het cumulatieve percentage

wordt vermeld (Dale B., 1999).
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5.2 Methodologie van Kaizen

5.2.1 De vijf S-en of goede huishouding

De 5S-beweging vormt in feite het beginpunt van het implementeren van Kaizen. Dit zijn eigenlijk vijf

Japanse woorden die staan voor de noodzakelijke huishoudelijke activiteiten die op elke werkplek moeten

worden uitgevoerd, zowel in productie- als in dienstenondernemingen. In vijf stappen tracht men om een

ordelijke en nette fabriek te creëren. Het verwaarlozen van deze activiteiten kan leiden tot een lage motivatie,

een gebrek aan zelfdiscipline of een ondermaatse QCD.

 5.2.1.1 Seiri (schiften)

Alles wat zich op de werkplek bevindt, kan worden onderverdeeld in twee categorieën, noodzakelijk en

overbodig. Noodzakelijk zijn enkel die materialen die onmiddellijk of in de zeer nabije toekomst kunnen

worden gebruikt voor de productie. Dit kan men duidelijk maken door bijvoorbeeld op de overbodige zaken

een klever aan te brengen. Het overbodig materiaal wordt vervolgens weggegooid of naar een voorlopige

stapelplaats gebracht (Imai M., 1997).

Men kan de techniek met de rode klevers ook toepassen op het voorraadniveau, zodat dit steeds tussen de

minimum en maximum aanvaardbare hoogte blijft. Dit kan men niet enkel doen voor de eigen voorraden,

maar ook voor de voorraden van de leveranciers en de goederen in bewerking, zodat de productieflow meer

zichtbaar wordt. Zo kan men tot de vaststelling komen dat er een enorme voorraad goederen veel te vroeg

geproduceerd wordt, dat er een gebrek aan communicatie is tussen de plannings- en de productieafdeling of

dat er andere fundamentele fouten in het systeem zitten.

Door preventief handelen kan men er tenslotte voor zorgen dat er geen onnodige zaken meer in het proces te

vinden zijn, bijvoorbeeld door preventief onderhoud, het vermijden van overproductie, leveringen in kleine

hoeveelheden, ... (Hiroyuki H., 1993). De bijdrage van Seiri is dus het creëren van een overzichtelijke

werkplaats.

 5.2.1.2 Seiton (sorteren)

Na de eliminatie van alle overbodige voorwerpen, is het aangewezen om de overgebleven zaken op zo’n

manier te organiseren, dat ze onmiddellijk worden teruggevonden en dat men ze dus kan gebruiken zodra het

nodig is (Imai M., 1997). Hiermee wordt onder andere bedoeld dat elke stapelplaats en machine over een

eigen adres moet beschikken, men de werkplek moet indelen met vaste kleuren, men voor een vaste plaats
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moet zorgen voor de onderdelen, … Op deze manier kan men dan ervoor zorgen dat het materiaal steeds op

dezelfde plaats wordt teruggebracht (Hiroyuki H., 1993).

 5.2.1.3 Seiso (schrobben)

Het schoonmaken van de gereedschappen, machines, vloeren en muren is belangrijk omdat er zaken aan het

licht kunnen komen die jarenlang onzichtbaar waren. Men kan dus op deze manier potentiële problemen

opsporen zoals defecten aan machines, losliggende bedrading,... (Imai M., 1997). Hiertoe moet men vooreerst

de dagelijkse opruimingsprocedures omvormen tot een gewoonte. Hieronder vallen activiteiten zoals het

schoonmaken van gereedschappen en machines, verantwoordelijkheden vastleggen voor het schoonmaken,

de volgorde van het schoonmaken bepalen,… Men kan ook een stap verder gaan en de attitudes in de

organisatie trachten te veranderen zodat men overtuigd is van preventief onderhoud (Hiroyuki H., 1993).

 5.2.1.4 Seiketsu (systematiseren)

Hiermee wordt bedoeld dat de vorige drie activiteiten geen eenmalige gebeurtenissen mogen zijn, maar zich

op frequente basis moeten herhalen. Ze moeten deel uitmaken van de dagelijkse routine van de arbeiders

(Imai M., 1997).

 5.2.1.5 Shitsuke (standaardiseren)

Deze laatste stap betekent in feite zelfdiscipline. Deze zal zich immers spontaan hebben ontwikkeld bij de

werknemers die de vorige vier stappen enthousiast hebben uitgevoerd: de gewoontes zijn ingebakken in de

cultuur van de organisatie (Hiroyuki H., 1993).

Nu moet het management standaarden definiëren voor elke stap van het 5S-proces en de arbeiders aansporen

om die standaarden op de werkplek in de praktijk te brengen (Imai M., 1997).
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5.2.2 Wisselwerking tussen de PDCA-cirkel en de SDCA-cirkel

Figuur 5.3

Wisselwerking tussen de PDCA-cirkel en de SDCA-cirkel

(Bron: http://www.st.com/stonline/company/winner/elements/kaizen.pdf)

De methodologie die bij de invoering van Kaizen wordt gebruikt, wordt gevormd door de combinatie van

twee hulpmiddelen, die steeds samen moeten worden aangewend (zie figuur 5.3). Het gaat hier over de

combinatie van de PDCA-cirkel (plan-do-check-act) en de SDCA-cirkel (standardise-do-check-act). Via de

SDCA-cirkel wordt een bepaalde situatie gehandhaaft door aan alles standaarden toe te kennen en er

voortdurend naar te streven deze te halen. Indien de normen op regelmatige basis worden bereikt, kan men

via de PDCA-cirkel acties ondernemen om de standaarden te proberen verhogen. Binnen het Kaizenconcept

kan men continue verbetering dan ook beschouwen als een voortdurende wisselwerking tussen deze twee

cirkels: het standaardiseren van verbeteringen en het achtereenvolgens opnieuw kritisch onder de loep nemen

van deze realisaties, volgen elkaar voortdurend op (Imai M., 1997; Van Leeuwen J.W.M. et al., 1993;

Windels G., 1992).
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Figuur 5.4

De PDCA-cirkel

(Bron: Eigen voorstelling op basis van Imai M., 1990)

De PDCA-cirkel (zie figuur 5.4) is in feite een aanpassing van het Deming-wiel dat het belang van de

wisselwerking tussen onderzoeken, ontwerpen, fabriceren en verkopen benadrukt. Later werd dit Deming-

wiel uitgebreid naar alle fasen van het leiding geven en op deze manier kwam men tot de voortdurend

ronddraaiende PDCA-cirkel. Men moet dan ook de fasen plan, do, check en act voortdurend herhalen. De

cirkel werkt als volgt. In de plan-fase analyseert men de bestaande situatie en identificeert men de correctieve

acties voor verbetering die men zal ondernemen. Deze worden gespecifieerd in een plan. De do-fase houdt in

dat men het plan in de praktijk brengt. Vervolgens gaat men na in hoeverre de plannen gerealiseerd zijn. Dit

noemt men de check-fase. Deze fase kan de onderneming helpen om de vooruitgang van het programma op te

volgen, beperkingen te weten te komen, plannen te maken voor de toekomst en de afdelingen die extra steun

behoeven, te identificeren (Caffyn S., 1997). De act-fase zorgt ervoor dat men niet hervalt in de vroegere

manier van werken (Imai M., 1997; Van Leeuwen J.W.M. et al., 1993; Windels G., 1992).
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Figuur 5.5

De SDCA-cirkel

(Bron: Eigen voorstelling op basis van Imai M., 1990)

Vervolgens zal men via de SDCA-cirkel (zie figuur 5.5) de nieuwe situatie trachten te handhaven. Na de

invoering van een verbetering, is het immers zo dat het proces schommelingen zal vertonen. Het is hier dan

ook van het grootste belang dat men de verbetering vastlegt in normen vooraleer men zich concentreert op

een nieuw project. Op deze manier bestaat ook niet het gevaar dat medewerkers en management in oude

gewoonten hervallen. Deze cirkel zorgt ervoor dat aan alles standaarden toegekend worden en dat men er

continu naar streeft om die te halen. (Imai M., 1997; Van Leeuwen J.W.M. et al., 1993; Windels G., 1992;

Sheridan J., 1997).

5.2.3 Eliminatie van muda

Muda is Japans voor afval of verspilling. De term heeft echter een ruimere betekenis. Ze heeft ook betrekking

op de activiteiten binnen een organisatie die geen waarde toevoegen en die Kaizen tracht te elimineren of te

reduceren. Men kan aanzienlijke verbeteringen realiseren inzake productiviteit, kwaliteit en

kosteneffectiviteit, indien men erin slaagt om in alle processen de muda zoveel mogelijk te elimineren en de

vrijgekomen tijd te benutten voor activiteiten die wel waarde toevoegen. Waste veroorzaakt immers

vertragingen, kosten, een verhoging van de doorlooptijd en een verlaging van de productiviteit. Elke
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medewerker in de organisatie zou het dan ook als een deel van zijn verantwoordelijkheid moeten beschouwen

om waste zoveel mogelijk te beperken in alles wat hij doet (Edosomwan, 1996). Waste is echter niet altijd

duidelijk aanwezig en daarom is het aangewezen om een grondige analyse te maken van de werking van de

organisatie (Anand S., 2000). We bespreken kort de verschillende vormen die verspilling kan aannemen in

een onderneming volgens Imai (1990).

 5.2.3.1 Muda door overproductie

Overproductie heeft veel verspillingen tot gevolg: de voorraad grondstoffen is vroeger verwerkt dan

verwacht, er is meer opslagruimte nodig en de transportkosten liggen hoger.

 5.2.3.2 Muda door voorraad

Producten die in voorraad zitten, zijn een bron van bijkomende kosten en leveren geen toegevoegde waarde

tot ze in het productieproces worden opgenomen. De kwaliteit kan bovendien dalen of de producten kunnen

beschadiging oplopen.

 5.2.3.3 Muda door reparatie of afgekeurde producten

Muda door herstellingen is een evidente bron van verspilling: tijd en geld gaan verloren indien producten niet

correct gebouwd zijn. Afgekeurde producten zijn producten die door de ontwerpafdeling moeten

herontworpen worden omdat ze niet zijn aangepast aan de werkomgeving of aan de wensen van de klant. Ook

dit leidt uiteraard tot een verspilling van middelen.

 5.2.3.4 Muda door beweging

Werknemers maken veel bewegingen bij het uitvoeren van hun bezigheden die op geen enkele manier waarde

toevoegen aan het eindproduct. Het is dan ook aangewezen deze niet-productieve bewegingen tot een

minimum te bepereken, bijvoorbeeld door het herinrichten van de werkplek.

 5.2.3.5 Muda door fabricage

Deze vorm van muda wordt veroorzaakt door het feit dat de verschillende stappen in het productieproces

onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Door het combineren van handelingen kan men tot een verhoging van

de efficiëntie komen.
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 5.2.3.6 Muda door wachten

Indien een bepaalde machine stilstaat of er niet voldoende onderdelen voorradig zijn, gaat er kostbare tijd

verloren die men productiever zou kunnnen aanwenden.

 5.2.3.7 Muda door transport

Hoewel noodzakelijk, voegt ook het transport van onderdelen geen waarde toe aan het product. Integendeel,

door overmatig transport lopen de onderdelen meer kans op beschadiging.

5.3 Kenmerken van Kaizen

Net als in de vorige hoofdstukken, worden ook hier de focus, de rol van informatietechnologie en het

meetsysteem besproken.

5.3.1 Interne focus

Aangezien Kaizen een proces is van voortdurende verbetering waarin iedereen een aandeel heeft, leek het mij

zinvol om eens van naderbij te bekijken wat Kaizen nu concreet betekent voor het management, de groepen

of teams binnen de onderneming en tenslotte voor de medewerkers zelf. Kaizen benadrukt immers sterk de

noodzaak van de betrokkenheid van iedereen in de organisatie, zowel het topmanagement als de medewerkers

op het laagste niveau, opdat de implementatie succesvol zou zijn. Daarom moeten de leidinggevenden ernaar

streven om een cultuur te creëren die iedereen motiveert om alles in de onderneming voortdurend te

verbeteren. Volgens Bessant et al. (2001) betekent dit onder andere het omzetten van bepaalde gedragingen

van de medewerkers naar zogenaamde innovatieroutines, dit zijn routines voor continu verbeteren. Ook moet

men de werknemers voldoende opleiden en trainen in de methoden en technieken voor continu verbeteren

(Van Leeuwen et al., 1993). Een ander aspect van de ideale Kaizen cultuur is een open houding ten aanzien

van fouten en problemen: de eerste stap voor het oplossen van problemen is steeds het erkennen ervan

(Windels G., 1992).
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 5.3.1.1 Kaizen voor management

Bij de invoering van Kaizen, worden de managementconcepten cross-functioneel management, policy

deployment, quality function deployment en total productive maintenance toegepast. Deze worden hier

summier uitgelegd.

a) Cross-functional management

In de Kaizenoptiek zijn cross-functionele doelstellingen superieur aan deze op het niveau van de afdeling:

naast ontwerpen, produceren en verkopen moet men zeker voldoende aandacht besteden aan de kwaliteit,

kosten en levering (Quality, Cost & Delivery, QCD). Zoals reeds gesteld, is de gelijktijdige uitvoering van

deze drie aspecten het finale doel van de implementatie van een Kaizenstrategie (Imai M., 1997). Daarom

worden eerst de funcie-overschrijdende doelstellingen opgesteld, afgeleid van de algemene

ondernemingsdoelstellingen, en zal men pas daarna de doelstellingen van de departementen hieruit extraheren

(Van Leeuwen, 1993). Cross-functioneel management is dan ook een belangrijke organisatietool om de

doelstellingen van Kaizen te verwezenlijken.

b) Policy deployment (PD)

PD is het proces waarbij men de hele organisatie vertrouwd maakt met het beleid gericht op de invoering van

Kaizen. Men vertaalt de visie, missie, doelstellingen en objectieven van de top op een gepaste manier naar de

lagere niveaus, waar men deze omzet in concrete actieplannen (Van Leeuwen, 1993). Doelstellingen die niet

door de managers van de lagere niveaus in de praktijk worden omgezet, zijn immers van weinig nut (Imai M.,

1990). Elk niveau van de organisatie heeft hierbij het recht om een inbreng te doen in de actieplannen en de

ideeën van de arbeiders zijn niet ondergeschikt aan deze van de managers. Het gevolg van dit proces is dat

elke werknemer precies weet wat er van hem verwacht wordt en dat hij handelt volgens de doelstellingen van

zijn departement. Dit is ook zo voor de managers van de departementen en voor alle managers op hoger

niveau. Een bedrijf dat PD toepast zal ook maatstaven ontwikkelen en metingen uitvoeren, zodat elk

departement op de hoogte is of de beoogde doelstellingen wel in de praktijk worden gebracht. Er worden ook

acties ondernomen indien dit niet het geval is. Op deze manier komt het proces van PD eigenlijk neer op het

voortdurend doorlopen van de PDCA-cirkel (Dale B., 1999). Cross-functioneel management is dus een

hulpmiddel voor succesvol policy deployment.

c) Quality function deployment (QFD)

QFD is gebaseerd op de filosofie dat de stem van de klant alle activiteiten in het bedrijf aandrijft.



38

Het incorporeert de kennis over de klantenwensen in alle fasen van het ontwerp, de productie en de levering

van producten en diensten. De verwachtingen van de klant vormen de basis voor de ontwerpvereisten, die

vervolgens worden vertaald in de onderdelen en processen die nodig zijn voor de productie van het

eindproduct. Op deze manier kan men er zeker van zijn dat het eindproduct beantwoordt aan de wensen van

de klant. Andere voordelen van QFD zijn dat de ontwikkelingscyclus voor het ontwerp verkort wordt en dat

er achteraf minder veranderingen moeten aangebracht worden aan het product (Dale B., 1999).

d) Total productive maintenance (TPM)

Bij TPM worden er vier klemtonen gelegd, waardoor het zich onderscheidt van gewoon onderhoud. Het wil

ten eerste een maximale effectiviteit van de productiemiddelen bereiken. Dit kan worden bereikt door de

volledige eliminatie van fouten en defecten aan de werktuigen en machines. Verder ontwikkelt men een

onderhoudsplan voor de volledige levensduur van het materieel: men zorgt a priori voor onderhoudsvrije

ontwerpen en vervolgens voor preventief onderhoud gedurende het gebruik van het gereedschap. Bij TPM

wil men bovendien zoveel mogelijk disciplines betrekken: engineering, ontwerp, productie en onderhoud.

Ook vereist het de actieve betrokkenheid van alle medewerkers zodat het onderhoud van de fabriek, in de

mate van het mogelijke, een vrijwillige activiteit wordt. Men werkt hier met activiteiten in kleine groepen die

vergelijkbaar zijn met de bedrijfskringen (Hipkin I.B. et al., 2000). Het vertrekpunt van TPM is vaak het

toepassen van de 5S-beweging: een nette werkplaats verhoogt de motivatie van de medewerkers om TPM toe

te passen (Windels G., 1992).

 5.3.1.2 Kaizen voor groepen

Hier worden groepen van werknemers bedoeld, die op informele wijze en op vrijwillige basis met elkaar

samenwerken om specifieke taken in hun afdeling te vervullen (Imai M., 1990). Concreet vindt men deze

vorm van Kaizen in de organisatie terug onder de vorm van bedrijfskringen, suggestiegroepen,

veiligheidsgroepen en andere. Deze hebben een positieve invloed op de communicatie, samenwerking en

motivatie in de onderneming (Van Leeuwen, 1993). Het is ook via deze groepen dat er meer zeggingschap

wordt gegeven aan de werknemers. Dit empowerment zorgt voor een verhoogde inzet en productiviteit  bij de

werknemers (Windels G., 1992).

 5.3.1.3  Individuele Kaizen

Continu verbeteren op het niveau van het individu houdt in dat men de medewerkers wil motiveren om

zoveel mogelijk verbeteringen aan te brengen in  hun eigen werkomgeving. Men probeert op allerlei
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manieren de creativiteit te stimuleren. Het belangrijkste onderdeel van individuele Kaizen is het

ideeënbussysteem (Van Leeuwen, 1993). Dit laat de medewerkers toe om verbeteringsvoorstellen in te

dienen. Men tracht bij de werknemer een positieve houding te creëren zodat hij er zelf naar streeft om zijn

eigen job te verbeteren. Interesse en openheid van het topmanagement zijn hier essentieel. Deze vorm van

verbetering is van groot belang: ze bestaat immers uit oneindig veel mogelijkheden en zal bovendien de

motivatie van de werknemers verhogen (Imai M., 1990).

5.3.2 Externe focus

Bij Kaizen is de klant de drijfveer voor verbeteringen. Dit bleek reeds uit de omschrijving van Quality

Function Deployment. Alle activiteiten moeten tenslotte leiden tot klanten die meer tevreden zijn dan

tevoren. Hierbij worden zowel interne als externe klanten bedoeld. Bij Kaizen gaat men er immers van uit dat

elk proces zowel een leverancier als een klant heeft. De interne klant kan dan het volgende proces of de

eindklant zijn. De medewerkers worden ertoe aangespoord om nooit een defect onderdeel of onjuiste

informatie naar hetvolgende proces door te geven. Indien iedereen dit principe volgt, krijgt de eindklant

producten en diensten van uitmuntende kwaliteit (Windels G., 1992). Om beter op de klantenbehoeften te

kunnen inspelen, is het aan te raden te werken met kleine en flexibele ondernemingen overal ter wereld. Deze

kunnen sneller leveren aan de klant (Anand S., 2000).

Aangezien de kwaliteit van een product wordt bepaald door de kwalteit van de stroomopwaarste fasen in het

proces, ligt het voor de hand dat Kaizen ernaar streeft om goede relaties met de leveranciers uit te bouwen en

ook deze voortdurend te verbeteren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat men het plaatsen van orders bij de

leveranciers vergemakkelijkt, de kwaliteit van de geleverde informatie verhoogt of meer rekening houdt met

de interne beperkingen van de leverancier 3.

5.3.3 Rol van IT

IT speelt geen belangrijke rol bij het uitvoeren van Kaizen processen.

5.3.4 Meetsysteem

Een essentieel element van Kaizen is dat het procesgeoriënteerd is. Imai (1990) is van oordeel dat men bij de

opvolging van Kaizen niet alleen naar de resultaten mag kijken, maar dat het opvolgen van het proces van

verbetering minstens even belangrijk is. Volgens hem is het meten van het aantal bijeenkomsten van

                                                
3 http://www.st.com/stonline/company/winner/elements/kaizen.pdf
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bedrijfskringen en het aantal deelnemers hieraan, het aantal ingebrachte verbeteringsvoorstellen, ... even

nuttig om te beoordelen als het resultaat dat hiermee bereikt werd. Men spreekt van procesgericht

management. Dit staat lijnrecht tegenover resultaatsgericht management dat men typisch in de Westerse

bedrijven terugvindt. Ook het evaluatie- en beloningssysteem is afgestemd op deze filosofie. Het bevat dan

ook procesgerichte criteria zoals communicatie, medewerking, betrokkenheid en discipline (Van Leeuwen et

al., 1993).

5.4 Problemen bij Kaizen

Problemen die kunnen optreden bij de implementatie van Kaizen, zijn een gebrek aan leiderschap en

weerstand tegen verandering. De betrokkenheid van het topmanagement is immers cruciaal voor het slagen

van Kaizen.

Bovendien is er bij Kaizen geen sprake van een eenmalige verandering, maar vereist het de voortdurende

aandacht en commitment van iedereen binnen de organisatie. Er is met andere woorden een voortdurende

behoefte aan training en opleiding om de medewerkers het nodige inzicht en vaardigheden van Kaizen bij te

brengen. Hierin ligt ook een belangrijke bron van mislukkingen. Als niet iedereen overtuigd is van de

voordelen van Kaizen, zal het ook niet overal in de organisatie worden toegepast. Ook wanneer men het

proces niet goed begrijpt, loopt men het risico dat men veranderingen aanbrengt die de performantie eerder

verslechteren dan verbeteren (Varhol P., 1994).

Het gevaar bestaat ook dat men in een situatie van status quo terechtkomt omdat Kaizen een eigen leven is

gaan leiden. Men stelt zich geen vragen meer bij de huidige gang van zaken en gaat niet meer actief op zoek

naar verbeteringen. Men zorgt dan bijvoorbeeld wel voortdurend naar snelle en gemakkelijke oplossingen

voor problemen die optreden in het proces, terwijl men eigenlijk nood heeft aan een radicale ommezwaai in

de organisatie (Roberts L., 1994).

5.5 Besluit

Kaizen kan worden beschouwd als een filosofie van voortdurend, stapsgewijs verbeteren die overal in het

dagelijks leven kan worden toegepast. Het is tevens een paraplu waaronder verschillende



41

managementpraktijken schuilgaan. Indien men zich bij het zoeken naar verbeteringen concentreert op de

werkplek, spreekt men van Gemba Kaizen.

De belangrijkste doelstellingen van Kaizen zijn het opzetten van een systeem dat kwaliteit garandeert, de

identificatie van de factoren die verantwoordelijk zijn voor de hoogste kosten en het ontdekken van

mogelijkheden om deze kosten te drukken en het reduceren van de levertijd. Men omschrijft deze kernachtig

met het woord QCD, dit zijn quality, cost en delivery. Dé methoden om deze doelstellingen te bereiken zijn

het uitvoeren van de 5S-beweging, het toepassen van de PDCA- en de SDCA-cirkel en de eliminatie van

muda.

De voornaamste taken van het management zijn het doorvoeren van Total Productive Maintenance en Policy

Deployment. Hierbij maakt men gebruik van cross-functioneel management in plaats van het traditioneel

functioneel management. Kaizen betekent ook het invoeren van kleine, functionele groepen om specifieke

taken binnen de afdeling uit te voeren. Hét voorbeeld zijn de bedrijfskringen. Van elk individu wordt ook de

nodige creativiteit en motivatie verwacht bij het uitoefenen van hun job. Zo worden ze aangemoedigd om

verbeteringsvoorstellen in te dienen en uit te werken. Ook het beloningssysteem is hieraan aangepast: Kaizen

staat voor procesgericht meten en beoordelen. Het spreekt dan ook voor zich dat de invoering van Kaizen om

een cultuurwijziging vraagt.
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Hoofdstuk 6:  Verbeteringsprogramma’s en Kaizen bij VET

In dit hoofdstuk gaan we na welke van de besproken concepten een toepassing vinden bij Volvo Europa

Truck. We gaan na hoe men binnen het bedrijf omgaat met mogelijkheden tot verbetering en hoe deze in de

praktijk worden gebracht. Vervolgens wordt beschreven hoe de introductie van Kaizen verlopen is. We zetten

ook de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje. Ten slot vergelijken we de werkwijze in het bedrijf met de

theoretische inzichten uit vorige hoofdstukken.

6.1 Inleiding: verbeteringsprogramma’s binnen de Volvo Groep 4

Volvo ziet het als één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van het management om erop toe te zien

dat er binnen elke business unit voldoende aandacht en tijd wordt besteed aan effectieve

verbeteringsprogramma’s met resultaatgeoriënteerde maatstaven. Hierbij beklemtoont Volvo het belang van

de medewerking van alle personeelsleden aan een voortdurend proces van verbeteringen, zowel in het

dagelijks werk, in de omgang met elkaar als in de producten en dienstverlening.

De basisgedachte is dat het noodzakelijk is om ver in de toekomst te kijken en altijd consistent te blijven

werken in plaats van zich op kortetermijnresultaten te concentreren, wil het bedrijf blijven de concurrenten

voor zijn.

6.2 Verbeteringsprogramma’s bij Volvo Europa Truck 5

Het vertrekpunt van elk verbeteringsproces binnen VET is het verhogen van de klantentevredenheid, de

efficiëntie, de kwaliteit of de cyclustijd. Volvo Europa Truck heeft zelf een model ontwikkeld voor het

uitwerken van verbeteringen, zijnde het Volvo Process Improvement Model (VPIM). Hierin worden er drie

fasen onderscheiden: de evaluatie van het proces, de verbetering van het proces en de implementatie van

verbeteringen.

                                                
4 http:/violin.volvo.se/stratiss/volway/ourbasicprinciples.html
5 Interview met Edlung J., 18 maart 2003
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6.2.1 Evaluatie van het proces: het identificeren van opportuniteiten en veranderingen,

zowel incrementeel als radicaal

Tijdens de evaluatiefase worden er gesprekken gevoerd met de teams, de partners en de klanten om te weten

te komen welke processen vatbaar zijn voor verbetering en welke verbeteringen men zou kunnen doorvoeren.

Men is ook voortdurend op zoek naar nieuwe productontwerpen en technologieën.

Vervolgens analyseert men de beoogde processen en bepaalt men de prioriteiten en doelstellingen voor deze

verbeteringsprogramma’s.

6.2.2 Verbetering van het proces

Verbeteringen aanbrengen in het proces zelf ziet men als de dagelijkse taak van alle medewerkers. Dit

verwijst dus naar het concept van Kaizen. Hierop komen we verder in dit hoofdstuk nog uitgebreid terug.

Daarnaast kan men ook verbeteren door de processen zelf te veranderen. Drijfveren hiervoor zijn strategische

doelstellingen, veranderingen in de omgeving of de noodzaak om beter in te spelen op de klantenbehoeften.

De benadering die hierbij wordt gehanteerd, radicaal of incrementeel, is afhankelijk van de tijdsdimensie en

de complexiteit van het probleem.

Een eerste mogelijkheid is het doorvoeren van radicale veranderingen. Deze worden geleid door een speciaal

hiervoor aangesteld verbeteringsteam. Het belangrijkste voorbeeld om hier aan te halen is de introductie van

het Factory ’97 project, waarbij de bestaande situatie een complete ommekeer kende: waar men vroeger alle

types vrachtwagens op één lijn produceerde, werd er vanaf dan een onderscheid gemaakt tussen de lijn voor

de zware types en deze voor de lichte. We komen hier verder in dit hoofdstuk op terug.

Ook kan men op een systematische manier de processen herzien, waarbij men gebruik maakt van Ishikawa en

Pareto diagrammen.

Tenslotte zijn groepsdiscussies en brainstorming belangrijk om het personeel meer te betrekken bij de

veranderingen.

6.2.3 Implementatie van verbeteringen

Vooraleer men een verandering in de praktijk brengt, voert men een pilootstudie uit of creërt men een

testomgeving. Ook zorgt het bedrijf voor de nodige training en opleiding van de medewerkers om het project

tot een goed einde te brengen. Eens een project in de praktijk is gebracht, worden de resultaten ervan

nauwkeurig opgevolgd.
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6.3 De introductie van continu verbeteren en Kaizen bij Volvo Europa Truck:

het Factory ’97 project 6

Tot het najaar van 1996 waren klantgericht werken, een hoge flexibiliteit en een lage kost moeilijk te

bereiken met de bestaande infrastructuur binnen VET: men beschikte immers slechts over één

assemblagelijn, waarop beide types vrachtwagens (FH/FL), de zware en de middelzware types, na elkaar

gebouwd werden. Men voelde de druk om efficiënter en flexibeler te reageren op de vraag van de markt. Het

enorme succes van de Volvo FH versnelde de nood aan meer productiecapaciteit en vormde de rechtstreekse

aanleiding tot het Factory ´97-project.

Het objectief van dit project bestond erin te komen tot een assemblagesysteem waarbij alle vrachtwagentypes

voor alle mogelijke toepassingen gebouwd kunnen worden zodat een maximale flexibiliteit op het gebied van

te bouwen varianten mogelijk was.

Nu beschikt de vrachtwagenfabriek over 2 volledig van elkaar gescheiden assemblagelijnen, één voor de

zware FH- en FM-types en één voor het middelzware FL-type. Daarnaast is er voor de FH-stroom een

opsplitsing: een hoogvolumelijn voor de assemblage van de standaardtrucks en een laagvolumelijn voor de

moeilijke specificaties.

Met de introductie van Factory ’97 werd niet alleen het productieconcept veranderd, maar ook de

manier van werken binnen de onderneming: teamwerk, continu verbeteren en kwaliteit vormen de

pijlers van het project.

De werkzaamheden op de assemblagelijnen werden verdeeld over verschillende teams , elk met hun eigen

verantwoordelijkheid. Aan het hoofd van zo’n team staat een teamleider die de werknemers begeleidt en

informeert. Immers, alle veranderingen in werkmethodes, taakverdeling, keuze van de gereedschappen of

inrichting van de werkpost, worden telkens met alle betrokken partijen besproken. Op deze manier wou men

de werknemers meer betrekken bij het proces. Inzake continu verbeteren legt men er de nadruk op dat elk

team verondersteld wordt om de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid binnen hun eigen werkomgeving te

verbeteren.

Het continu verbeteringsproces dat binnen Factory ’97 geïntroduceerd werd, omvat twee grote luiken,

zijnde re-engineering en kaizen.

                                                
6 http://loopbaaninfo.hogent.be/publiciteitsfolder/volvo_truck.pdf
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Het gedeelte re-engineering is de taak van de engineers, die er voortdurend moeten naar streven om het

bestaande proces van werkmethodes en –middelen te herdenken en te verbeteren. In dit proces worden zij

bijgestaan door de teamleiders en hun teams.

Het Japanse Kaizen vertaalt Volvo in continu verbeteren. Men wil zoveel mogelijk medewerkers motiveren

en mobiliseren om een zo groot mogelijke hoeveelheid verbeteringen te realiseren. Hier kom ik verder in dit

hoofdstuk uitgebreid op terug.

Inzake kwaliteit is het belangrijk om de beste materialen te voorzien en de meest efficiënte werkmethodes

toe te passen. Ook de assemblage moet op een kwalitatief hoogstaand niveau gebeuren.

Samen met de engineers streven de medewerkers ernaar om het productieproces te verbeteren waar mogelijk.

Elk team wordt bovendien is staat gesteld om de resultaten op gebied van kwaliteit op te volgen, te evalueren

en bij te sturen via de wekelijkse auditcijfers die aan de medewerkers worden meegedeeld.

6.4 Vormen van continu verbeteren en Kaizen bij VET 7

Voortdurend verbeteren is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de grote kernwaarden van VET en is

bovendien een belangrijke strategie voor de meeste van de afdelingen van VET om hun doelstellingen te

kunnen realiseren (Zakenplan Volvo Europa Truck, 2002).

De term continu verbeteren kent binnen VET een ruim toepassingsgebied: men stelt dat het voortdurend

streven naar vernieuwingen belangrijk is, zowel op het niveau van producten, methodes en processen als op

het niveau waarbij men kleine, functionele veranderingen aanbrengt in de directe werkomgeving. Kleine

ideeën liggen in hun filosofie vaak aan de basis van grootse veranderingen.

In dit kader is het belangrijk dat alle medewerkers in dit proces worden betrokken. Daarom worden zowel de

individuele als de groepscreativiteit aangemoedigd.

Ook bij VET vinden we dus de drie lagen van Kaizen, die we in hoofdstuk 2 hebben besproken, terug: Kaizen

wordt in dit bedrijf toegepast zowel op het managementniveau, het groepsniveau als het niveau van het

individu.

                                                
7 Interview met De Vos D., 18 februari 2003
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6.4.1 Kaizen voor management bij VET

Het streven naar voortdurende verbeteringen van systemen en processen is ook bij VET een belangrijke

doelstelling die men zo goed mogelijk probeert waar te maken.

Het voorbeeld dat hierbij evident is om aan te halen, is de praktijkstudie die ik verricht heb voor het bedrijf:

mijn opdracht bestond er namelijk in om te onderzoeken of er geen kostenbesparingen mogelijk waren door

bepaalde stuknummers op een nieuwe manier te laten toeleveren. De huidige methode resulteert immers in

zeer hoge logistieke kosten. Voor de resultaten verwijs ik naar het tweede deel van deze studie.

6.4.2 Kaizen voor groepen bij VET

De groepscreativiteit op de productievloer wordt gestimuleerd in de Kaizen workshop:

verbeteringsvoorstellen en taakopdrachten (zie 6.4.3 Individuele Kaizen bij VET ) kunnen de aanleiding

vormen van een zogenaamde Kaizen workshop, waarbij men in groep een oplossing zoekt voor een probleem

dat eerder was aangekaart.

Bovendien is er in de hoek van elke afdeling een ruimte voorzien voor de publicatie van allerlei

afdelingsnieuws, zoals de resultaten die men door groepsactiviteiten heeft bereikt. Op deze manier worden de

werknemers op een degelijke manier geïnformeerd over de gang van zaken binnen hun afdeling, worden ze

meer gemotiveerd om voorstellen en ideeën te uiten en voelen ze zich ook meer lid van een hechte groep.

6.4.3 Individuele Kaizen bij VET

De arbeiders kunnen hun individuele ideeën formuleren onder de vorm van een verbeteringsvoorstel of een

taakopdracht.

Het verbeteringsvoorstel is een document waarop een verbetering of een optimalisatie kan worden geopperd

door alle werknemers. De verantwoordelijke uitvoerders moeten het voorstel goedkeuren vooraleer het in de

praktijk kan worden gebracht. Wanneer iemand een afwijking vasstelt aan een machine of installatie, kan

men dit melden aan de afdeling onderhoud via een taakopdracht. Op deze manier worden afwijkingen

teruggebracht naar de standaardnorm.

Voor de bedienden is er een Systems Change Request (SCR) voorzien indien men een bepaalde wijziging

wenst door te voeren. Immers, deze veranderingen zullen meestal moeten worden aangepast in de systemen

van het bedrijf. De overige verbeteringen kunnen bijna altijd door de werknemer zelf of zijn rechtstreekse

overste worden uitgevoerd.
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6.5 Gemba Kaizen bij VET

Bij VET wordt het begrip kaizen op de werkvloer gebruikt om kleine, functionele verbeteringen in de

productieafdeling mee aan te duiden. Deze verbeteringen kunnen zich op verschillende vlakken situeren:

efficiëntie, doorlooptijd, productkwaliteit, verspilling, productiekosten, standaardisatie, werkpostlayout en

gereedschappen (tooling).

6.5.1 Efficiëntie of doelmatigheid op de werkvloer

Men gaat ervan uit dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen verkoopbare en niet-verkoopbare

arbeid. Monteren, lassen, schroeven, ... zijn voorbeelden van verkoopbare arbeid. Met niet-verkoopbare

arbeid worden activiteiten bedoeld zoals het lopen, buigen, controleren, lezen van instructies, nemen van

gereedschap en verleggen van stukken.

De verkoopbare arbeid voegt direct waarde toe aan het product en de klanten zijn bereid om te betalen voor

deze productieve arbeid. Voor niet-waardetoevoegende activiteiten kan men uiteraard geen prijs vragen.

Daarom is het belangrijk om deze verspillingen zo goed mogelijk weg te werken en de vrijgekomen tijd te

benutten om productief werk te verrichten. Op deze manier kan men de efficiëntie van het productieproces

verhogen.

Deze denkwijze is in feite de concrete vertaling van wat Gemba Kaizen voorop stelt omtrent het

minimaliseren van waste en de tijd die hiermee wordt gewonnen, te gebruiken voor activiteiten die wel

waarde toevoegen.

6.5.2 Doorlooptijd

De doorlooptijd van een vrachtwagen wordt gedefinieerd als de som van de procestijd en de wachttijd op de

parking. Men benadrukt dat de arbeiders de doorlooptijd niet kunnen verkorten, maar wel verantwoordelijk

kunnen zijn voor het verlengen ervan. Daarom wordt er de klemtoon op gelegd dat de arbeiders de te

verrichten werkzaamheden direct correct moeten uitvoeren, zodat er achteraf geen corrigerende acties moeten

ondernomen worden, die de doorlooptijd verlengen.

6.5.3 Productkwaliteit

Bij VET wordt er grote nadruk gelegd op het kwaliteitsaspect. Niet alleen is het één van hun kernwaarden,

maar bovendien is het vanuit het Kaizen standpunt belangrijk de kwaliteitsverliezen tot een minimum te
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beperken. Immers, wanneer een vrachtwagen wordt afgekeurd en er herstellingen moeten plaatsvinden, zal

het kostenplaatje altijd hoger uitvallen dan wanneer men een perfecte vrachtwagen aflevert.

6.5.4 Verspilling of waste

Waste elimineren in het productieproces kan uiteraard voor aanzienlijke besparingen zorgen. Binnen VET

onderscheidt men zeven vormen van verspilling, die men zo goed mogelijk uit het proces tracht te bannen.

Deze soorten van verspilling komen grotendeels overeen met de zeven vormen van muda die we gezien

hebben bij Gemba Kaizen.

 6.5.4.1 Verspilling door overproductie

Wanneer men meer stukken produceert dan in de planning voorzien, leidt dit onvermijdelijk tot een stijging

van de kosten aangezien deze overbodige stukken een aanzienlijk kapitaal kunnen vertegenwoordigen.

Bovendien verstoort dit het voorraadbeheer in die zin dat men geen rekening houdt met deze vorm van

verspilling bij het plaatsen van de bestellingen van onderdelen bij de leveranciers. Er ontstaan tekorten van

bepaalde stuknummers, men moet spoedbestellingen plaatsen, en de kosten gaan dus nodeloos de hoogte in.

 6.5.4.2 Verspilling door wachttijden

Aangezien op de assemblagelijn meerdere types vrachtwagens worden geproduceerd, is het mogelijk dat een

operator met wachttijden wordt geconfronteerd. Deze dode tijden kan men opvangen door de multi-

inzetbaarheid van het personeel, zodat in dit geval de arbeider toch productief werk kan verrichten, zij het dan

op een andere werkpost.

 6.5.4.3 Verspilling door onnodig transport

Het verplaatsen van het materiaal naar de voorraadplaatsen enerzijds en van daaruit naar de lijn anderzijds,

zijn uiteraard activiteiten die geen waarde toevoegen aan het product. Daarom opteert men er in vele gevallen

voor om de stuks die worden toegeleverd, onmiddellijk over te brengen naar de assemblagelijn in plaats van

ze eerst op te slaan in een magazijn. Op deze manier worden overbodige transporten verminderd en de kosten

gedrukt.
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 6.5.4.4 Verspilling door onnodige bewegingen

Bukken, buigen en zoeken naar gereedschap zijn voorbeelden van niet-productieve bewegingen. Men kan ze

verminderen door een efficiëntere inrichting van de werkpost.

 6.5.4.5 Verspilling door overdreven stock

Een grote hoeveelheid stukken in het magazijn is vaak een grote bron van verspilling: men heeft nood aan

extra ruimte en extra onderhoud en de stukken lopen meer kans op beschadiging. Daarom is het belangrijk

om de juiste hoeveelheden materiaal te bestellen.

 6.5.4.6 Verspilling door fouten

Hier kunnen we verwijzen naar het grote belang dat gehecht moeten worden aan de hoge kwaliteit van het

product. De klant betaalt enkel voor een foutloze vrachtwagen en fouten zijn dus een bron van een

aanzienlijke verhoging van de kosten, temeer omdat het herstellen van fouten bij een gereed product vaak

moeilijker is dan de montage tijdens het proces. Het is immers zo dat de vrachtwagen dan voor een groot deel

moet ontmanteld worden om iets te herstellen.

 6.5.4.7 Verspilling door overbodige controle

Ook inspectie voegt geen waarde toe aan de vrachtwagen, het is eigenlijk overbodige arbeid. Daarom zal men

bij VET niet elke vrachtwagen aan een controle onderwerpen, maar bijvoorbeeld slechts om de vijf

vrachtwagens een inspectie uitvoeren.

6.5.5 Productiekosten

Het is duidelijk dat het verminderen van de productiekosten zorgt voor een stijging van de winst en er op

deze manier meer ruimte wordt gecreërd voor innovaties en allerlei vormen van verbetering.

6.5.6 Standaardisatie

Een efficiënte manier om verspilling en kosten de kop in te drukken, is het standaardiseren van producten.

Daarom heeft VET een Kaizen shop opgericht, waar men standaardoplossingen vindt voor een probleem.

Het gevolg hiervan is dat elke werkpost opgebouwd is uit dezelfde standaardpanelen, dat men overal in

binnen het bedrijf stoelen van één bepaalde leverancier terugvindt, ...



50

6.5.7 Werkpostlayout

Een comfortabele inrichting van de werkpost zorgt voor een verhoging van de efficiëntie van de activiteiten

van de operator.

6.5.8 Gereedschappen (tooling)

Het is belangrijk dat de juiste hulpmiddelen bij de juiste persoon op het juiste tijdstip aanwezig zijn.

6.6 Besluit

Uit deze beschrijving kunnen we concluderen dat vele van de theoretische beschouwingen uit vorige

hoofdstukken, in de praktijk terug te vinden zijn. De gevolgde methodologie om verbeteringen te

implementeren, komt grosso modo overeen met deze beschreven in de literatuur. Ook de besproken Kaizen

concepten vinden een toepassing in het bedrijf: functionele groepen om problemen op te lossen (Kaizen

workshops), individuele mogelijkheden tot verbetering (verbeteringsvoorstellen, taakopdrachten en Systems

Change Requests) en de eliminatie van de verschillende soorten waste.
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Hoofdstuk 7:  Vergelijking van de verbeteringsprogramma’s en

besluit

Op basis van de inzichten die ik doorheen deze literatuurstudie heb verworven, wordt het nu tijd om te

komen tot een vergelijking van de voorgestelde methodes om verbeteringen door te voeren. De aspecten

die in vorige hoofdstukken zijn besproken, zullen dan ook in de vergelijking terug te vinden zijn. Ik

geloof dat het naast elkaar plaatsen van deze programma’s een overzichtelijk beeld schept van de

besproken verbeteringsprogramma’s en dat ook de specifieke klemtonen van elk programma hierdoor

goed in de verf worden gezet. In een tweede paragraaf worden de mogelijkheden om de besproken

verbeteringsprogramma’s te integreren, onderzocht en besproken. Tenslotte worden kort de besluiten uit

het theoretisch onderzoek neergepend.

7.1 Vergelijking van de drie besproken verbeteringsprogramma’s

Het grote verschil tussen de programma’s is dat BPR een radicaal verbeteringsprogramma is, terwijl

ABM en Kaizen continue verbeteringsprogramma’s zijn. De verschillen die we besproken hebben in het

tweede hoofdstuk, kunnen hier dan ook worden aangehaald. Figuur 7.1 geeft een overzicht van de

programma’s.

7.1.1 Doelstelling van de verbeteringsprogramma’s

Eigenlijk streven alle besproken verbeteringsprogramma’s hetzelfde doel na, namelijk het verhogen van

de winstgevendheid van de onderneming. Ze doen dit door te streven naar een ideaal proces. Volgens

Wijnen G. et al. (1999) voldoet dit aan de volgende eigenschappen: geen fouten, geen waste, grote

flexibiliteit, beheerste processen en een motiverende cultuur.

De punten waarop men zich concentreert om de winsten te verhogen, verschillen echter. BPR hoopt

spectaculaire verbeteringen door te voeren in de essentiële maatstaven van performantie, zijnde kwaliteit,

kosten, snelheid en dienstverlening aan de eindklant. Deze doelstellingen komen in feite overeen met de

Kaizen doelstellingen QCD (kwaliteit, kost en levering). Terwijl BPR deze doelstellingen echter als
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gelijkwaardig beschouwt, komt bij Kaizen kwaliteit onvoorwaardelijk op de eerste plaats: indien men

systematisch tracht de
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Figuur 7.1 (deel 1)

Vergelijking van BPR, ABM en Kaizen

(Bron: eigen voorstelling op basis van de literatuurstudie)





55

Figuur 7.1 (deel 2)

Vergelijking van BPR, ABM en Kaizen

(Bron: eigen voorstelling op basis van de literatuurstudie)
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kwaliteit in de onderneming te verbeteren, volgen lage kosten en snelle levering (en hogere winsten) vanzelf.

Bij ABM vinden we ook de doelstelling kostenverlaging terug, hogere kwaliteit en snellere levering echter

niet. De bijkomende doelstelling van ABM is het het leveren van relevante en accurate informatie om

managementbeslissingen te ondersteunen.

7.1.2 Methodologie van de verbeteringsprogramma’s

De methodologie om te verbeteren kwam in elk van vorige hoofdstukken uitgebreid aan bod. We komen tot

de vaststelling dat er maar weinig fundamentele verschillen bestaan tussen de verbeteringsprogramma’s.

Steeds maakt men een analyse van de huidige situatie, stelt men vervolgens een plan op van de gewenste

situatie, voert men vervolgens dit plan uit en zorgt men voor de nodige opvolging en eventueel aanpassing

van het project.

De concrete werkwijze van de verbeteringsprogramma’s komt er steeds op neer dat men activiteiten zonder

(noemenswaardige) toegevoegde waarde tracht te elimineren, te beperken of te verbeteren. Zowel BPR als

ABM trachten om de doelstelling “doing the right things right” te realiseren, maar waar BPR dit doet door

een nieuw proces te ontwerpen, zorgt ABM enkel voor verbeteringen in de bestaande processen. Ook Kaizen

tracht de toegevoegde waarde van de bestaande activiteiten te verhogen door het toepassen van 5 S en het

elimineren van muda.

7.1.3 Interne focus van de verbeteringsprogramma’s

Wanneer we kijken wat er binnen het bedrijf verandert door het verbeteringsprogramma in te voeren, merken

we dat er zich zowel voor BPR als voor Kaizen een cultuurverandering opdringt. Een nieuw proces zal

immers voor een ommezwaai zorgen van de bestaande functies en de werknemers zullen zich hieraan moeten

aanpassen, door bijvoorbeeld multidimensionele taken te verrichten. Kaizen wil een cultuur creëren waarin

creativiteit en openheid voor fouten centraal staan. Beide programma’s werken bovendien met teams, maar

waar deze cross-functioneel zijn gestructureerd bij BPR, zijn ze bij Kaizen functioneel.

Alle programma’s erkennen de noodzaak van het empowerment van het personeel. Dit is vooral bij Kaizen

het geval. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de nadruk op het indienen van individuele

verbeteringsvoorstellen. Bij de invoering van elk van de veranderingen, zal men ook nood hebben aan

opleiding en training: BPR heeft behoefte aan opleiding in de nieuwe functies die gevormd zijn, ABM in het

omgaan met de informatie uit het nieuwe systeem en Kaizen in het hanteren van de typische Kaizen
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methoden en technieken. Bij ABM en Kaizen is het ook aan te raden te medewerkers iets bij te brengen over

de typische concepten van het programma, zodat ze meer gemotiveerd zijn om mee te werken en zich in te

zetten.

7.1.4 Externe focus van de verbeteringsprogramma’s

Zowel BPR, ABM als Kaizen zijn gericht op het verhogen van de klantgerichtheid van de onderneming. Bij

Kaizen krijgt dit aspect een bijkomende nadruk omdat men zowel met interne als met externe klanten

rekening houdt. Ook incorporeert men de eisen van de externe klanten reeds in de ontwerpfase van het

product. Dit noemen we Quality Function Deployment. BPR en Kaizen trachten ook zo veel mogelijk

rekening te houden met de eisen en beperkingen van de leveranciers.

7.1.5 Rol van informatietechnologie

In dit aspect ligt wel een belangrijk verschil tussen de programma’s. Reeds bij de definiëring van BPR bleek

dat bij dit ontwerpen van een nieuw proces de informatietechnologie centraal staat. Het wordt dan ook gezien

als de belangrijkste “enabler” van BPR, dat dan ook steeds gepaard gaat met het ontwerp van een nieuw

informatiesysteem dat de juiste informatie levert op de juiste plaats. Bij ABM speelt informatietechnologie

niet zo een belangrijke rol maar het kan het uitvoeren van een ABM project wel vergemakkelijken. Bij

Kaizen is het niet van noemenswaardig belang.

7.1.6 Meetsysteem

Ook dit is een essentieel verschilpunt tussen de verbeteringsmogelijkheden: daar waar BPR en ABC/ABM

resultaatsgeoriënteerd zijn, is Kaizen duidelijk procesgeoriënteerd. Deze gerichtheid vormt dan ook één van

de opvallendste kenmerken van Kaizen: het houdt immers niet enkel rekening met het behalen van

doelstellingen, maar ook met de manier waarop deze worden bereikt. Deze meetsystemen zullen uiteraard

ook hun weerslag hebben op het beloningssysteem in de onderneming.

7.1.7 Problemen bij de verbeteringsprogramma’s

Een typisch probleem bij de verbeteringsprogramma’s was het gebrek aan leiderschap en visie van het

topmanagement. Bij het doorvoeren van een verandering is het noodzakelijk dat de leider ten eerste een visie

heeft en dat hij deze ook communiceert naar de medewerkers. Op deze manier kan hij ook duidelijk maken

welke van hun waarden en gedragingen in de toekomst deze visie zullen ondersteunen. Hij kan ook door de
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daden die hij stelt zijn visie belichamen en op deze manier de werknemers motiveren om hetzelfde te doen

(De Pauw F., 1993).

Bij BPR en Kaizen kwam het probleem naar voren dat de bestaande bedrijfscultuur in een onderneming

moeilijk te veranderen is. Het is immers niet altijd evident om de cultuur compatibel te maken met de nieuwe

richting die de onderneming inslaat. Bovendien is het veranderen van de cultuur veelal een langzaam en

moeilijk proces: men staat voor de uitdaging om de gevestigde waarden en het geloof van een onderneming te

veranderen en aan te passen. Dit gebeurt niet van vandaag op morgen. Het is dan ook aangewezen om

hiermee rekening te houden bij een verandering (De Pauw F., 1993).

7.1.8 Besluit

Alle besproken verbeteringsprogramma’s willen de winstgevendheid van de onderneming verhogen. Ze doen

dit echter alle op een andere manier. Toch waren er veel gelijkenissen terug te vinden tussen de programma’s.

Dit ligt echter voor de hand aangezien een verbetering sowieso een verandering inhoudt en vele van de

aspecten kunnen worden veralgemeend tot aandachtspunten bij een organisatieverandering. Elk programma

heeft echter specifieke kenmerken waardoor het zich onderscheidt van de andere.

7.2 Integratie van de drie besproken verbeteringsprogramma’s

We hebben nu onderzocht wat de gelijkenissen en verschillen tussen de programma’s zijn. We kunnen ook

nagaan wat de mogelijkheden zijn om ABC/ABM, Kaizen en BPR samen toe te passen.

7.2.1 Integratie van Activity Based Costing en Activity Based Management en Kaizen

De ABC benadering is compatibel met de Kaizenbenadering: we kunnen de informatie uit het ABC-systeem

aanwenden om de realisatie van een Kaizenprogramma te vergemakkelijken. ABC levert immers informatie

over het waardetoevoegend karakter van de activiteiten. De activiteiten die geen of weinig waarde toevoegen,

zijn vatbaar voor verbetering: deze activiteiten kunnen worden onderworpen aan de 5S-beweging of de

eliminatie van muda (Se O. et al., 1997).
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7.2.2 Integratie van Activity Based Costing en Activity Based Management en Business

Process Reengineering

We kunnen BPR beschouwen als een bijzondere vorm van integrale kostenbeheersing. Bij dit

verbeteringsprogramma ligt de focus echter niet op de individuele activiteiten, zoals bij ABC het geval is.

BPR concentreert zich op het volledige proces, zijnde een aaneenschakeling van activiteiten (Bruggeman et

al., 2001). De informatie over de individuele activiteiten uit het ABC systeem kunnen dan dienen als een

ondersteuning bij het toepassen van BPR (De Greve P., 1996). Indien men weet welke fasen in het proces

weinig waardetoevoegend zijn, kan men deze trachten te beperken of te elimineren bij het ontwerpen van een

nieuw proces.

7.2.3 Integratie van Kaizen en Business Process Reengineering

Tussen BPR en Kaizen bestaan er nogal wat verschillen. Dit is logisch aangezien we reeds eerder hebben

gesteld dat BPR een radicaal verbeteringsprogramma is en Kaizen onder de noemer voortdurende verbetering

valt. Terwijl Kaizen de bestaande processen verbetert, tracht BPR de minst performante of de meest

ingewikkelde processen weg te werken en ze te vervangen door eenvoudiger en rendabeler processen. Toch

kunnen beiden samen worden toegepast in het bedrijfsleven (Smans P. et al., 1995).

Vaak is het gemakkelijker om een BPR project te implementeren in organisaties die reeds een Kaizen cultuur

hebben gevestigd. De organisaties zijn immers reeds vertrouwd met het streven naar verbeteringen, ze hebben

een beter begrip van de processen en ze kunnen profiteren van de culturele veranderingen en discipline die

Kaizen teweeg heeft gebracht (Dale B., 1999; Hill F. et al., 1999; Smans P. et al., 1995).

In andere gevallen is het aangewezen om een proces eerst te reengineeren en pas daarna te zorgen voor een

Kaizen mentaliteit en in kleine stapjes te verbeteren (Roberts L., 1994).

De relatie tussen BPR en Kaizen zou men ook kunnen zien als een opeenvolging van beide programma’s

doorheen de tijd: men schept vooreerst een cultuur van voortdurend verbeteren, dan doet men een radicale

verandering, deze vult men aan met voortdurende verbetering, tot opnieuw het moment is gekomen om een

drastische verbetering in te voeren enzovoort (Varhol P., 1994).
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7.2.4 Besluit

Concluderend kunnen we stellen dat de informatie die geleverd wordt door een ABC systeem, kan worden

aangewend om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten waarop we de verbeteringsprogramma’s ABM,

BPR en Kaizen kunnen toepassen. Alhoewel ze tot een andere categorie verbeteringsprogramma’s behoren,

kunnen ook BPR en Kaizen hand in hand gaan. Men kan ofwel eerst zorgen voor een cultuur van voortdurend

verbeteren om gemakkelijker BPR te kunnen doorvoeren, ofwel voert men eerst voor radicale verbeteringen

door en zorgt men nadien voor een stapsgewijze aanpassing van de situatie door het toepassen van de Kaizen

concepten.

7.3 Besluiten uit de literatuurstudie

De verbeteringsprogramma’s Activity Based Costing en Activity Based Management, Business Process

Reengineering en Kaizen vertonen meer overeenkomsten dan men zou verwachten. Dit kan men verklaren

door het feit dat ze allen de aandachtspunten van een organisatorische verandering in rekening brengen. Deze

zijn gelijkaardig voor alle verbeteringsprogramma’s.

Toch vertoont elk programma enkele specifieke elementen die niet in andere programma’s terug te vinden

zijn. Business Process Reengineering heeft een radicale doelstelling: het verbeteren van de performantie van

de onderneming door een nieuw proces te ontwerpen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het veelvuldig

gebruik van informatietechnologie. Acitvity Based Management maakt gebruik van de relevante informatie

uit Activity Based Costing om allerlei beslissingen in de organisatie te ondersteunen. Op deze manier gaat

men voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot verbetering. Kaizen zorgt voor continue verbetering door

iedereen in de organisatie rechtstreeks bij dit proces te betrekken. Alle medewerkers worden aangespoord om

elke dag actief en met een creatieve geest te zoeken naar mogelijkheden om de onderneming performanter te

maken. Men houdt hierbij niet enkel rekening met de resultaten die worden bereikt maar tevens met de

manier waarop verbeteringen tot stand komen, bijvoorbeeld de inzet van de medewerkers. Dit noemt men

procesgericht management.

Ondanks deze verschillen, kunnen de programma’s samen een toepassing vinden bij het streven naar

verbeteringen: ze ondersteunen en versterken elkaar.

Ook in de praktijk, met name bij Volvo Europa Truck, vinden we vele van de besproken

verbeteringsconcepten terug. Blijkt dus dat het één voor één handige hulpmiddelen zijn om de competitiviteit

van een onderneming te verhogen.
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Nu gaan we over tot de beschrijving van de praktijkstudie. Vele van de theoretische begrippen zullen een

toepassing vinden in het uitgevoerde verbeteringsproject.
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Deel 2: Praktijkonderzoek bij Volvo

Europa Truck
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Hoofdstuk 1:  Inleiding

Bij Volvo Europa Truck in Oostakker was men op zoek naar een laatstejaarsstudent(e) om een intern

onderzoek te verrichten voor het bedrijf met als doelstelling de logistieke kost te verminderen, meer bepaald

in de verpakking van aangeleverde goederen. De student(e) kon deze studie ook als eindwerk indienen. Ik

voelde me onmiddellijk aangesproken tot dit bedrijfsproject en reeds in september ging ik bij Volvo Europa

Truck aan de slag om me in te werken in het bedrijf. Zo ben ik gedurende acht maanden actief geweest

binnen het bedrijfsleven en heb ik dus op een aangename manier kunnen kennismaken met de bedrijfswereld

(zie bijlage 1.1: Logboek)

Ik geloof dan ook dat dit project een grote toegevoegde waarde heeft gehad als aanvulling op mijn opleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen, zowel door de persoonlijke ervaringen die ik heb opgedaan in de

bedrijfswereld als door de bijdrage die de studie heeft geleverd voor het bedrijf zelf.

Dit eerste hoofdstuk geeft vooraf een beknopte omschrijving van de opdracht. Vervolgens wordt het principe

van het onderzoek en de link met de theoretische studie volledig uitgelegd. We gaan ook kort in op de

beperkingen van het onderzoek en tenslotte wordt de structuur van het praktijkgedeelte beschreven.

1.1 Korte opdrachtomschrijving

De studie is een voortzetting van een onderzoek in VET dat vorig jaar is gebeurd. Men heeft toen

verschillende zaken gerealiseerd. Ten eerste heeft men met behulp van een flowchart een visuele voorstelling

gemaakt van de vier grote goederenstromen die plaatsvinden binnen VET. Ik heb deze verkort weergegeven

in hoofdstuk 5. Vervolgens heeft men berekend hoeveel colli een bepaalde goederenstroom volgen binnen het

bedrijf en is de arbeidskost per collo geschat voor elk van de goederenstromen. Deze informatie vormde in

feite de start van mijn onderzoek.

Het verder uitwerken van deze studie was eigenlijk een tweedelige opdracht.

Ten eerste moest ik de prioriteitstuknummers bepalen waarvoor de huidige behandelingsmethode

(herverpakken) resulteert in de hoogste interne logistieke kosten. Dit komt er dus op neer om een selectie aan
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stuknummers naar voren te brengen die voor de grootste interne logistieke kostenverlaging kunnen zorgen.

Concreet zal dit gebeuren aan de hand van zowel een theoretisch als een praktisch onderzoek.

In een volgende fase was het de bedoeling om de stuknummers naar voren brengen met potentiële

winstmarge. In dit tweede gedeelte van de opdracht zal ik dan de geselecteerde stuknummers vergelijken met

eventuele veranderingen in de externe logistieke kost. Zo kan men komen tot een interne kostenverlaging en

dit komt het bedrijf (en mijn onderzoek) uiteraard ten goede.

1.2 Principe van het praktijkonderzoek

Figuur 1.1

Overzicht van de componenten van het totale aankoopbedrag per stuk

(Bron: Buyse E. et al., 2002).

Het praktijkonderzoek in Volvo Europa Truck is gebaseerd op het volgende principe. Bij de aankoop van

vrachtwagenonderdelen wordt er rekening gehouden met het totale aankoopbedrag per stuk. Dit bedrag

bestaat enerzijds uit de aankoopprijs van het stuk en anderzijds uit de kosten van bijkomende activiteiten die

voor dit onderdeel noodzakelijk zijn. Met bijkomende activiteiten bedoelt men zowel de externe bijkomende
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kosten voor het transport van het onderdeel als de interne kosten voor het behandelen van het materiaal. Men

moet het materiaal in het bedrijf immers nog transporteren, bewerken, opslaan en inspecteren.

Deze bijkomende activiteiten zijn activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren aan het product, we

hebben ze eerder niet-waardetoevoegende activiteiten of waste genoemd. Voor deze activiteiten is de klant in

principe niet bereid te betalen. Toch zal hij dit doen bij gebrek aan een alternatief. Wanneer één van de

concurrenten er echter in slaagt deze activiteiten te elimineren of drastisch te beperken, zal dit zich vertalen in

een lagere kostprijs en automatisch in een lagere verkoopprijs van vrachtwagens. De klant zal dan eerder

geneigd zijn deze goedkopere vrachtwagens aan te kopen in vergelijking met vrachtwagens van hetzelfde

kwaliteitsniveau.

Daarom is het belangrijk om zich te concentreren op deze bijkomende handelingen die wel de kosten

verhogen maar niet de waarde van het product. De activiteit waarop het onderzoek zich concentreert, is het

herverpakken van goederen. Het elimineren van deze handelingen hebben we bij de bespreking van Activity

Based Management  “doing the right things” genoemd. Indien de handeling niet kan geschrapt worden, moet

men er toch naar streven deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit is “doing the things right”. Deze studie

onderzoekt de mogelijkheden om de interne materiaalbehandelingskosten naar beneden te halen. Het

onderzoek gebeurt op het niveau van de stuknummers. Voorlopig gaan we er immers nog van uit dat de

bijkomende activiteiten niet kunnen worden geëlimineerd. Of dit al dan niet het geval is, kan verder worden

onderzocht binnen het bedrijf. Hiervoor verwijs ik naar de suggesties voor verder onderzoek die in het laatste

hoofdstuk terug te vinden zijn.

Concreet gaan we als volgt te werk.

Vooreerst selecteren we welke stuknummers het onderwerp zullen uitmaken van het vervolg van de studie.

Dit doen we op basis van het criterium aantal verpakkingen per jaar, met andere woorden de frequentie

waarmee de arbeiders de stukken moeten herverpakken.

Nadien gaan we na welke van deze onderdelen ook een lange herverpakkingstijd hebben. Op deze manier

kunnen we onze selectie verfijnen en komen we tot een overzicht van stuknummers die zowel een hoge

frequentie als een lange bewerkingstijd kennen. Voor deze onderdelen werden zes kerngetallen berekend,

zijnde het aantal colli per jaar, het aantal verpakkingen per jaar, het berekend aantal verpakkingen per jaar, de

tijd per jaar, de kost per stuknummer per jaar en de berekende postpackcode.

Van deze kerngetallen zijn er drie criteria die mogelijks de kosten van het herverpakken drijven, dit zijn de

kost per stuknummer per jaar, het aantal colli per jaar en het aantal verpakkingen per jaar. Daarom nemen we

van deze lijsten telkens de tien stuknummers die de grootste waarden vertonen en plaatsen deze in een
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afzonderlijke tabel. Uiteraard zullen we hier geen 30 stuknummers vinden maar een kleiner aantal aangezien

er veel overlappingen zullen zijn tussen deze tabellen. Deze lijst zal als basis dienen voor onze finale

berekeningen.

Tenslotte gaan we over tot het berekenen van de kosten indien er geen herverpakking van deze stukken meer

zou plaatsvinden. Aan de ene kant moeten we rekening houden met de bijkomende kosten voor het wijzigen

van de huidige verpakking naar de lijnverpakking, zodat de stuknummers niet moeten herverpakt worden.

Aan de andere kant is er uiteraard de besparing die het bedrijf realiseert door het uitschakelen van de

activiteit herverpakken. Wanneer we deze beide cijfers vergelijken, kunnen we besluiten of onze

opportuniteit om de kosten te verlagen, inderdaad in de praktijk kan worden gebracht.

1.3 Verband met het theoretisch onderzoek

In het vorige deel van deze scriptie zijn een aantal mogelijkheden onderzocht voor ondernemingen om hun

performantie te verhogen. Meerbepaald is er een studie gemaakt van BPR, ABC en Kaizen als middel om

verbeteringen aan te brengen in de bedrijfswereld. Deze ideeën hebben we toegepast in de praktijk.

Ten eerste kunnen we opmerken dat het niet de bedoeling was van dit praktijkonderzoek om een radicale

ommezwaai in de processen van het bedrijf teweeg te brengen, met andere woorden om een Business

Process Reengineering  project op te zetten. Toch kunnen de conclusies een bepaalde richting aangeven voor

het bedrijf om de geviseerde activiteit, het herverpakken, anders te organiseren. Deze activiteit is immers niet

voor alle stukken noodzakelijk. Het kan dus zijn dat het bedrijf er beter aan doet om ervoor te zorgen dat deze

handeling niet meer hoeft plaats te vinden. Een andere mogelijkheid is dat de kosten worden geminimaliseerd

door alle goederen in grotere verpakkingen te laten leveren en voor elk van de stukken een

herverpakkingsactiviteit te organiseren. De keuze hangt af van de kosten van het intern herverpakken.

Hiervoor verwijs ik naar de resultaten uit het onderzoek.

Het onderzoek kadert eigenlijk meer in de Kaizen strategie van de onderneming. Het is de bedoeling dat ik

een opportuniteit onderzoek om de interne logistieke kosten blijvend te verlagen. Op deze manier kan het

bedrijf voortdurend verbeteren, met name door in kleine stapjes de kosten naar beneden te halen. Dit

onderzoek is tegelijkertijd een voortzetting van een onderzoek dat vorig jaar heeft plaatsgevonden en het kan

ook nog dienen als basis voor verder onderzoek (zie hoofdstuk 8). Het is dus een onderdeel van het proces



67

van voortdurende verbetering waaraan geen einde komt.  Vele van de concepten die we bij de bespreking van

Kaizen gebruikt hebben, komen dan ook terug in de beschrijving van het praktijkonderzoek.

Het onderzoek volgt bovendien de voorheen besproken methodologie van Activity Based Costing. Zoals

reeds gesteld, concentreren we ons op de bijkomende handelingen die plaatsvinden binnen het bedrijf,

meerbepaald behandeling, opslag en inspectie. Voor elk van deze handelingen zullen we de kosten bepalen.

Op basis van deze resultaten wordt er dan beslist welke activiteiten we van naderbij zullen bekijken. Voor

deze activiteiten onderzoeken we verder welke stuknummers het grootste deel van de kosten teweegbrengen.

Voor deze onderdelen zoeken we vervolgens naar een alternatieve oplossing.

1.4 Beperkingen van de praktijkstudie

Het onderzoek houdt geen rekening met de volgende elementen.

De kosten per afhaling bij de leverancier moeten eigenlijk ook in rekening worden gebracht. Elke afhaling

kost geld. Dit kostenelement behoort echter niet tot mijn opdracht.

Verder is het duidelijk dat de voorraad per stuknummer zo laag mogelijk moet zijn zonder het risico te lopen

zonder voorraad te vallen. Het element voorraadrotatie  is hier belangrijk. Ook dit werd uitgesloten in mijn

opdracht.

Een andere vraag die men zich kan stellen is of het altijd zinvol is de leverancier te laten leveren in de

klassieke herbruikbare Volvo standaardverpakkingen. Ook deze kringloop kost geld. Een vergelijking met de

kosten door het gebruik van wegwerpverpakking  of van leveranciersverpakking is een alternatief. Ook dit

moest ik niet onderzoeken. Merk op dat indien de niet Volvo standaardverpakking wordt gebruikt, dit

aanleiding geeft tot extra behandeling zoals terugsturen naar leverancier of verzamelen in containers van

hout, karton, plastiek om dit finaal te verschroten.

Optimaliseren van verpakking met als doel kosten te drukken is een belangrijk element in de totale logistieke

kost. Ik wens evenwel op te merken dat de leverprecisie en de kwaliteit van de binnenkomende

stuknummers vitaal zijn voor een bedrijf. Immers, indien stukken niet aanwezig zijn dan heeft dit tot gevolg

dat een vrachtwagen niet kan gebouwd worden of dat hij wel kan gebouwd worden maar niet geleverd. In

beide gevallen zal de klant niet tevreden zijn en zal zijn volgende bestelling misschien geen Volvo

vrachtwagen zijn.
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Samengevat wil ik erop wijzen dat dit onderzoek slechts een deelaspect bevat van de totale

verpakkingsproblematiek. Zoals verder wordt aangegeven zal deze studie een aanzet zijn om binnen Volvo

Europa Truck verdere analyses op te starten, die dan wel rekening zullen houden met die elementen die

buiten mijn onderzoeksdomein vallen.

1.5 Opbouw van de praktijkstudie

Het tweede deel van dit eindwerk is als volgt ingedeeld.

In het tweede hoofdstuk  wordt een korte voorstelling gegeven van Volvo Europa Truck en de situering van

dit bedrijf binnen de Volvo Groep. Dit om de lezer een eerste indruk te geven over welk soort bedrijf het gaat

en wat de plaats ervan is binnen de groep. Ook wordt kort iets gezegd over de bedrijfscultuur en de

kernwaarden zodat ook duidelijk is op welke aspecten binnen Volvo de klemtoon wordt gelegd.

In een derde hoofdstuk  wordt de logistieke stroom van het bedrijf volledig uiteen gezet. Dit is belangrijk om

een inzicht te krijgen in de structuur en de werking van het bedrijf. Het geheel van processen vanaf het

plaatsen van een order door de klant tot de levering van de truck is immers een logistieke jungle voor de

buitenstaander waarin ik wat meer klaarheid zal trachten te brengen.

Nadien wordt uitgelegd hoe de afdeling materiaalbehandeling binnen deze stroom functioneert. Aangezien

mijn onderzoek zich binnen deze afdeling situeert, heb ik aan deze afdeling een afzonderlijk hoofdstuk

gewijd, dit is het vierde hoofdstuk . Het was ook in de afdeling materiaalbehandeling dat mijn thesis tot stand

is gekomen. Een nadere toelichting was dan ook noodzakelijk om de specifieke begrippen, waarin in het

vervolg van dit werk nog vaak zal verwezen worden, uitgebreid toe te lichten.

Vanaf het vijfde hoofdstuk  wordt aangevangen met de eigenlijke studie. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd

welke de verschillende goederenstromen zijn die gevolgd worden binnen Volvo Europa Truck. Vervolgens

maken we een theoretische selectie van de stuknummers die de grootste kosten veroorzaken.

Deze theoretische selectie moet uiteraard getoetst en aangevuld worden met praktijkervaringen. Een

beschrijving hiervan vindt u in hoofdstuk 6.
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Na deze theoretische studie met toetsing aan de praktijk, is het voorlopig resultaat van het onderzoek een lijst

met die stukken waaraan het bedrijf jaarlijks het meeste geld spendeert. Deze vormen dus een opportuniteit

voor kostenverlaging.

Het zevende hoofdstuk  maakt een vergelijking van de baten van de wijziging in leveranciersverpakking met

de bijkomende kosten hieraan gekoppeld. De uitwerking van deze kosten-batenanalyse vindt u terug in dit

hoofdstuk. Op basis van deze informatie kunnen we aanbevelingen doen voor de optimale politiek in het

bedrijf.

Hierbij dient men ook na te gaan hoe deze kritische stuknummers worden behandeld in het analoog

productiebedrijf in Zweden. Wanneer immers blijkt dat zij dezelfde hoge kost ervaren voor deze onderdelen,

zal onze onderhandelingspositie bij de leveranciers om een verandering af te dwingen, sterker zijn.

In het achtste en laatste hoofdstuk vindt u de conclusies van deze praktijkstudie terug.
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Hoofdstuk 2:  Bedrijfsvoorstelling

In dit hoofdstuk wordt het bedrijf Volvo Europa Truck kort voorgesteld. Op deze manier krijgt men een beter

inzicht in de structuur en werking van het bedrijf. Ik bespreek de opbouw van de Volvo Groep, de

organisatiestructuur van Volvo Europa Truck N.V., de missie, visie en gewenste positie van Volvo Europa

Truck en tenslotte de kernwaarden van Volvo Trucks.

2.1 De Volvo Groep 8

De Volvo Groep concentreert zich op het aanbieden van commerciële transportoplossingen op maat van de

klant. De groep is actief in verschillende divisies. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten

van de Volvo Groep.

Figuur 2.1

Overzicht van de activiteiten van de Volvo Groep

(Bron: http://wwwint.trucks.volvo.be)
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- vrachtwagens: Mack/Renault/Volvo 9

- bussen: Buses

- machines voor burgerlijke bouwkunde: Construction Equipment

- industriële motoren en scheepvaart: Marine & Industrial Power Systems

- ruimtevaart en vliegtuigmotoren: Aero

In onderstaand overzicht krijgt men een idee over de verdeling van de verkopen over de business units heen:
10

Figuur 2.2

Nettoverkopen van de Volvo Groep over het jaar 2002

(Bron: http://wwwint.trucks.volvo.be)

Volvo is één van werelds grootste producenten van vrachtwagens, bussen en machines voor burgerlijke

bouwkunde en heeft een leidende positie op het gebied van scheepvaart, industriële motoren en

vliegtuigmotoren.

Volvo is opgericht in 1927. Vandaag heeft de groep 71 700 werknemers, wordt er geproduceerd in 25 landen

en is de groep actief op meer dan 185 markten.

De Volvo Groep heeft een mondiale marketing- en serviceorganisatie. Slechts twintig procent van de

verkopen vindt plaats in de thuisbasis Zweden, de overige tachtig procent gebeurt hoofdzakelijk in West-

Europa en Noord-Amerika.

                                                                                                                                                                  

8 http://wwwint.trucks.volvo.be
9 Na de overname van Renault V.I. en Mack door de Volvo Groep eind 2000, werd een nieuwe divisie opgericht,
Mack/Renault/Volvo.  Door deze overname, is Volvo nu de grootste vrachtwagenproducent in Europa en de tweede
grootste op wereldvlak.
10 http://www1.volvo.com/frameset.html?url=/home/portal.html
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2.2 De organisatiestructuur van Volvo Europa Truck N.V.

Volvo Europa Truck N.V. omvat de divisies industrie (Gent), verkoop (Brussel) en diensten (Gent). De

organisatiestructuur vindt u terug op de volgende bladzijde in figuur 2.3.

Figuur 2.3

Volvo Europa Truck N.V.

(Bron: http://loopbaaninfo.hogent.be/publiciteitsfolder/volvo_truck.pdf)

2.2.1 Industrie 11

- Volvo Europa Truck Gent

Deze divisie is de vrachtwagenfabriek van Volvo voor Europa. De kernactiviteiten van Volvo Europa Truck

Gent zijn de productie van het complete Europese gamma middelzware en zware vrachtwagens en de

afwerking tot leverbare vrachtwagens (informatiebrochure Volvo Europa Truck Gent, 1995). Het is voor deze

divisie dat ik een praktijkstudie heb verricht.

                                                
11 Interview met Teirlinck G., 4 september 2002
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- Volvo Parts Gent

De hoofdactiviteit van Volvo Parts Gent is de wereldwijde distributie van reserveonderdelen voor

vrachtwagens, bussen, scheepmotoren en industriële motoren. Deze divisie is het centrale onderdelencentrum

terwijl ondersteuningsmagazijnen op diverse plaatsen in Europa zorgen voor een vlotte serviceverlening naar

de omringende landen. Bovendien bevoorraadt Volvo Parts Gent diverse andere Volvo distrubutiecentra in de

wereld.

2.2.2 Verkoop 12

- Volvo Trucks Corporation

Volvo Trucks Corporation, met hoofdzetel in Zweden, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de

marketing van Volvo vrachtwagens, waarvan negentig procent bestaat uit zware voertuigen.

- Volvo Bus Continental Europe

Volvo Bus Continental Europe staat in voor de marketing en dienst na verkoop in België, Nederland,

Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Israël, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, de Tsjechische

Republiek en Slovakije.

- Volvo Bus International

Volvo Bus International is verantwoordelijk voor de marketing en dienst na verkoop in het Midden-Oosten,

Turkije, Pakistan, Afrika, Oost-Europa en een deel van de Caraïben.

2.2.3 Diensten 13

- Volvo IT Belgium

Als dienstverlenend IT-bedrijf verleent Volvo IT Belgium vanuit Oostakker diensten aan de ganse Volvo

Groep en aan Volvo Cars, de vroegere dochteronderneming van Volvo. Dit dienstenpakket bestaat o.a. uit

                                                
12 Interview met Teirlinck G., 4 september 2002
13 http://loopbaaninfo.hogent.be/publiciteitsfolder/volvo_truck.pdf
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systeemondersteuning bij de eindgebruiker, het ontwikkelen, aanpassen en begeleiden van bedrijfsapplicaties

en webondersteuning.

- Volvo Logistics Europe

Volvo Logistics Europe is een dienstverlenend bedrijf met als opdracht voor de Volvo bedrijven en hun

toeleveranciers logistieke systemen te ontwikkelen, te beheren en permanent te verbeteren, zowel voor de

aanvoer van productiematerialen als voor de distributie van afgewerkte producten.

Volvo Logistics heeft drie kernprocessen:

- De expeditie van goederen

De ‘just in time’ levering van productiematerialen en de hierbij horende leveringsinformatie aan de

productie-eenheden.

- De expeditie van afgewerkte producten

De ontwikkeling van distributiesystemen en het aangaan van contracten met dienstverleners en

klanten.

- Havenactiviteiten

Het verzorgen van het transport van de in Zweden gebouwde producten, die via de haven van Gent

naar Europa vervoerd worden.

Daarnaast zorgen de groepen logistieke ondersteuning en systeemcoördinatie voor de nodige algemene

ondersteuning van de kernprocessen.

2.3 De missie, visie en gewenste positie van Volvo Trucks 14

2.3.1 De missie van Volvo Trucks

Volvo Trucks wil waarde creëren door innovatieve bedrijfsoplossingen te verschaffen aan truckoperators, die

hen in staat stellen om hun winstgevendheid te maximaliseren.

                                                
14 http://wwwint.trucks.volvo.be
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2.3.2 De visie van Volvo Trucks

Volvo Trucks wil beschouwd worden als de wereldleider in het aanbieden van commerciële

transportoplossingen.

2.3.3 De gewenste positie van Volvo Trucks voor 2005

- nummer één in klantentevredenheid

- een houdbare winstgevendheid boven het gemiddelde

- nummer één of twee in grootte of een superieure groei

2.4 De kernwaarden van Volvo Trucks 15

2.4.1 Kwaliteit

Voor een vervoersmaatschappij omvat kwaliteit vooral betrouwbaarheid, prestatie en duurzaamheid, maar

ook een aantrekkelijk en functioneel ontwerp is belangrijk. Volvo Trucks stelt in al deze gebieden hoge

kwaliteitseisen aan zichzelf en aan zijn leveranciers.

2.4.2 Veiligheid

Veiligheid is een kernwaarde voor Volvo die uiterst belangrijk is om in stand te houden en verder te

ontwikkelen. Bovendien is het een differentiator voor het merk Volvo.

Volvo's lange termijnmaatregelen inzake veiligheid zijn erop gericht ongevallen te voorkomen en

persoonlijke verwondingen te minimaliseren indien er zich toch een ongeval voordoet.

2.4.3 Zorg voor het milieu

Volvo levert grote inspanningen om de impact van zijn productie en productiemethodes op het milieu tot een

minimum te beperken: Volvo volgt een strikte milieupolitiek waaraan elk Volvobedrijf zich moet houden. De

belangrijkste agendapunten zijn minder emissies en een reductie van het brandstofverbruik, maar ook aan

afval, water, geluid, gevaarlijke stoffen en preparaten, en energie is er een werkgroep gewijd. In alle

                                                
15 http://wwwint.trucks.volvo.be
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onderdelen van de levenscyclus van producten wordt er dan ook rekening gehouden met milieuaspecten:

ontwikkeling, inkoop, productie, gebruik, service, hergebruik van onderdelen en recycling

(Bedrijfspresentatie Volvo Trucks, 2003)

Op deze manier komt Volvo Trucks tegemoet aan de klanteneisen aangaande milieu en slaagt men erin om de

impact van haar producten en productiemethodes op het milieu tot een minimum te herleiden.
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Hoofdstuk 3:  De logistieke stroom van Volvo Europa Truck

In dit deel wordt het gehele proces van het tot stand komen van een truck uiteengezet. We volgen de

volledige weg vanaf het plaatsen van het order door een klant tot de uiteindelijke levering van de

vrachtwagen. Inzicht in dit proces is van belang voor het begrijpen van het vervolg van de uiteenzetting.

Het proces is eigenlijk een complexe bundel van logistieke activiteiten, ondersteund door verschillende

computersystemen, welke summier aan bod zullen komen in deze uiteenzetting.

3.1 Orderplaatsing 16

Potentiële en bestaande klanten worden door de mensen van de afdeling marketing “bewerkt” om een Volvo

vrachtwagen te bestellen via onder andere publiciteit, folders en bezoeken door de verkopers.

Per land is er één invoerder die aan het hoofd staat van een dealernet. België heeft 20 dealers. Tot 1998

werden alle orders geplaatst via de invoerder. Vanaf dan gebeurt dit door de dealers zelf. Reden hiervoor is

dat men dichter bij de eindklant wenst te komen en men de administratieve levertijd wil verkorten.

De eerste stap in de stroom is dus het plaatsen van een order bij de dealer, meestal via de verkoper. Dit

gebeurt nog manueel via een bestelbon. Deze bestelbon vermeldt de specificaties, de gevraagde levertijd en

de prijs. Er bestaan plannen om binnen 3 à 4 jaar de orders via een portable PC in te voeren en de orders

online te plannen. De orders worden ingevoerd in het TDS, het Truck Dealer System, dit is een

computerprogramma dat de bestellingen registreert. Vervolgens wordt deze orders tweemaal per dag

doorgeseind naar COS, het Central Order System. Deze centrale computer bevindt zich in Zweden en

registreert en documenteert alle Europese orders van alle Volvo fabrieken.

                                                
16 Interview met Verniers M., 6 september 2002
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3.2 Orderontvangst 17

Binnenkomende orders worden gecontroleerd op

- Volledigheid en correctheid, dit noemt men ordervalidatie

- SV of NSV (Standard Vehicle of Non Standard Vehicle)

- Eventuele aanpassingen in MAC, het Market Adaptation Center

3.2.1 Ordervalidatie

De ordervalidatie bestaat uit 3 stappen in COS, het Centraal Order Systeem:

1. Marktautorisatie

Het systeem controleert of de gevraagde specificaties niet in strijd zijn met de wettelijke beperkingen van

de markt waarvoor het order bestemd is.

2. Ontwerpautorisatie

Men controleert of het order voldoet aan alle ontwerpspecificaties en/of -restricties.

Enkel specificaties die gedocumenteerd zijn door de ontwerpafdeling, kunnen gebouwd worden. Is dit

niet zo, dan heeft men niet de nodige instructies en materialen.

Bepaalde specificatiecombinaties zijn technisch niet verantwoord om te bouwen, hiervoor heeft men

restricties ingevoerd. Orders die hiertegen zondigen worden geweigerd.

3. Fabrieksautorisatie

Niet elke specificatie kan in elke fabriek worden gebouwd. Dit wordt beslist op basis van populariteit: de

minst populaire specificaties bouwt men slechts in één fabriek. Dit werkt kostenbesparend.

3.2.2 Standard Vehicles en Non Standard Vehicles (SV/NSV)

De ordervalidatie zoals beschreven in 3.2.1, kan enkel gebeuren ten aanzien van gestandaardiseerde

specificaties (varianten). Indien de klant andere zaken wenst, spreekt men van een NSV vrachtwagen.

Ook het overrulen van autorisaties zoals beschreven in 3.2.1 kan een NSV tot gevolg hebben zolang aan de

Volvo kwaliteitsnormen wordt voldaan.

                                                
17 Interview met Lefévre M., 5 september 2002



79

Om een NSV order te kunnen bouwen, moeten eerst een aantal zaken onderzocht worden zoals technische

realiseerbaarheid, prijs, levertijd, benodigde speciale materialen.

De aanzet om een dergelijk onderzoek te initiëren, is een Request Tender Order (RTO), dit betekent een

aanvraag voor een offerte die hopelijk een order wordt.

Eens de klant akkoord is, wordt door de ontwerpafdeling deze NSV specificatie in detail bestudeerd. De

technische documentatie wordt beschreven in een S-lijst.

Vanaf dan wordt een S-lijst behandeld op dezelfde manier als een standaardspecificatie, m.a.w. logistiek en

productie weten exact wat nodig is om de vrachtwagen te bouwen.

Men moet er rekening mee houden dat NSV vrachtwagens in de regel meer zullen kosten en, in geval MAC

moet gebruikt worden, er ook een langere levertijd zal zijn.

3.2.3 Het Market Adaptation Center (het MAC, het marktaanpassingscentrum)

Een beperkt aantal activiteiten kan men niet op de assemblagelijn uitvoeren omwille van tijdsgebrek (te lange

cyclustijd) of omwille van technische beperkingen. Bij de planning in COS wordt dit ontdekt en in dit geval

wordt een MAC activiteit voorzien.

Ook wijzigingen of extra’s die de klant vraagt na de definitieve run, zullen in MAC plaatsvinden. Het is

immers zo dat de orderspecificaties drie weken voor de start van de assemblage bevroren worden.

Op dat moment kunnen zowel de leveranciers als Volvo Europa Truck er zeker van zijn dat de truck op de

assemblagelijn gebouwd zal worden in overeenstemming met de bevroren specificaties.

Bij een definitieve run krijgt elk order een chassisnummer toegewezen. Dit is een volgnummer dat uit zes

posities bestaat en dit nummer bepaalt vanaf dan eenduidig een bepaalde truck. Een chassisnummer is een

wettelijk bepaald gegeven.

3.3 Materiaalvoorbereiding 18

De ontwerpafdeling (de afdeling design) documenteert de technische gegevens in het systeem RAPID en de

materiaalgegevens in het systeem KOLA.

Vertrekkend van het KOLA-systeem, heeft de afdeling logistiek een Bill Of Material (BOM) samengesteld.

De BOM bevat een structuur van alle mogelijk toegelaten truckspecificaties op het niveau van trucktype en

                                                
18 Interview met D’Haenens N. en Bovijn F., 5 september 2002
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de hiervoor benodigde stuknummers. De BOM bevat stuknummerdocumentatie voor zowel SV- als voor

NSV-specificaties.

Echte orders en forecastorders worden dagelijks afgebroken op stuknummerniveau via de BOM. De aldus

ontstane behoeften aan stuknummers worden dagelijks doorgestuurd naar de afdeling leveringsopvolging (zie

3.6) en naar de leveranciers.

Er kunnen redenen zijn om de ontwerpstructuur te wijzigen, zoals kwaliteit of prijs. Dit gebeurt via een

Design Change Note (DCN). Deze DCN’s worden verwerkt in de BOM en krijgen een introductiedatum.

Een DCN kan leiden tot de introductie van nieuwe stuknummers en/of de eliminatie van uitgaande

(incourante) stuknummers.

3.4 Logistieke systemen en materiaalaudit 19

In deze afdeling zorgt men voor het aanvragen en onderhouden van de systemen binnen VET. Hier wordt

duidelijk dat ook in VET de informatiestromen een even belangrijke plaats innemen als de fysische stroom.

Binnen deze afdeling kunnen we een onderscheid maken tussen twee soorten activiteiten: het beheren van de

logistieke systemen en de audit van het materiaal.

3.4.1 Logistieke systemen

Onder deze noemer valt een waaier van activiteiten, waarvan de belangrijkste zijn:

- het ontwikkelen van nieuwe IT-projecten

- ervoor zorgen dat de in batch verwerkte gegevens correct zijn, opdat de       benodigde informatie op

tijd de leveranciers zou bereiken

- de EDI-communicatie met de leveranciers verzorgen

- de gebruikerstoepassingen verzorgen

- het organiseren van een helpdesk

- het budgetteren en controleren van alle systeemkosten van de afdeling logistiek

- het opstellen van routines en procedures

                                                
19 Interview met Haghebaert B., 6 september 2002
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3.4.2 Materiaalaudit

Hier gebeurt de voorraadadministratie. Het correct uitvoeren van dit werk is belangrijk voor de juistheid van

de voorraadsaldi en de voorraadtransacties.

Enkele activiteiten die hier plaatsvinden zijn:

- het uitvoeren van een analyse van de voorraad productiemateriaal

- cycle counting, het op regelmatige basis uitvoeren van voorraadtellingen, waarbij men de

stuknummers in categorieën indeelt volgens de kans op fouten (Van Dierdonck et al., 1994)

- de behandeling van uitgaand (incourant) materiaal, dit is materiaal dat niet langer gebruikt wordt

3.5 Planningsproces 20

Vanuit het Truck Dealer System (TDS) is er twee maal per dag een transmissie van alle nieuw

geïntroduceerde orders naar het Centraal Order System (COS).

Doelstelling van orderplanning is om het order asap (as soon as possible) te plannen voor productie (via het

MOP-systeem, Manufacturing Order Planning) en de klant een leverbelofte te geven binnen de 24 uur.

Dit MOP-systeem bevat een aantal regels en restricties:

- de totale capaciteit

- de capaciteit per type

- de capaciteit per assemblagelijn

- doorstroomtijden

- kalenders

- transporttijden

- maximaal aantal varianten per dag/week/maand

De geplande orders consumeren de forecastorders. Forecast wordt maandelijks herzien over een horizon van

één jaar.

Deze previsies worden vastgelegd per fabriek, per type, per markt en zelfs per variant (in percentages).

Nochtans zijn deze forecastgegevens niet bindend omdat via flexibiliteit (van de leveranciers en de Volvo

fabrieken) hiervan kan afgeweken worden binnen bepaalde grenzen.

                                                
20 Interview met Verniers M., 6 september 2002
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Concreet is het zo dat het MOP-planningsysteem een assemblagedag zoekt, rekening houdend met de RDD

(Requested Delivery Date), de vrije productiecapaciteit en de doorstroomtijd. Eens de assemblagedag is

vastgelegd, krijgt de dealer in zijn TDS-systeem een orderconfirmatie, waarop de CDD (Confirmed Delivery

Date) vermeld is. Een optimaal planningsresultaat is die situatie waarbij RDD en CDD gelijk zijn.

Orders kunnen gewijzigd worden tot drie weken voor de assemblagedag. Dan wordt alles bevroren in de

definitieve run (DEF-run).

Een wijziging van een order kan tot gevolg hebben dat de assemblagedag en bijgevolg ook de CDD wijzigen.

3.6 Leveringsopvolging (follow-up) 21

Op basis van het resultaat van het planningsproces, staat deze afdeling in voor het correct afroepen bij de

leveranciers en bij Volvo Components van de verschillende onderdelen die nodig zijn voor het bouwen van

een bepaald voertuig op een bepaalde dag. Volvo Components zijn Volvo fabrieken die de grote

componenten aanmaken, zoals motoren, cabines, assen en versnellingsbakken. Deze componenten worden

sequentieel geleverd per truck: ze worden geleverd volgens chassisnummer en zijn dus niet uitwisselbaar

tussen de verschillende vrachtwagens.

Ook zorgt deze afdeling voor de nauwkeurige opvolging van de leveringen, zodat fouten zo snel mogelijk

gerapporteerd en opgelost kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld aangewezen zijn om een order voor een

bepaald onderdeel te vervroegen of verlaten.

Andere verantwoordelijkheden zijn het onder controle houden van het stockniveau en het voorkomen van

“missing parts” (ontbrekende stukken). Bij dreigende materiaalbreuk moeten zij correctieve acties

ondernemen.

Dit alles verloopt grotendeels geautomatiseerd. De leveranciers worden twee maal per week met behulp van

Electronic Data Interchange (EDI) op de hoogte gebracht van de behoeftes aan materialen, dit zijn

materiaalafroepen of calls. Dit zorgt voor een grote nauwkeurigheid en een gevoelige daling van het aantal

fouten bij het uitwisselen van informatie tussen de leveranciers en VET.

                                                
21 Interview met Van de Weghe S., 5 september 2002
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3.7 Materiaalreservatie en pickingopdrachten

Bijkomende uitleg hieromtrent vindt men terug in het hoofdstuk over materiaalbehandeling (zie hoofdstuk 4)

3.8 Materiaalbehandeling: goederenontvangst en lijnbevoorrading

Aan dit deel van de logistieke stroom van VET is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd, wegens het relatief

grote belang van de materiaalbehandeling in het kader van dit onderzoek (zie hoofdstuk 4)

3.9 Productie 22

In het fabrieksgebouw vindt dan de eigenlijke assemblage van de vrachtwagens plaats. Dit gebeurt op twee

afzonderlijke lijnen:

- een lijn voor de middelzware vrachtwagens, FL (Front Low); hier werkt enkel een dagploeg. Men

produceert 27 trucks per dag.

- een lijn voor de zware vrachtwagens, FM (Front Medium) en FH (Front High); hier werkt men in een

tweeploegensysteem.

Deze lijn is nog eens onderverdeeld in twee parallelle lijnen. Enerzijds is er de hoogvolumelijn waar

de standaardvrachtwagens geproduceerd worden, dit zijn dagelijks 68 trucks. Anderzijds is er de

laagvolmelijn waar de assemblage van de speciale vrachtwagens plaatsvindt. Hier rollen er 34

vrachtwagens per dag van de band.

Tenslotte is er ook het Dock, waar dagelijks 6 zware vrachtwagens worden geassembleerd.

De lijnen worden bevoorraad met stuknummers en voormontages.

Voormontages zijn montages die niet op de lijn gebeuren maar in een zogenaamd voormontagestation, het

                                                
22 Interview met Teirlinck G., 4 september 2002
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Dock. Het achterliggend idee is een sociaal gegeven: Volvo wil de echte “kettinggebonden arbeid” beperken

voor zijn arbeiders.

Helemaal aan het einde van de lijn worden alle geassembleerde vrachtwagens visueel gecontroleerd en

onderworpen aan verschillende testen, onder andere op rollerbanen. Wanneer de vrachtwagen volledig

foutloos is bevonden en dus geen herstellingen meer behoeft, krijgt hij de status Groen OK (GOK).

Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel wordt de vrachtwagen rechtstreeks naar het afleveringscentrum

gebracht en is hij dus volledig in orde om naar de klant gebracht te worden. Ofwel maakt de vrachtwagen nog

een tussenstop in het marktaanpassingscentrum (MAC), waar hij wordt aangepast conform de specifieke

eisen van de klant. Ook hier wordt de truck gecontroleerd en krijgt hij pas de status OKP, dit wil zeggen OK

Pre Delivery Center, indien hij in orde is ten aanzien van alle kwaliteitseisen.

3.10 Afleveringscentrum (parking) 23

De GOK en OKP trucks worden geparkeerd op een parking.

Normalerwijze is VET dan reeds in het bezit van een afroep (call off) die onder andere bepaalt op welk adres

de truck moet geleverd worden.

Is er een afroep, dan start de transportplanning en worden alle benodigde documenten verzameld.

Vooraleer een truck vertrekt, ondergaat hij nog eens een visuele inspectie. Eventuele mankementen worden

gecorrigeerd.

Volvo blijft verantwoordelijk voor de truck tot op het moment van levering aan de klant.

Wat VET betreft, gebeuren 99% van de leveringen “truck on truck” (meerdere vrachtwagens op één

transporterende vrachtwagen). Uitzonderlijk wordt een truck met “jockeys” (chauffeurs) afgehaald en op deze

manier naar de klant gebracht. Dit gebeurt trouwens enkel voor België en Nederland.

Op het moment dat de truck het bedrijf VET verlaat, wordt de factuur gegenereerd.

                                                
23 Interview met Van Der Sypt G., 6 september 2002
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Hoofdstuk 4:  Materiaalbehandeling

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het deel van het logistieke proces dat materiaalbehandeling omvat.

In dit gebied situeert zich immers mijn opdracht en daarom leek het mij aangewezen om de werking van deze

afdeling meer in detail te beschrijven.

De verantwoordelijkheden van de afdeling materiaalbehandeling kan men uitsplitsen in drie delen:

goederenontvangst, lijnbevoorrading en stockcontrole.

Het hoofdstuk is dan ook min of meer opgesplitst volgens deze hoofdactiviteiten. In elk deel wordt dan nog

eens dieper ingegaan op de deelactiviteiten.

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste deelactiviteiten:

- Lossen van de goederen

- Administratieve ontvangstcontrole

- Fysische ontvangstcontrole goederenontvangst

- Herverpakken

- Stockeren

- Picken, kitten, sequentiëren lijnbevoorrading

- Leeggoedbehandeling

- Stockcontrole stockcontrole

Al deze activiteiten concentreren zich in en rond de verschillende magazijnen en de assemblagelijn. De

doelstelling is om zowel administratief als fysisch een hoge kwaliteit en efficiëntie te bekomen.

4.1 Goederenontvangst

Deze activiteiten centraliseren zich in en rond de verschillende magazijnen. Het komt er op neer dat men de

binnenkomende goederen op een correcte manier moet stockeren in de opslagplaatsen en de hiervoor

noodzakelijke extra handelingen uitvoert.
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4.1.1 De ontvangst en de administratieve verwerking van de binnenkomende goederen 24

De bestuurder van de vrachtwagen overhandigt zijn transportmelding (TM) aan de receptie van de

binnenkomende goederen. Dit document omvat een beschrijving van de lading van de truck. Vervolgens print

men de ontvangstbon (tallysheet) uit met informatie over stuknummers, hoeveelheid en magazijnadres.

Bij het lossen van de vrachtwagen wordt nagegaan of de werkelijke lading overeenkomt met de theoretische.

Dit wordt de tallycontrole genoemd.

Vervolgens worden de deksels en de straps, dit zijn ijzeren of plastieken banden die rond de kisten zitten,

verwijderd.

4.1.2 Opslag van de goederen in de magazijnen 25

De goederen worden vervolgens gestockeerd in één van de vele magazijnen van VET, tenzij er voor de

opslag nog een herverpakking moet plaatsvinden. (zie 4.1.3 Interne behandelingen van de goederen)

Er bestaan vier soorten magazijnen:

1. twee automatische magazijnen

Vooraleer de kisten mogen gestockeerd worden in een automatisch magazijn, moeten ze eerst een ID-

controle (Identity-controle) ondergaan.

Hierbij controleert men

- de afmetingen van de kist

- de inhoud van de kist

- het gewicht van de kist

Aan de hand van de weging berekent het systeem een geleverde hoeveelheid. Als er afwijkingen worden

vastgesteld bij één van de controles, dan is er een manuele controle en correctie noodzakelijk.

Als alles in orde is, worden de kisten opgeslagen in één van beide automatische magazijnen:

- High Building Warehouse (HBW), het hoogbouwmagazijn

Goederen die moeten opgeslagen worden in dit magazijn, worden rechtstreeks via een

rollenbaan en een automatische kraan op de juiste plaats gestapeld.

Dit magazijn bevat tevens de Emb100 buffer (Emballage 100), de verzameling van alle

paletten met kartonnen doosjes die kleine stukken bevatten, zoals moeren en bouten.

                                                
24 Interview met Lauwereys L., 17 september 2002
25 Interview met Neirinck H., 18 september 2002 en interview met Coolsaet G., 20 september 2002
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- Small Box Warehouse (SBW), het blauwebakkenmagazijn

Wanneer de goederen bestemd zijn voor het Small Box Warehouse, worden deze tijdelijk

opgeslagen op een buffer vooraleer ze naar het magazijn worden gebracht. Hier worden de

bakken op een rollenbaan geplaatst en verder automatisch gestockeerd.

Het bevoorraden naar de assemblagelijn gebeurt hier via het FIFO (First In, First Out) principe.

2. manueel magazijn

Deze bevinden zich in de groene loodsen, de noord- en zuidshelter, BTG en MAC.

3. bulkmagazijn

Dit is een manueel magazijn, waar de opslag van alle soorten verpakkingen mogelijk is. We

onderscheiden twee systemen:

- bulk noord en bulk zuid

Na het lossen van de bulkgoederen, worden deze op karren geplaatst en naar deze

opslagplaatsen vervoerd. Deze kunnen zowel in open lucht, in een gebouw als onder een

luifel zijn.

- Warehouse On Wheels (WOW)

De extern gesequentieerde goederen (goederen die de leverancier heeft geordend volgens

chassisnummer) blijven staan op de trailers. Het transport van hieruit gebeurt slechts nadat de

onderdelen werkelijk zijn aangevraagd op de productielijn. Dit gebeurt zeer kort voor het

eigenlijke verbruiksmoment.

4.1.3 Interne behandelingen van de goederen

 4.1.3.1 De interne herverpakking van materialen 26

Sommige stuknummers worden geleverd in een verpakking die niet geschikt is om gestockeerd te worden.

Het gevolg is een herverpakking vóór stockage.

Sommige verpakkingen zijn geschikt om te stockeren maar niet om de assemblagelijn te bevoorraden,

bijvoorbeeld omdat ze te groot zijn. Hier is herverpakking nodig voor lijnbevoorrading kan plaatsvinden.
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26 Interview met Niemegeers W., 17 september 2002

Figuur 4.1

De verpakkingsstroom van VET

(Bron: Eigen voorstelling)
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Hieronder volgt een overzicht van de verschillende herverpakkingsmethodes:

a) Repack

Wanneer de goederen aankomen bij Volvo Europa Trucks, wordt vooreerst nagegaan of de leverancier zich

aan de verpakkingsinstructie heeft gehouden. Indien dit niet het geval is, worden de goederen naar een Volvo

standaardverpakking herverpakt. Ook wanneer de verpakking beschadigd is of de paletten meerdere

stuknummers bevatten, gebeurt er repack.

Een andere mogelijkheid is dat de leverancier niet over Volvo standaardverpakkingen beschikt en bijgevolg

genoodzaakt is om in zijn eigen verpakking te leveren. Dit is vaak het geval voor leveranciers van de andere

kant van de wereld, bijvoorbeeld Japan.

b) Prepack

Vervolgens kijkt men of de leveranciersverpakking, de verpakking waarin de materialen geleverd worden,

dezelfde is als de lijnverpakking, de verpakking waarin de goederen zich uiteindelijk aan de lijn zullen

bevinden. Indien dit niet het geval is, is herverpakking noodzakelijk. Er zijn twee mogelijkheden.

Ofwel is het zo dat de materialen slechts op één lijnadres zullen gebruikt worden, met andere woorden op één

specifieke plaats op de lijn. In dit geval zal men vóór de opslag van de materialen de verpakking ervan

wijzigen. Dit noemt men prepack. Meestal komt het erop neer dat men de grotere leveranciersverpakking

verandert in een kleinere lijnverpakking. Dit heeft te maken met de beperkte plaats die men aan de lijn heeft

om de benodigde materialen te stockeren.

Een tweede mogelijkheid is dat stuknummers op meerdere lijnadressen gebruikt zullen worden. Indien de

lijnverpakking echter dezelfde is voor elk van deze lijnadressen, zullen de materialen ook worden geprepackt.

Slechts indien er voor de verschillende lijnadressen ook een andere lijnverpakking geldt, zal men tot een

andere methode overgaan, namelijk postpack. (zie c) Postpack)

c) Postpack

Postpack is eveneens een benaming voor de herverpakking van materialen. Het grote verschil met prepack en

repack is het tijdstip van handelen. Daar waar repack en prepack plaatsvinden vóór de stockage in het

magazijn, gebeurt de postpack ná de opslag, zijnde op het moment dat de goederen gevraagd worden op de

lijn.

Voor elk lijnadres voorziet men dan de gewenste lijnverpakking en men brengt de verschillende

verpakkingen naar de gewenste plaats op de lijn.
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 4.1.3.2 Kitten en interne sequentie 27

Kitten betekent het verzamelen van verschillende stuknummers voor één bepaald chassisnummer, dus voor

het bouwen van een welbepaalde vrachtwagen.

Wanneer men het heeft over intern sequentiëren, wordt bedoeld dat men één bepaald stuknummer,

bijvoorbeeld versnellingspoken, in de volgorde steekt waarin ze aan de lijn zullen gebruikt worden. Men

ordent ze dus volgens chassisnummer.

4.1.3.3 Leeggoedbehandeling 28

Telkens wanneer er materialen zijn afgeleverd op de lijn, wordt de lege verpakkingseenheid naar de zone

leeggoedbehandeling gebracht. Hier worden de lege kisten en bakken afgebroken en herstapeld. Dit leeggoed

wordt naar een speciale trailer en vervolgens naar het verpakkingscentrum vervoerd, van waaruit de verdeling

van het leeggoed naar de leveranciers geschiedt.

4.2 Lijnbevoorrading 29

Lijnbevoorrading omvat het aanvoeren op het lijnadres van stuknummers en voormontages (zie 3.9) vanuit de

magazijnen en voormontagestations.

Dit kan gebeuren in vier soorten lijnverpakkingen:

§ palletverpakkingen

§ blauwe bakken

§ Emb100 (kartonnen doosjes die allerlei kleine onderdeeltjes bevatten)

§ speciale rekken, waarin men bepaalde stukken stockeert die te groot zijn om in paletten te stapelen

De manier van lijnbevoorrading kan men in twee grote groepen onderverdelen, zijnde het push- en het

pullsysteem. Daarnaast is er ook nog shopping.

                                                
27 Interview met Desmet F., 18 september 2002
28 Interview met Polfliet M., 19 september 2002
29 Interview met Polfliet M., 17 september 2002
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4.2.1 Pushsysteem: picking

De kern van een pushsysteem bestaat erin dat de goederen die werden geleverd door de leveranciers,

automatisch naar de productielijn worden geleverd wanneer het logistiek systeem een bepaalde behoefte aan

materiaal op de lijn heeft berekend. Het materiaal wordt dus als het ware door het systeem geduwd.

Bij VET is het zo dat het gedeelte van de lijnbevoorrading dat via een pushsysteem gebeurt, picking wordt

genoemd. Dit is het geval voor de zogenaamde Emballage 100 (Emb100), de doosjes met kleine stukken, die

constant noodzakelijk zijn voor het assemblageproces. Deze bevinden zich op speciaal hiervoor voorziene

rekken op het verbruikspunt. Op deze rekken zijn er klevers aangebracht met instructies voor het constant

aanvullen van deze doosjes. De aantallen worden door het computersysteem berekend en zijn erop gericht om

de productie nog acht uren te kunnen voortzetten.

4.2.2 Pullsysteem

De basisgedachte van een pullsysteem is dat de goederen door de fabriek worden getrokken. Het is immers zo

dat dit materiaal slechts naar de lijn wordt gebracht wanneer er hiertoe een specifieke aanvraag is door de

arbeiders die de assemblage uitvoeren. Zij plaatsen een bestelling en de goederen worden uit het magazijn

gehaald en in standaardverpakking naar de lijn gebracht.

Het pullsysteem biedt verschillende voordelen tegenover het pushsysteem: de productiegeoriënteerde

leveringen zorgen ervoor dat de stockcijfers accurater zijn en dat alle onderdelen steeds beschikbaar zijn voor

productie. Vandaar dat men in VET zoveel mogelijk lijnbevoorrading wil laten plaatsvinden via het

pullsysteem.

Concreet gaat men als volgt te werk.

Een eerste mogelijkheid is dat de arbeiders de barcode van het benodigde materiaal scannen.

Hierdoor wordt er een opdracht gecreëerd om dit materiaal uit voorraad te halen. Vervolgens brengen de

vorkliftbestuurders het materiaal naar het gewenste lijnadres.

Een tweede systeem is dat van de blauwe bakken die op rekken, de zogenaamde cassettes, gestapeld zijn.

Hier is afgesproken dat de persoon die behoefte heeft aan een bepaald stuk, de lege bak boven op het rek

deponeert. De persoon die hiervoor verantwoordelijk is, scant de streepjescodes van alle lege bakken,

waardoor er een signaal wordt gegeven aan het systeem om deze uit de magazijnen te halen. Nadien wordt

het materiaal naar het verbruikspunt vervoerd. Dit systeem is een voorbeeld van het kanbansysteem waarbij

men niet met labels maar met het materiaal zelf werkt om een leveringsopdracht over te brengen.
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Een derde voorbeeld is dat van de kleine stukken die men minder frequent nodig heeft op een lijnadres,

verpakt in Emb100. Hier is het zo dat een operator de opdracht heeft om de cassettes continu aan te vullen

volgens een bepaalde regel. Hij scant de rij op het rek waarvan het aantal doosjes niet overeenkomt met het

voorgeschreven aantal en hij doet dit voor de hele fabriek. Vervolgens wordt deze informatie gedownload in

het systeem en wordt er per type doosje de totale som berekend. Dit noemt men batchverwerking omdat er

periodiek een batch van verpakkingseenheden uit het magazijn wordt gehaald. Tenslotte brengt de operator

de benodigde doosjes naar de gevraagde plaats.

4.2.3 Shopping

Het Dock is die assemblageplaats waar de meest complexe trucks worden gebouwd die moeilijk of helemaal

niet op de aangedreven assemblagelijn kunnen gebouwd worden. Hiervoor heeft men een apart systeem van

lijnbevoorrading: hiervoor bestemde karren rijden langs de aangedreven lijn en nemen het nodige materiaal

uit de kisten en bevoorraden hiermee het Dock lijnadres.

4.3 Stockcontrole

We hebben dit onderwerp reeds besproken in het vorige hoofdstuk, onder de noemer 3.4.2 Materiaalaudit.
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Hoofdstuk 5:  Het selecteren van de stuknummers met de hoogste

interne kosten op basis van de Q-file

Vanaf dit hoofdstuk wordt aangevangen met de eigenlijke praktijkstudie. In dit hoofdstuk wordt beschreven

hoe ik tot een theoretische selectie van stuknummers ben gekomen die kandidaat zijn om te behoren tot de

categorie van de “cost driving part numbers”, de kostendrijvende stuknummers.

Het hoofdstuk vangt aan met een korte beschrijving van de vier grote goederenstromen binnen Volvo Europa

Truck. Vervolgens wordt de gevolgde werkmethode uiteengezet. De tabellen waarnaar wordt verwezen, vindt

u in bijlage terug.

5.1 Inleiding: De vier goederenstromen binnen Volvo Europa Truck

Deze goederenstromen zijn reeds impliciet beschreven in een vorig hoofdstuk, maar hier worden ze nog eens

kort op een rijtje gezet. We beperken ons tot een bespreking van de hoofdstroom. Afwijkingen van deze

stroom zijn te wijten aan interne herverpakkingen van de materialen. De situaties waarin herverpakking

noodzakelijk is, zijn beschreven in het vorig hoofdstuk.

5.1.1 Goederenstroom 1: HBW (hoogbouwmagazijn)

Deze goederenstroom, veruit de belangrijkste binnen het bedrijf, wordt gevolgd door de onderdelen die zullen

worden opgeslagen in het hoogbouwmagazijn. In deze opslagplaats worden de goederen opgeslagen in L-

paletten, een Volvo standaardverpakking, of in de kleine kartonnen doosjes die we eerder Emb100 hebben

genoemd.

Goederen die de hoofdstroom volgen, worden vooraan het fabrieksgebouw gelost, tijdelijk opgeslagen en

vervolgens worden de straps en deksels van de kisten verwijderd. Na de ID-controle van de paletten, worden

ze naar het magazijn gebracht. Hieruit worden ze slechts verwijderd indien er nood is aan dit stuk op de

assemblagelijn of in de voormontages. De lege kisten worden dan op een trailer geplaatst en weggevoerd.
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5.1.2 Goederenstroom 2: SBW (blauwebakkenmagazijn)

In dit magazijn worden de onderdelen gestockeerd in een andere Volvo standaardverpakking, zijnde de

zogenaamde blauwe bakken.

De hoofdstroom begint, analoog aan de eerste goederenstroom, met het lossen, opslaan en controleren van de

bakken. Dan worden de verpakkingen met automatische kranen gestapeld in het magazijn en naar de

benodigde plaatsen in het fabrieksgebouw gebracht indien er nood  is aan deze stukken. Ook hier wordt het

leeggoed vervolgens op een trailer geplaatst en weggevoerd.

5.1.3 Goederenstroom 3: Bulk

Goederen die in bulk worden opgeslagen, worden niet naar de automatische magazijnen vervoerd, maar

blijven in allerlei soorten verpakkingen in de manuele magazijnen tot er vraag naar is op de assemblagelijn.

Er zijn meerdere plaatsen rond de fabriek waar men de bulkgoederen kan stapelen.

5.1.4 Goederenstroom 4: Externe sequentie

De goederen die de leverancier heeft geordend volgens te assembleren chassisnummer, vormen een laatste

goederenstroom. Deze eenvoudige stroom bestaat erin dat de goederen gelost worden, op een bepaalde buffer

worden geplaatst en in laatste instantie naar de lijn of een voorassemblage worden gebracht.

5.2 Het selecteren van de bijkomende handelingen met de hoogste interne

kosten

Na deze korte omschrijving van de goederenstromen, volgt nu het echte begin van het onderzoek: de

bijkomende handelingen, dit zijn de handelingen die moeten vervuld worden bij goederen die niet één van

bovenvermelde hoofdstromen volgen, en die bovendien grote kostendrijvers zijn, moeten in de verf worden

gezet.

In deze paragraaf wordt er uiteengezet hoe ik tot de drie bijkomende handelingen ben gekomen die ik verder

zal uitwerken: de prepack in SBW, de prepack in HBW en de postpack in HBW.
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5.2.1 Globaal beeld van de arbeidskosten per goederenstroom en uitfilteren van de

grootste kostenposten

 5.2.1.1 Berekenen van de jaarlijkse arbeidskost per handeling (zie bijlage 5.1)

In deze eerste stap was het de bedoeling een eerste indruk te krijgen van de grootste kostenposten binnen de

verschillende goederenstromen. Hiertoe werden volgende gegevens gebruikt:

• het aantal verwerkte colli per activiteit in 2001, in de veronderstelling dat deze cijfers een goede

benadering vormen voor de volgende jaren.

Hierbij maakt men een onderscheid tussen de behandelingen en de inspectieactiviteiten. Deze

informatie was intern beschikbaar binnen Volvo Europa Truck voor elk van de vier grote

goederenstromen.

• de arbeidskost die nodig is om één collo te verwerken

Een collo is een verpakkingseenheid zoals deze toekomt bij VET, dit kan dus een pallet, een blauwe

bak, een speciaal verpakkingstype, … zijn.

Wanneer we beide gegevens vermenigvuldigen, bekomen we de arbeidskost per jaar voor elk van de

handelingen. Dit is zeer bruikbare informatie die we hier verder zullen analyseren.

 5.2.1.2 Rangschikken van de arbeidskost per goederenstroom (zie bijlage 5.2)

Uit bijlage 5.2 kunnen we afleiden welke handelingen het meeste geld kosten voor elk van de afzonderlijke

goederenstromen. We rangschikken de activiteiten dus volgens dalende arbeidskost per jaar en we maken

deze rangschikking voor elk van de goederenstromen. We maken hier geen onderscheid meer tussen

behandeling en inspectie.

 5.2.1.3 De hoofdstroom afzonderen uit deze gegevens (zie bijlage 5.3)

Voor deze studie zijn echter niet de kosten van belang van de goederen die de hoofdstroom, zoals beschreven

in de eerste paragraaf, volgen. Deze goederen volgen immers de kortste weg van de losplaats naar de

assemblagelijn. Er worden geen bijkomende handelingen uitgevoerd en dus geen extra kosten gemaakt.

De goederen die de hoofdstroom niet volgen, zijn wel een bron van bijkomende kosten. We filteren dus de

bijkomende handelingen uit het kostenplaatje.
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Goederenstroom 1: HBW (hoogbouwmagazijn)

De bijkomende handelingen van goederenstroom 1 zijn (euro arbeidskosten per jaar):

- Sequentiëren en kitten: 395 000

- Repack: 102 000

- Postpack bins: 72 000

- Prepack: 60 000

- Weigeren van paletten: 52 000

- Postpack: 44 000

- Picking: 26 000

Goederenstroom 2: SBW (blauwebakkenmagazijn)

De bijkomende handelingen van goederenstroom 2 zijn (euro arbeidskosten per jaar):

- Prepack: 196 000

- Repack: 49 000

- Weigeren en correctie: 28 000

- Sequentiëren en kitten: 7000

- Postpack en picking: 4000

Goederenstroom 3: Bulk

De bijkomende handelingen van goederenstroom 3 zijn (euro arbeidskosten per jaar):

- Sequentiëren en kitten: 332 000

- Picken: 4000

- Repack: 1000

Goederenstroom 4: Externe sequentie

De bijkomende handeling van goederenstroom 4 is (euro arbeidskosten per jaar):

Hersequentiëren bulk Noord (BTL): 180 000

 5.2.1.4 Overzicht van de kosten van alle extra handelingen per goederenstroom (zie bijlage 5.4)

In deze bijlage wordt een meer overzichtelijk beeld gegeven van de arbeidskosten van de niet-

hoofdstroomactiviteiten.
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Het is duidelijk dat HBW koploper is inzake extra kosten, dat de goederenstroom SBW en bulk een meer

gematigd kostenpatroon vertonen en dat de kosten van de bijkomende handelingen te verwaarlozen zijn bij de

vierde goederenstroom, externe sequentie.

 5.2.1.5 Overzicht van de kosten van alle extra handelingen over de goederenstromen heen (zie bijlage

5.5)

Dit overzicht schetst een globaal beeld van alle bijkomende kosten die plaatsvinden, zonder een onderscheid

te maken tussen de verschillende goederenstromen.

De sommatie van al deze kosten levert een bedrag op van 1 552 000 euro.

5.2.2 Een selectie maken van de te behandelen kostenposten

 5.2.2.1 De posten die niet zullen behandeld worden

Op basis van de rangschikking van de kosten van de bijkomende handelingen, kunnen we een selectie maken

van die posten waarvoor verder onderzoek zal gebeuren.

Volgende posten zullen niet meer aan bod komen:

• sequentiëren en kitten HBW, SBW en bulk

Ondanks het feit dat deze activiteiten het leeuwenaandeel van het kostenoverzicht uitmaken, zullen

deze niet behandeld worden omdat er momenteel binnen VET reeds een project loopt voor het

optimaliseren van het sequentiëren en kitten.

• hersequentiëren externe sequentie

postpack bins HBW

weigeren van paletten HBW, SBW

Deze posten zijn onvermijdelijk in het proces en moeten dus ook niet onder de loep worden

genomen.

• picking HBW

postpack en picking SBW

picking bulk

repack bulk

In deze gevallen ligt de jaarlijkse kost te laag om er verder aandacht aan te schenken.
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• repack HBW

repack SBW

Ook de repack in HBW en SBW zullen we niet van naderbij bekijken. De reden hiervoor is dat

repacks activiteiten zijn die men moet uitvoeren door fouten die bij de leveranciers gemaakt worden:

de leverancier beschikt niet over de standaardverpakkingen van Volvo of hij heeft een fout gemaakt

bij het verpakken van de goederen. Repack komt dus niet in aanmerking voor optimalisatie aangezien

deze fouten niet systematisch zijn en men kan veronderstellen dat ze min of meer gelijkmatig

verdeeld zijn over de verschillende toeleveranciers van VET.

 5.2.2.2 De posten die zullen behandeld worden

Hieronder volgt een lijst met de te behandelen posten, gerangschikt volgens de grootte van de kosten die ze

veroorzaken:

- prepack SBW: 196 000

- prepack HBW: 60 000

- pospack HBW: 44 000

Wanneer we deze kosten sommeren, bekomen we het bedrag van 300 000 euro. Dit is dus een belangrijk

bedrag dat mogelijks vermeden of gereduceerd kan worden.

Ik heb ervoor geopteerd om de prepack en postpack in het hoogbouwmagazijn samen te nemen onder één

noemer. Immers, uit interviews en gesprekken bleek dat het eigenlijk weinig zin heeft om een onderscheid te

maken tussen deze activiteiten voor het hoogbouwmagazijn. Er wordt dus gewerkt met twee parallelle

studies, één voor SBW en één voor HBW.

 5.2.2.3 De behandelde posten bekeken vanuit het standpunt van werknemersbestand

Wetende dat één arbeider die in een tweeploegensysteem werkt, 1700 uren per jaar werkt aan een kost van 32

euro per arbeidsuur, kunnen we uitrekenen dat de kost van één arbeider jaarlijks 54 400 euro bedraagt. Het

kostenbedrag van 300 000 euro waar deze thesis om gaat, vertegenwoordigt dus in feite ongeveer 6 arbeiders.
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5.3 Het theoretisch selecteren van de stuknummers met de hoogste interne

kosten

In dit deel was het de bedoeling om met behulp van de informatie die in de computersystemen van Volvo

Europa Trucks opgeslagen is, een theoretische selectie van stuknummers naar voren te brengen die

verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de interne logistieke kosten.

5.3.1 De Q-file

 5.3.1.1 Wat is de Q-file?

In Volvo Europa Truck maakt men gebruik van zo'n 10 000 à 13 000 stuknummers met een rotatie tussen

20% en 40 %. Het spreekt voor zich dat er een systeem bestaat dat de informatie over deze stuknummers

bijhoudt. Dit noemt men de Q-file. Het is in feite een groot werkblad waarop de informatie over de

onderdelen is samengebracht.

De gegevens in de Q-file veranderen week na week, en daarom wordt er wekelijks een nieuwe Q-file

gegenereerd. Het is dan ook belangrijk om in te zien dat de oefening die ik gemaakt heb, eigenlijk slechts een

momentopname is. We nemen als het ware een foto van de huidige toestand van de stuknummers en baseren

ons op deze informatie voor het verder uitwerken van eventuele mogelijkheden tot kostenreductie.

Immers, wanneer men dit onderzoek op een ander moment in de toekomst zou herhalen, zou men tot andere

resultaten kunnen komen. De reden hiervoor is dat de stuknummers in de Q-file en de informatie hierover,

van dag tot dag en van minuut tot minuut kunnen veranderen.

 5.3.1.2 Welke informatie bevat de Q-file?

De Q-file bevat de volgende informatie over elk stuknummer:

- de naam van het onderdeel

- de naam van de leverancier

- het type vrachtwagen waarvoor het onderdeel bestemd is

- de jaarhoeveelheid, het aantal stuks dat jaarlijks aan het bedrijf geleverd wordt

- de standaardprijs, de prijs per stuk

- de leveranciersverpakking, het type verpakking waarin de stukken geleverd worden

- de unitload, het aantal stuks dat in één collo zit.
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- eventueel de onderverpakking: mogelijks zitten de stukken binnen de hoofdverpakking nog eens in

doosjes verpakt. Dit is vooral het geval voor de kleinere stukken

- het gewicht

- het magazijnadres, de plaats in één van de magazijnen waar het stuk zal opgeslagen worden

- het lijnadres, dit is de plaats op de lijn waar het stuk uiteindelijk geassembleerd zal worden. Dit

kunnen ook meerdere lijnadressen zijn.

- de postpackcode, dit is de code die aangeeft in hoeveel verpakkingen een collo zal moeten opgesplitst

worden in geval er herverpakking noodzakelijk is. Deze code zal dus belangrijk zijn bij het bepalen

van de hoeveelheid werk die men aan één stuk heeft.

In wat volgt, splitsen we onze lijsten op volgens activiteit en magazijn, zodat we een overzicht kunnen

genereren van de duurste stuknummers per handeling.

5.3.2 Opstellen van een lijst met mogelijke kostendrijvende stuknummers (zie bijlage 5.6

en 5.7)

 5.3.2.1 Werkwijze

Het vereiste enkele dagen om de informatie te ordenen en te analyseren, maar uiteindelijk slaagde ik erin om

zowel voor prepack SBW als voor prepack/postpack HBW een lijst met 50 stuknummers te selecteren die

kanshebbers zijn om tot de gezochte kostendrijvers te behoren.

Hierbij baseerde ik mij op de volgende parameters:

1) het aantal colli per jaar

aantal colli per jaar = jaarhoeveelheid / aantal stukken per collo

Om het aantal colli dat per jaar verwerkt wordt, te bepalen, dient men de jaarbehoefte van het stuknummer te

delen door het aantal stukken dat per collo geleverd wordt. Dit staat in de Q-file onder de hoofding unitload.

2) het aantal verpakkingen per jaar

aantal verpakkingen per jaar = aantal colli per jaar * aantal verpakkingen per collo
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Het aantal verpakkingen dat men jaarlijks maakt, bekomt men door het aantal colli dat men jaarlijks verwerkt

te vermenigvuldigen met het aantal verpakkingen dat men per collo dient te maken. Dit noemt men in de Q-

file de postpackcode.

Op deze manier krijgen we een idee van de frequentie waarmee deze stuknummers moeten verwerkt worden.

Het is dus aangewezen om de stuknummers te ordenen volgens dalend aantal verpakkingen per jaar. Op deze

manier komen de onderdelen waarvoor men het meest verpakkingen moet realiseren, boven aan onze lijst.

Het is echter onmogelijk om verder te werken met het geheel van deze stuknummers, daarom heb ik mij

beperkt tot de 50 stukken die boven aan de lijst staan.

 5.3.2.2 Noodzaak aan een praktijkonderzoek

Het resultaat van onze berekeningen is dus een lijst met 50 stuknummers, gerangschikt volgens dalend aantal

verpakkingen per jaar. Deze stuknummers vertegenwoordigen die stukken waarvoor de arbeiders jaarlijks het

grootste aantal verpakkingen moeten maken. Het is dus evident dat men aan deze stukken de meeste tijd

besteedt en dat de arbeidskost per jaar voor deze onderdelen hoger zal zijn dan het gemiddelde.

Of dit echter zo is, kan men niet louter op basis van een theoretische selectie besluiten maar moet men eerst

toetsen aan de praktijk. Dit onderzoek is ondergebracht in een volgend hoofdstuk. Het kan immers zijn dat de

stukken wel behandeld worden met een hoge frequentie, maar dat de herverpakkingstijd van deze stukken

relatief laag is. Andere onderdelen dienen misschien niet zo vaak behandeld te worden maar vragen toch veel

tijd bij herverpakking. Om dus zowel met de frequentie van herverpakken als met de herverpakkingstijd

rekening te houden, vullen we deze studie aan met een praktijkonderzoek.
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Hoofdstuk 6:  Het selecteren van de stuknummers met potentiële

winstmarge op basis van een praktijkonderzoek

Na de theoretische analyse, beschreven in het vorig hoofdstuk, was het aangewezen deze theoretische

vaststellingen te toetsen met de praktijk om tot betrouwbare cijfers te komen. Pas nadat deze empirische

toetsing gebeurd is, is het toegelaten om besluiten te trekken uit het cijfermateriaal.

Het is enerzijds de bedoeling om na te gaan of onze geschatte frequenties uit het theoretisch onderzoek

overeenkomen met deze in werkelijkheid en anderzijds willen we ook een idee krijgen van de tijd dat men

bezig is om één stuknummer te verwerken. Op basis van deze beide parameters, kunnen we overgaan tot het

volgende deel in het onderzoek, namelijk het toetsen van onze selectie met de mogelijkheden tot

kostenverlaging, wat het uiteindelijk doel is van deze theoretische en praktische selectie.

6.1 Beschrijving van het praktijkonderzoek

Concreet ging ik bij de uitvoering van het onderzoek als volgt te werk.

In een vorige fase was ik gekomen tot een geordende Q-lijst, waarbij de stuknummers verdeeld waren over

twee lijsten, één voor het hoogbouwmagazijn (HBW) en één voor het blauwebakkenmagazijn (SBW).

Vervolgens heb ik de stuknummers gerangschikt volgens frequentie, namelijk het aantal verpakkingen dat de

arbeiders per stuknummer jaarlijks moeten maken.

Voor het selecteren van de stuknummers met de hoogste kosten is de frequentie uiteraard van groot belang.

Het is ook essentieel rekening te houden met de tijd die één handeling in beslag neemt. Deze cijfers zijn

uiteraard in geen enkel systeem terug te vinden en daarom was het noodzakelijk een praktijkonderzoek te

verrichten.

Hierbij was het niet de bedoeling een echte tijdsstudie te verrichten, waarbij de arbeiders geobserveerd

worden bij het uitvoeren van de bewerkingen, maar hebben we geopteerd voor een eenvoudige vragenlijst,

die de arbeiders zelf invulden. Ze kregen hiervoor drie weken tijd. Hierdoor voelden ze zich niet bedreigd

voelen door een tijdsstudie, die sowieso altijd als een bron van wordt ervaren. Integendeel, misschien is deze
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vorm van ondervraging eerder motiverend omdat ze zelf een deel verantwoordelijkheid krijgen om de studie

succesvol te laten verlopen. Er werd ook duidelijk gesteld dat de bedoeling van het onderzoek is om die

stuknummers te elimineren waar de meeste tijd in kruipt. Dit zijn voor hen ook hoogst waarschijnlijk de

stukken waar het meest wordt tegenop gekeken.

Iedereen was dan ook tot medewerking bereid en heeft naar best vermogen een schatting van de tijd ingevuld

die nodig is om de stuknummers van de lijst af te werken.

Ook werd ruimte gelaten voor persoonlijke opmerkingen. Hier hebben ze onder andere het werkelijk aantal

stuks dat in één verpakking wordt gestoken, opgeschreven. Dit cijfer kwam in vele gevallen niet overeen met

het theoretische cijfer. Deze gegevens konden we dan ook in de analyse verwerken.

6.2 Analyse van de resultaten uit het praktijkonderzoek

6.2.1 Opstellen van een rekenblad met de resultaten (zie bijlagen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4)

Belangrijk was dat ik voor de interpretatie van de resultaten eerst naging of de stuknummers waarover ik nu

informatie had verzameld, wel nog relevant waren voor mijn onderzoek. Het is immers zo dat de Q-file elke

week verandert omdat er elke week onderdelen worden toegevoegd, verwijderd en vervangen.

Bleek dat er na enige tijd reeds stuknummers uit de lijst waren verwijderd en dus niet langer van belang

waren.

Vervolgens moesten de gegevens geïnterpreteerd en verwerkt worden. Hiertoe werden ze ingegeven in een

Excell-file. Uit de lijsten die de arbeiders vervolledigd hebben, werden de volgende data in het rekenblad

opgenomen:

- de tijd per collo

Dit is de tijd die de werknemers schatten nodig te hebben om één collo van een bepaald stuknummer te

verwerken.

- het aantal stuks per box

Dit is een schatting van het werkelijk aantal stuknummers dat in een blauwe bak geraakt.
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In een volgende stap moest de ontbrekende informatie worden opgezocht in de Q-lijst en worden aangevuld

op het rekenblad om een globaal beeld te krijgen van de resultaten.

Vervolgens heb ik enkele kerngetallen berekend. Deze vindt u ook terug in legendevorm als bijlage 6.1.

- het aantal colli per jaar

Zoals we ook voorheen gedaan hebben, voegen we ook hier het theoretisch aantal colli dat per jaar verwerkt

wordt, toe. Dit bekomen we door de jaarhoeveelheid te delen door de unitload.

- het aantal verpakkingen per jaar

Het theoretisch aantal verpakkingen dat men per jaar van een bepaald stuknummer realiseert, bekomt men

door het aantal colli per jaar te vermenigvuldigen met de theoretische postpackcode.

- het berekend aantal verpakkingen per jaar

Op basis van onze werkelijke cijfers kunnen we nu een beter beeld krijgen van het jaarlijks aantal

verpakkingen dat men van een bepaald stuknummer moet realiseren.

We vermenigvuldigen het aantal colli per jaar met de werkelijke postpackcode, het aantal verpakkingen per

collo.

- de tijd per jaar

Dit getal bekomen we door het aantal colli per jaar te vermenigvuldigen met de tijd die nodig is om één collo

te verwerken. Dit getal is een belangrijke indicator bij het berekenen van de jaarlijkse logistieke kost.

Immers, het houdt zowel rekening met de tijd van het herverpakken van een collo als met de frequentie van

de colli.

Wanneer we de tijd uitdrukken in uren, krijgen we een nog duidelijker beeld van de benodigde arbeidstijd

(uren/jaar).

- de kost per stuknummer per jaar

Wanneer we nu het aantal arbeidsuren per jaar vermenigvuldigen met de arbeidskost per uur, krijgen we een

indicatie van de kost per stuknummer per jaar.

Het gaat hier uiteraard over een benadering, want onze berekeningen zijn allen gebaseerd op schattingen van

de arbeiders. Deze tijden zullen dus in geen geval exact zijn. Wij gaan er echter van uit dat ze een goede

benadering vormen van de werkelijke tijden: zelfs indien de cijfers in absolute waarde niet helemaal kloppen,

toch zullen ze procentueel een goede benadering zijn van de werkelijkheid.
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Indien we deze kost delen door het aantal colli per jaar, bekomen we de kost per collo.

- de berekende postpackcode

We kunnen nu op basis van de gegevens die we verzameld hebben, de werkelijke postpackcode berekenen.

Dit doen we door de unitload, het aantal stuks per collo, te delen door het werkelijk aantal stuks per box,

zoals geschat door de werknemers zelf.

De resultaten van deze berekeningen zijn terug te vinden in bijlage. Voor SBW waren de resultaten

beschikbaar voor 50 stuknummers (zie bijlage 6.2), voor HBW zijn dit er 46 (zie bijlage 6.3).

Om de resultaten van beide onderzoeken beter te kunnen vergelijken, beschouwen we enkel de 46

belangrijkste stuknummers voor SBW en HBW (zie bijlagen 6.3 en 6.4).

6.2.2 Interpretatie van de resultaten

Aangezien het de bedoeling is een selectie naar voren te brengen van de stuknummers die verantwoordelijk

zijn voor de grootste jaarlijkse logistieke kosten, is de relevante parameter de kost per stuknummer per jaar.

De geselecteerde stukken zijn dan ook gerangschikt volgens deze jaarlijkse kost.

We kunnen nagaan dat de stuknummers die ik geselecteerd heb en waarvoor ik informatie verzameld heb,

inderdaad een aanzienlijke kost betekenen: wanneer we de tijden die de arbeiders nodig hebben om deze

stuknummers te verwerken, sommeren, zien we dat er in SBW jaarlijks 639 uren aan deze stukken gewerkt

wordt. Dit is 38 % van de jaarlijkse werktijd van één arbeider, zijnde 1700 uren per jaar. Dit betekent

eveneens dat deze zesenveertig stuknummers 38 % van de jaarlijkse arbeidskost van één persoon uitmaken,

wat een aanzienlijk percentage is. Voor HBW liggen deze getallen iets lager maar zijn toch voldoende

belangrijk: de stuknummers vertegenwoordigen hier 14 % van de jaarlijkse kosten voor één arbeider.
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6.3 Besluiten uit het praktijkonderzoek

Uit de berekende getallen, kunnen we een schat aan informatie halen. We selecteren hier de voornaamste.

6.3.1 Besluiten voor prepack SBW

 6.3.1.1 Juistheid van de theoretische postpackcode (zie bijlage 6.4)

We bemerken dat de postpackcode uit het systeem, namelijk uit de Q-file, bij SBW slechts zelden

overeenkomt met deze die we gevonden hebben in de praktijk: 70% van de gegevens vertonen een andere

waarde in het systeem dan in de praktijk. Deze vaststelling vonden we door vergelijking van de kolommen

“PP1” en “berekende PP1” in bijlage 6.4.

Dit is deels te verklaren door het feit dat de code in het systeem slechts uit één karakter mag bestaan. In de Q-

file vinden we dus geen postpackcodes terug die groter zijn dan 10, hoewel die in de praktijk vaak

voorkomen. Dit heeft als gevolg dat we de grootste code, namelijk 9, moeten interpreteren als "minstens 9",

en we dus geen zekerheid hebben over welk cijfer dit in werkelijkheid eigenlijk is.

We moeten echter ook opmerken dat ook indien de code slechts één cijfer is, er veel tegenstrijdigheden

tussen theorie en praktijk zijn.

Deze fouten in de data over de stuknummers, vormen echter geen probleem voor de operationele gang van

zaken, aangezien de arbeiders vertrouwd zijn met de stuknummers en zij zelden naar het systeem teruggrijpen

voor het uitvoeren van hun opdracht. Zij hebben immers de verantwoordelijkheid het herverpakken te

organiseren naar eigen goeddunken omdat men ervan overtuigd is dat de mensen op de werkvloer hier een

beter inzicht in hebben dan de theorie hun voorschrijft.

 6.3.1.2 Vergelijking van de kost per collo met de gemiddelde kost per collo (zie bijlage 6.4)

De gemiddelde kost om één collo te prepacken in SBW was in 2001 gemiddeld 5,81 euro. Wanneer we de

kost per collo van onze stukken eens onder de loep nemen, merken we dat 38 van de 46 stuknummers een

kost vertonen die hoger is, met een maximum van 80 euro per collo. Dit is een veertienvoud van de

gemiddelde kost. Dit is reeds een bewijs dat de geselecteerde stuknummers wel degelijk kostenverhogend

zijn.
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6.3.2 Besluiten voor HBW

 6.3.2.1 Juistheid van de theoretische postpackcode (zie bijlage 6.3)

Wat onmiddellijk opvalt bij het vergelijken van de theoretische en de berekende postpackcode, is dat deze

veel dichter bij elkaar aansluiten dan deze in het blauwebakkenmagazijn (SBW). Immers, waar er bij SBW

slechts 30% van de codes exact overeenkwam met deze uit het systeem, is er bij HBW een

juistheidpercentage van 67%, wat dus beduidend hoger ligt. Bovendien vinden we hier een veel kleiner aantal

codes boven de 9 terug, wat bij HBW de kernoorzaak van de grote afwijkingen was.

 6.3.2.2 Vergelijking van de kost per collo met de gemiddelde kost per collo (zie bijlage 6.3)

Voor het hoogbouwmagazijn, moeten we de gemiddelde kost per collo nog berekenen, aangezien we hier

twee soorten van herverpakken samen beschouwen. We doen dit door het gewogen gemiddelde te nemen van

het prepacken en postpacken van de stukken in HBW, zoals gemeten in 2001. Het gewicht is het aantal

verwerkte colli in 2001. Op deze manier vinden we een gemiddelde kost van 4,07 euro per collo.

Hier vinden we slechts 13 onderdelen terug met een kost die groter is dan dit gemiddelde.

Uit de jaarlijkse kost per stuknummer en deze jaarlijkse kost per collo, wordt het reeds duidelijk dat de

mogelijkheden voor kostenverlaging veel kleiner zijn in dit magazijn dan in het blauwebakkenmagazijn.

 6.3.2.3 Redenen voor de lange herverpakkingstijd (zie bijlage 6.6)

De arbeiders die de herverpakking van de stuknummers uit het hoogbouwmagazijn verzorgen, hebben bij elk

stuknummer de onderliggende oorzaak vermeld waarom dit onderdeel een aanzienlijk deel van hun tijd

opslorpt.

De belangrijkste oorzaken zijn:

• de delicaatheid van bepaalde stukken heeft tot gevolg dat men er zeer voorzichtig mee moet

omspringen, ze zijn immers vlug beschadigd

• een andere mogelijkheid is dat de te verwijderen verpakking zeer goed is vastgemaakt en het dus

enkele minuten kan duren om een onderdeel in een ander jasje te steken

• ook schilderstukken lopen sneller beschadigingen op dan andere stukken, en nemen dus ook meer tijd

in beslag
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• andere stuknummers zijn dan weer uiterst onhandig om te picken, omdat ze bijvoorbeeld maar net in

een bepaalde verpakking passen

• ook zware onderdelen zijn moeilijker om te herverpakken dan hun lichtere broertjes

• een laatste mogelijkheid is dat het gaat over stukken met draad of vettige stukken die moeilijker in

een verpakking te wurmen zijn

Deze oorzaken kunnen we grafisch voorstellen met behulp van twee tools die we in Kaizen hebben

besproken, namelijk het Ishikawa-diagram en het Pareto-diagram.

Figuur 6.1

Ishikawa-diagram van de redenen voor de lange herverpakkingstijd

(Bron: Eigen voorstelling op basis van interne informatie)



109

Pareto-diagram van de redenen voor de lange 
herverpakkingstijd
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Figuur 6.2

Pareto-diagram van redenen voor de lange herverpakkingstijd

(Bron: Eigen voorstelling op basis van interne informatie)

Uit het visgraatdiagram kunnen we afleiden dat de oorzaken te vinden zijn bij de categorieën materiaal en

methode.

De Pareto-analyse toont aan dat we min of meer de 20/80 regel terugvinden in de analyse van onze oorzaken.

De belangrijkste drie categorieën oorzaken zijn immers verantwoordelijk voor meer dan 70% van de lange

herverpakkingstijd, dit zijn delicate stukken, schilderstukken en zware stukken.



110

Hoofdstuk 7:  Vergelijking van de interne en externe kost van

herverpakken

Tot zover is het resultaat van het onderzoek een lijst met 46 stuknummers voor het blauwebakkenmagazijn en

voor het hoogbouwmagazijn, die uit een theoretisch en praktisch onderzoek blijken een groot deel van de

logistieke kosten te veroorzaken. Het is echter niet enkel belangrijk om na te gaan welke stukken de grootste

drijvers van de kosten zijn, maar om te verifiëren of deze kosten wel noodzakelijk zijn in het proces en of

men niet tot een lagere kost kan komen door overleg met de leveranciers.

Voor Volvo Europa Truck kent dit vraagstuk echter een bijzondere dimensie omdat men samenwerkt met de

assemblagefabriek in Zweden. Dit vraagstuk is uitgewerkt in de eerste paragraaf.

Men mag echter niet zomaar overgaan tot een wijziging van de leveranciersverpakking, zonder eerst op een

systematische manier te berekenen wat de extra kosten zijn van de wijziging tegenover de besparingen die

men hierdoor realiseert. Deze afweging van kosten vindt u terug in de tweede paragraaf.

In een laatste paragraaf worden dan uiteindelijk de cijfers met elkaar vergeleken en kunnen we komen tot een

besluit van deze praktijkstudie.

Het resultaat is een selectie aan stuknummers die zeker kandidaat zijn om tot kostenverlagingen te komen. Op

deze manier kan men verder werken aan het programma van continu verbeteren en de logistieke kosten naar

beneden halen.

Het kan best zijn dat de uitkomst van onze berekeningen aantoont dat men reeds de meest efficiënte methode

hanteert en dat men door de wijziging van de leveranciersverpakking niet kan komen tot een verlaging van de

integrale kost. Dit wil echter niet zeggen dat dit onderzoek zinloos is. Immers, de opportuniteit die men in het

bedrijf wou onderzoeken om te komen tot kostenverlaging in het kader van continue verbetering, moest

immers eerst in detail worden onderzocht zodat men geen veranderingen zou realiseren die geen verbetering

inhouden.
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7.1 Relatie tussen beide Europese Volvofabrieken

Aangezien men ook vrachtwagens produceert in de Volvo fabrieken in Zweden gebruikt men daar veel

dezelfde stuknummers. Het is het aangewezen om na te gaan in welke leveranciersverpakking men deze

stukken daar ontvangt. Indien blijkt dat zowel in Gent als in Zweden de stuknummers op dezelfde manier

geleverd worden, heeft men een sterkere onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. Veelal is het zo

dat hoge kosten voor een bepaald stuknummer voor beide fabrieken gelden. Een verandering van

leveranciersverpakking, hoeft dan ook geen extra kosten mee te brengen, integendeel.

7.2 Vergelijking van de interne met de externe kost voor deze stuknummers

7.2.1 Werkwijze voor de berekening van de externe kost

 7.2.1.1 Principes van het gebruikte  kostenberekeningprogramma

Binnen de Volvo groep beschikt men over een programma dat uiterst geschikt is voor de berekeningen die

verder nog noodzakelijk zijn. Het is ontwikkeld door Volvo Logistics en is beschikbaar via intranet.

De uitkomst van het programma is, per stuknummer, de som van alle transportkosten vanaf de leverancier tot

levering op de parking van Volvo Europa Truck.

Bij deze berekeningen houdt men rekening met de reisweg van de transporteur, de vervoerswijze, het land

van herkomst, de levertijd, het gewicht van de goederen, het verpakkingsmateriaal enzoverder.

Het programma is in staat om het jaarlijks bedrag aan transportkosten van een bepaald stuk in twee

verschillende leveranciersverpakkingen te vergelijken. Deze functie is voor ons zeer nuttig omdat we op deze

manier verschillende alternatieven kunnen onderzoeken voor onze geselecteerde stuknummers.

 7.2.1.2 Illustratie met een voorbeeld

Ik zal deze werkwijze kort illustreren met een fictief voorbeeld:

Stel dat er een bepaald type achteruitkijkspiegel wordt geleverd in L2 paletten en dat ze moeten opgeslagen

worden in het blauwebakkenmagazijn en naar de lijn geleverd in 780 boxen. Ze moeten met andere worden
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een herverpakking ondergaan voor de opslag in het magazijn. De bewerkingstijd voor dit ompakken is

relatief hoog en bovendien wordt het stuk bijna dagelijks geleverd. Het gevolg hiervan is dat de logistieke

kosten voor deze spiegel hoog oplopen.

Het lijkt dus voor de hand te liggen dat men een aanzienlijke kostenverlaging zou kunnen realiseren door het

stuk te laten toeleveren in 780 boxen, zodat er geen bijkomende handelingen meer moeten worden

uitgevoerd. Dit is echter niet zo evident.

Wanneer de spiegels in deze lijnverpakking zouden worden geleverd, kan men veel minder spiegels

tegelijkertijd vervoeren dan in paletten omdat verpakking in boxen veel meer volume inneemt in vergelijking

met verpakking in paletten. Ook kan de leverancier een extra vergoeding vragen indien hij zijn verpakking

moet wijzigen.

De verpakkingskeuze is echter geen wilde gok of een op intuïtie gestoelde beslissing maar er moet voor elk

stuknummer een berekening worden gemaakt om de meest efficiënte methode te ontdekken.

Voor de achteruitkijkspiegel zullen we bijvoorbeeld berekenen wat de kost van het herverpakken is. We

benaderen deze door de jaarlijkse arbeidskost van het repacken te bepalen. Stel dat deze kost 3000 euro is.

Vervolgens berekenen we wat de huidige transportkosten van dit stuknummer zijn en wat ze zouden zijn

indien we het zouden laten toeleveren in de lijnverpakking, zijnde de 780 boxen. Indien de alternatieve extra

transportkosten kleiner zijn dan de herverpakkingskosten, zullen we overgaan tot een wijziging van de

leveranciersverpakking.

Indien in ons voorbeeld de huidige jaarlijkse transportkost 10 000 euro is, en de alternatieve kost voor de

levering in 780 boxen 12 000 euro bedraagt, zullen de spiegels in de toekomst niet meer in paletten worden

geleverd. De baten van het alternatief, de verlaging van de logistieke kost met 3000 euro, overtreffen immers

de toename van de transportkost met 2000 euro.

Volgens dit principe zullen we onderzoeken of de stuknummers die ik in een vorig hoofdstuk geselecteerd

heb in aanmerking komen voor dergelijke verbeteringsacties.

 7.2.1.3 Selectie aan stuknummers waarvoor we de berekeningen zullen uitvoeren (zie bijlage 7.1, 7.2,

7.3, 7.4 en 7.5)

Het is vrijwel onmogelijk om deze berekeningen uit te voeren voor elk van de 46 stuknummers voor beide

magazijnen. Het verzamelen van de gegevens en de berekeningen nemen immers heel veel tijd in beslag.

Bovendien kan, eens de methodiek op punt staat, het onderzoek door iedereen verder worden uitgewerkt. Ik
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zal mij dan ook beperken tot een lijst met stukken, die tot de top tien behoren van de kost per stuknummer per

jaar, het aantal colli per jaar of het aantal verpakkingen per jaar. Deze drie criteria worden immers

verondersteld kostendrijvers te zijn voor de activiteit herverpakken.

Uiteraard bestaan er veel stukken zijn die tot elk van de drie lijsten behoren. Daarom geeft bijlage 7.3 een

overzicht van de overblijvende stuknummers in elk van beide opslagplaatsen. Voor SBW zullen we ons

concentreren op 17 stuknummers, voor HBW zijn dit er 15.

Om een beter beeld te krijgen van de stuknummers en de wijze van verpakken, hebben we in de fabriek een

reeks foto’ s genomen van de onderdelen die voor verbetering vatbaar zijn (zie bijlage 7.4 en 7.5).

7.2.2 Berekeningen voor prepack SBW en prepack en postpack HBW (zie bijlage 7.6)

Voor het blauwebakkenmagazijn kwam het er vooral op aan om na te gaan of het niet voordeliger zou zijn

om de stukken die binnen het bedrijf worden herverpakt, te laten toeleveren in lijnverpakking zodat ze geen

herverpakking meer moeten ondergaan en dus onmiddellijk kunnen worden opgeslagen in het magazijn of

zelfs rechtstreeks aan de lijn. Men volgt dus het principe uit het bovenstaande voorbeeld. Ook in het

hoogbouwmagazijn volgt men dit principe.

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens onderstaand schema.

Via het programma van Volvo Logistics werd het mogelijk om twee soorten kosten te berekenen. Enerzijds

de huidige toeleveringskosten van de geselecteerde stuknummers, die momenteel niet in lijnverpakking

worden geleverd. Anderzijds de kosten van het toeleveren van deze stuknummers in lijnverpakking.

Indien deze alternatieve kosten lager uitvallen dan de bestaande dan ligt het voor de hand dat we de

verpakking zullen wijzigen, indien er geen andere belemmeringen zijn.

Verder beschikken we ook over de jaarlijkse arbeidskost voor het herverpakken van deze onderdelen. Deze

moeten ook zeker in rekening worden gebracht.

Indien deze arbeidskosten lager uitvallen dan de extra kosten die men aanrekent voor het alternatief

verpakken van de stukken, dan zal men eveneens overgaan tot een wijziging van de leveranciersverpakking.

Een laatste berekening die we gedaan hebben, is het voorstellen van een alternatieve verpakking van de

stukken, die echter niet de lijnverpakking is, maar die toch voor een kostenverlaging kan zorgen omdat men

in grotere hoeveelheden kan leveren. Op deze manier kan men bijna altijd voor een kostenverlaging zorgen.
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Hiermee wordt bedoeld dat men bijvoorbeeld de stukken zou verpakken in een L4 in plaats van een L1,

waardoor men dus vier keer zoveel stukken per eenheidsverpakking levert.

Men moet er wel steeds rekening mee houden dat de assemblagefabriek in Zweden akkoord moet gaan met

dezelfde aanpassing.

7.3 Besluiten uit de vergelijking

Uit onze berekeningen komt naar voren dat er dikwijls kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden door

de onderdelen in andere verpakking te laten toeleveren. Soms resulteert de huidige methode in de laagste

kosten. We noteren de belangrijkste besluiten voor elk van beide magazijnen.

7.3.1 Besluiten voor prepack SBW

Voor vier van de geselecteerde stuknummers blijkt dat het goedkoper is om ze te laten toeleveren in

lijnverpakking. Het is dan ook zonder twijfel aangewezen deze verandering door te voeren.

Acht overige onderdelen zijn eveneens vatbaar voor verbetering. Daar is het immers zo dat de meerkost om

de verpakking te veranderen in de lijnverpakking lager uitvalt dan de kost die men intern betaalt voor het

herbewerken van deze onderdelen.

Indien men er werkelijk in slaagt om deze wijzigingen door te voeren, kan men jaarlijks een besparing van 13

800 euro realiseren.

7.3.2 Besluiten voor HBW

In het hoogbouwmagazijn kan men reeds een jaarlijkse kostenvermindering van 2750 euro teweegbrengen

door drie stuknummers in een andere verpakking te laten toeleveren. Twee stuknummers vragen een andere

verpakking. Het derde levert voordeel door een verpakking in een kleiner formaat te gebruiken.
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Hoofdstuk 8: Besluiten uit het praktijkonderzoek

Het doel van dit onderzoek was het onderzoeken van een opportuniteit in het bedrijf Volvo Europa Truck om

verbeteringen aan te brengen in het logistieke proces. Meer concreet moest ik de mogelijkheden tot

kostenverlaging onderzoeken die men mogelijks kon realiseren door het wijzigen van de

leveranciersverpakking van de stuknummers die voor de hoogste interne kosten zorgen. In dit hoofdstuk

worden de besluiten van dit onderzoek weergegeven.

8.1 Besluiten uit de berekeningen

Uit onze berekeningen blijkt dat het bedrijf inderdaad kostenverlagingen kan realiseren door de stuknummers

direct in leveranciersverpakking te laten leveren. Uit mijn berekeningen voor 12 stukken in het

laagbouwmagazijn, blijkt dat er een kostenverlaging van 13800 euro kan worden gerealiseerd. De 3

stuknummers in het hoogbouwmagazijn vertegenwoordigen een besparing van 2750 euro. Dit betekent dat

indien men erin slaagt om de herverpakkingsactiviteit voor deze 15 onderdelen te elimineren of efficiënter uit

te voeren, men een kostendaling van 16 550 euro kan bekomen.

Voor het laagbouwmagazijn is het zeker aan te raden om zoveel mogelijk stukken onmiddellijk in de juiste

verpakking te laten leveren. In het hoogbouwmagazijn zijn er relatief minder mogelijkheden om de logistieke

kosten te drukken. Toch bestaat ook hier de mogelijkheid om in kleine stapjes de jaarlijkse kost naar beneden

te halen door de methodiek van dit onderzoek te herhalen voor de resterende geselecteerde stuknummers.

8.2 Een methodologie om voortdurend te verbeteren

Het proces om tot kostenverlaging te komen, zoals beschreven in dit hoofdstuk, is een methodologie die men

eigenlijk op regelmatige tijdstippen zou kunnen herhalen om voortdurend mogelijkheden tot kostenverlaging

aan de weet te komen.

Zoals reeds gezegd is de basis van dit onderzoek, de Q-file, immers een heel dynamische lijst die van dag tot
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dag verandert. Er worden voordurend stuknummers uit verwijderd en aan toegevoegd. Daarom kan het zijn

dat een groot deel van deze informatie uit dit onderzoek binnen een jaar niet meer relevant is. Het is aan te

raden om de oefening regelmatig te herhalen met de recentste gegevens. Op deze manier blijft men wakker

voor opportuniteiten die zich voordoen in het logistieke proces en meer specifiek de verpakkings- en

toeleveringscyclus. Het uitvoeren van de kostenberekeningen voor de andere geselecteerde stuknummers uit

dit onderzoek zou een goede start kunnen zijn. Op deze manier kan men nog verder streven naar verbetering

en aanzienlijke kostenbesparingen realiseren met beperkte kosten en moeite.

8.3 Suggesties voor verder onderzoek

Bij het uitwerken van dit onderzoek schoten er mij verschillende ideeën te binnen om deze studie verder uit te

werken en aan te vullen. Zo kan ook mijn werk continu worden verbeterd.

Een eerste belangrijke aanvulling is, mijns inziens, dat men deze oefening op een gelijkaardige manier

herhaalt, maar dat men rekening houdt, niet enkel met de jaarlijkse arbeidskosten van het herverpakken, maar

eveneens met de overheadkosten ervan. Deze werden hier immers bewust buiten beschouwen gelaten. Men

zou in elk geval tot nauwkeuriger besluiten kunnen komen door een meer boekhoudkundige benadering van

dit verbeteringsproces.

8.4 Basis voor reengineering

In dit onderzoek is dus nagegaan of de kosten van het herverpakken van mateialen niet kunnen worden

gereduceerd. Dit bleek inderdaad het geval. Men kan namelijk vele stukken laten toeleveren in lijnverpakking

zodat herverpakken overbodig wordt. Men zou echter nog verder kunnen gaan door te onderzoeken of de

kosten van extra activiteiten niet geëlimineerd kunnen worden. Dit betekent concreet dat alle stukken in

lijnverpakking worden toegeleverd en dat herverpakken dus overbodig wordt. Ook zullen de kosten van

intern transport hierdoor verminderen aangezien op deze manier alle onderdelen de hoofdstroom binnen het

bedrijf volgen. De transporttijd voor de bijkomende bewerkingen valt immers weg. Het elimineren van de

herverpakkingsactiviteit kan dan de basis vormen van een BPR project waarbij men het hele proces kritisch
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herdenkt. Wellicht zijn er nog activiteiten die overbodig zijn en uit het proces kunnen geschrapt worden. Op

deze manier kan het bedrijf haar efficiëntie en competitiviteit verhogen.

8.5 Confrontatie theorie en praktijk

Veel van de concepten die we in het theoretisch gedeelte omschreven hebben, kwamen in de praktijkstudie

aan bod. Ik denk bijvoorbeeld aan de methodologie van Activity Based Costing die min of meer werd

gevolgd bij de uitwerking van de studie. Ook kwamen bepaalde Kaizen concepten aan bod. De studie

onderzoekt immers opportuniteiten voor kostenverlagingen en tracht ze ook in de praktijk om te zetten. Deze

doelstelling komt overeen met de “Cost” doelstelling van Kaizen. Ook kon ik nuttig gebruik maken van de

tools die bij Kaizen beschreven werden. Ik heb namelijk een flow chart gebruikt om de verpakkingsstroom

schematisch voor te stellen en een visgraatdiagram en Pareto-analyse om de oorzaken van de lange

herverpakkingstijd te analyseren.De conclusies kunnen ook als basis dienen voor een BPR project. Dit werd

vroeger in dit hoofdstuk aangehaald.
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Algemeen besluit

In dit deel vindt u een algemeen besluit van deze scriptie terug. Ik zou erop willen wijzen dat zowel bij het

theoretisch als bij het praktisch gedeelte van dit onderzoek, reeds een afzondelijk besluit is neergeschreven.

Het leek mij dan ook zinloos om alle inzichten uit die hoofdstukken hier te herhalen en ik verwijs dan ook

naar de besluiten van betreffende onderdelen. In dit deel worden de belangrijkste besluiten uit het theoretisch

en praktisch onderzoek, nog eens op een rijtje gezet. Ook heb ik mijn persoonlijke inzichten kort

weergegeven.

Besluiten uit het onderzoek

Besluiten uit het theoretisch onderzoek

Er bestaan nogal wat mogelijkheden voor hedendaagse ondernemingen om hun performantie te verhogen.

Van deze verbeteringsprogramma’s heb ik er drie geselecteerd omdat ze belangrijk waren voor de toepassing

in het praktijkonderzoek. Dit waren Acivity Based Costing en Acitvity Based Management, Business Process

Reengineering en Kaizen.

We kunnen stellen dat de verbeteringsprogramma’s grosso modo in twee categorieën kunnen onderverdeeld

worden: de radicale en de continue verbeteringsprogramma’s. Radicale programma’s doen afstand van het

bestaande proces en ontwerpen een nieuw proces. Voortdurende verbeteringsprogramma’s trachten het

bestaande proces zo goed mogelijk te verbeteren. Tot welke categorie een programma ook behoort, steeds

wordt er een sterke nadruk gelegd op de processen en worden er bij de implementatie verschillende aspecten

van de organisatie beïnvloed. Men moet hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee houden.

Het radicaal verbeteringsprogramma Business Process Reengineering tracht een nieuw proces te ontwerpen

om spectaculaire verbeteringen te realiseren in de kosten, kwaliteit en dienstverlening. Geavanceerde

informatietechnologie maakt deze ommezwaai mogelijk. Een dergelijke radicale verandering in het bedrijf,

vereist uiteraard het grondig analyseren en opvolgen van het project. Na de implementatie is een mentaliteit

van voortdurende verbetering aangewezen. BPR gaat steeds gepaard met een cultuurverandering:

empowerment en cross-functionele teams vormen de bouwstenen van de nieuwe organisatie. De externe

focus ligt niet alleen op de waardecreatie voor de klant, maar de ideeën van het verbeteringsprogramma

worden ook overgedragen naar de leveranciers.
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Activity Based Management is een programma van continue verbetering dat gebruik maakt van de financiële

en niet-financiële informatie uit Activiy Based Costing om mogelijkheden voor verbetering te identificeren

en uit te voeren. Men kan niet-waardetoevoegende activiteiten elimineren of beperken, waardetoevoegende

activiteiten efficiënter uitvoeren, het volume van de kostendrijver verminderen, bepaalde activiteiten

vervangen door goedkopere activiteiten met dezelfde toegevoegde waarde, activiteiten laten gebruik maken

van gemeenschappelijke middelen, de ongebruikte capaciteit verminderen of beter benutten,

rendabiliteitsanalyses uitvoeren voor producten en eventueel elimineren en make or buy beslissingen nemen

op basis van deze informatie. ABC gaat meestal ook gepaard met empowerment van de werknemers

waardoor hun motivatie toeneemt. De werknemers moeten worden opgeleid in de belangrijkste ABC en

ABM concepten en moeten worden getraind om de informatie uit het nieuwe systeem aan te wenden voor

verbetering.

Kaizen betekent het voortdurend uitvoeren van stapsgewijze verbeteringen, waar iedereen in het bedrijf bij

betrokken is. Via Policy Deployment tracht men iedereen bij Kaizen te betrekken. Het is een filosofie die

overal kan toegepast worden. Tevens is het een verzamelnaam voor een veelheid aan managementpraktijken,

zoals Just In Time, Kanban, Total Quality Control en Zero-Defects. Dit noemt men de Kaizen paraplu. Indien

men Kaizen aanwendt voor het management van de werkplek en vooral hier verbeteringen tracht uit te voern,

spreekt men van Gemba Kaizen (Gemba is Japans voor werkplek). Dit is immers de uigelezen plaats om

informatie te verzamelen en verbeteringen aan te brengen.

De hoofddoelstelling van Kaizen is het opzetten van een systeem dat kwaliteit garandeert, de identificatie van

factoren die verantwoordelijk zijn voor de hoge kosten en het ontdekken van mogelijkheden om deze kosten

te drukken en het reduceren van de levertijd. Dit noemt men de QCD-doelstelling van Kaizen, namelijk

Quality, Cost en Delivery. Het zijn cross-functionele doelstellingen die dus boven het afdelingsbelang moeten

geplaatst worden. Cross-functioneel management is dan ook een noodzaak.

Om deze doelstellingen te realiseren, maakt men gebruik van de 5S-methode en de eliminatie van muda. Op

deze manier dalen de kosten van de niet-waardetoevoegende activiteiten en verhoogt de efficiëntie van de

onderneming. Typisch is dat men gebruikt men van de wisselwerking tussen de SDCA-cirkel en de PDCA-

cirkel om verbeteringen door te voeren. Zo worden verbeteringen doorgevoerd en vervolgens tot standaard

gemaakt opdat men niet in oude gewoontes zou hervallen.

Uiteraard zal voor dit alles een cultuurwijziging noodzakelijk zijn. De werknemers moeten meer inspraak

krijgen en er wordt ook een creatieve inbreng van hun kant verwacht. Deze kunnen ze uiten via

verbeteringsvoorstellen of activiteiten in kleine functionele groepen.
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Een essentieel element van Kaizen is dat het een procesgerichte benadering is. Men kijkt immers niet enkel

naar de meetbare resultaten van een verbetering maar ook naar de manier waarop het tot stand is gekomen.

Ik ben ook nagegaan hoe deze verbeteringsprogramma’s een toepassing vinden in Volvo Europa Truck. Ze

hebben zelf een model ontwikkeld voor het uitwerken van verbeteringen, het Volvo Process Improvement

Model. De naam verraadt de nadruk op het verbeteren van de processen. Het model beschrijft het evalueren,

testen, doorvoeren en opvolgen van incrementele en radicale veranderingen.

Het Kaizen begrip werd in het bedrijf geïntroduceerd in 1997, toen men overging tot de ingebruikname van

een tweede productielijn om de flexibiliteit van de productie te verhogen. Men maakt gebruik van Kaizen

workshops, verbeteringsvoorstellen en taakopdrachten om iedereen bij de verbeteringen te betrekken. De

aandachtspunten op de werkplek komen grosso modo overeen met deze die we in de theorie terugvonden:

efficiëntie, productkwaliteit, productiekosten, standaardisatie en het elimineren van waste.

Tenslotte kwamen we tot een vergelijking van de besproken programma’s voor de criteria doelstelling,

methodologie, interne focus, externe focus, rol van informatietechnologie, meetsysteem en typische

problemen. Blijkt dat de programma’s op heel wat punten gelijkenissen vertonen maar toch heeft elk

programma specifieke kenmerken waardoor het zich onderscheidt van de rest. Toch kunnen ABC en ABM,

BPR en Kaizen samen worden toegepast in het bedrijfsleven. ABC levert immers relevante en accurate

informatie die als ondersteuning kan dienen voor de andere programma’s. Ook BPR en Kaizen kunnen hand

in hand gaan: de invoering van Kaizen vergemakkelijkt het opzetten van een BPR programma en Kaizen kan

de resultaten van een reengineeringproces verfijnen.

Besluiten uit het praktijkonderzoek

Zoals reeds vermeld situeert mijn opdracht zich binnen de logistieke afdeling van Volvo Europa Truck,

meerbepaald het selecteren van de stuknummers die in aanmerking komen om op een goedkopere manier

behandeld te worden in het totale toeleveringsproces. Deelprocessen van dit proces zijn het transport van bij

de leverancier naar het bedrijf, de goederenontvangst, de kwaliteitscontrole, de opslag in de magazijnen en

het bevoorraden naar het verbruikspunt. Eén van de meest kostbepalende elementen in dit proces is de wijze

van verpakken. Dit bepaalt immers het volume dat moet getransporteerd worden en het totaal aantal colli dat

moet verhandeld worden. Mijn opdracht was het zoeken naar de optimale verpakkingsstrategie voor de

duurste stuknummers in dit domein.
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Als we het toeleveringsproces bekijken, kan men wat verpakkingsmethode betreft reeds bij de leverancier

ingrijpen ofwel bij het binnenkomen van de goederen voor opslag ofwel op het moment dat men de stukken

naar het verbruikspunt brengt.

Optimaal lijkt om het principe “right from the beginning” toe te passen, dus van bij de leverancier. Dit heeft

evenwel een grote invloed op het totaal aantal te behandelen colli bij de leverancier en op het volume bij

toelevering. Het is ook zo dat een bepaald stuknummer op meer dan één plaats verbruikt wordt. Dit kan zijn

in meer dan één fabriek en/of op meerdere lijnadressen per fabriek. Op elk van deze plaatsen kan het verbruik

per tijdseenheid sterk uiteenlopen. Het gevolg is dat een optimalisatie complex kan worden en in sommige

gevallen uitsluit om reeds van bij de leverancier in te grijpen.

Uit mijn onderzoek bleek inderdaad dat door het veranderen van de verpakking van 12 stuknummers in SBW

en 3 stuknummers in HBW het bedrijf een totaal bedrag van 16550 euro kan uitsparen. Er is dus duidelijk

aangetoond dat het elimineren van de activiteit herverpakken een winstgevende beslissing zou zijn maar door

bovenvermelde beperkingen is het niet eenvoudig om deze eliminatie in de praktijk om te zetten.

Het proces om tot kostenverlaging te komen zoals beschreven in de praktijkstudie is een methodologie die

men eigenlijk op regelmatige tijdstippen zou kunnen herhalen om voortdurend mogelijkheden tot

kostenverlaging aan de weet te komen.

Het is aan te raden om de oefening regelmatig te herhalen met de recentste gegevens. Op deze manier blijft

men wakker voor opportuniteiten die zich voordoen in het logistieke proces en meer specifiek de

verpakkings- en toeleveringscyclus. Het uitvoeren van de kostenberekeningen voor de andere geselecteerde

stuknummers uit dit onderzoek zou een goede start kunnen zijn. Op deze manier kan men nog verder streven

naar verbetering en aanzienlijke kostenbesparingen realiseren met beperkte kosten en moeite.

Besluiten de confrontatie van theorie en praktijk

Er blijkt dat er veel theoretische concepten zijn die ook werkelijk in het bedrijfsleven worden gebruikt. Ik

denk hierbij in het bijzonder aan de besproken verbeteringsprogramma’s Activity Based Management,

Kaizen en Business Process Reengineering, die allen een toepassing vonden in de praktijkstudie voor Volvo

Europa Truck. Toch stel ik vast dat veel van de theorieën niet kunnen toegepast worden op het

geheel. Concreet betekent dit dat in deze studie theorie A optimaal is voor een aantal stuknummers

maar dat theorie B beter is voor andere stukken en dat zelfs binnen A en  B er nog uitzonderingen

zijn die dan een combinatie van A en B vereisen of zelfs helemaal buiten categorie vallen.
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Persoonlijke besluiten

Een afstudeerproject is in mijn ogen de uitgelezen mogelijkheid om de kennis, vaardigheden en attitudes die

we doorheen de kandidaturen en licenties van onze studie Toegepaste Economische Wetenschappen

verzameld hebben, om te zetten in de praktijk. Bij de uitwerking van de scriptie was het immers mogelijk om

een groot deel van de gedoceerde cursussen uit de voorbije vier jaar toe te passen. Ik denk hierbij

bijvoorbeeld aan operationeel beheer, analytisch boekhouden en kostencalculatie, beheerscontrole en

beleidsinformatie.

Bovendien hebben we ook nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld die ons zeker in het verdere leven van

pas zullen komen. We zijn nu immers in staat om bestaande literatuur te verwerken en te integreren en dit

alles op een persoonlijke manier. Ook hebben we geleerd om een bepaald project aan te pakken en te

plannen, ermee rekening houdend dat niet altijd alles volgens plan verloopt en dat we soms buffers moeten

inbouwen om onverwachte omstandigheden op te vangen.

De praktijkstudie was zonder twijfel een aangename eerste kennismaking met het bedrijfsleven. Ik kon nu

zelf ervaren wat professionele taken inhouden, hoe medewerkers met elkaar omgaan en wat men bedoelt met

bedrijfscultuur. Tijdens deze studie heb ik bovendien mijn sociale vaardigheden kunnen ontplooien. Het

onderzoek kwam immers tot stand met behulp van interviews met sectieleiders, bijkomende uitleg van de

medewerkers en vragenlijsten aan de arbeiders. Op deze manier kwam ik met heel veel medewerkers in

contact. Bovendien waren er regelmatig tussentijdse evaluaties met mijn begeleider in het bedrijf, Georges

Teirlinck. Doorheen dit alles heb ik geleerd een assertieve maar gemoedelijke houding aan te nemen. Zoals u

merkt, was de samenwerking met de mensen in Volvo Europa Truck een aangename en leerrijke

samenwerking. Hiervoor zou ik iedereen in het bedrijf nog eens willen bedanken.

Slotbemerking

De analyse van verbeteringsprogramma’s in theorie en praktijk is zeker en vast een boeiende materie. Deze

studie heeft mij nuttige inzichten opgeleverd hieromtrent. Ik was bovenal zeer gecharmeerd toen Georges

Teirlinck (de verantwoordelijke voor goederenontvangst en lijnbevoorrading binnen Volvo Europa Truck)

mij in zijn afscheidstoespraak als volgt uitwuifde: “Ik ben zeer tevreden over de studie. Ik kan zeker je

resultaten als basis gebruiken voor verdere verbeterings- en kostenbesparingsprojecten”
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Bijlage 1.1: Logboek

 Nr Datum Onderwerp Contactpersoon
Sep 1 4-Sep-02Voorstelling van het project G. Teirlinck
   Verkennende rondleiding in het fabrieksgebouw  
   Voorstelling van Volvo Europa Truck  
 2 5-Sep-02Bezoek afdeling materiaalvoorbereiding N. D'Haenens
    F. Bovijn
   Bezoek marktaanpassingscentrum M. Lefèvre
   Bezoek afdeling leveringsopvolging S. Van de Weghe
 3 6-Sep-02Bezoek afleveringscentrum G. Van Der Sypt
   Bezoek afdeling logistieke systemen en stocktelling B. Haghebaert
   Bezoek afdeling orderontvangst en planning M. Verniers
 4 17-Sep-02Korte voorstelling van de afdeling materiaalbehandeling M. Polfliet
   Bezoek goederenreceptie L. Lauwereys
   Gesprek met de verantwoordelijke verpakking W. Niemegeers
   Gesprek met de verantwoordelijke materiaalkwaliteit L. Haems
 5 18-Sep-02Gesprek met de verantwoordelijke kitting en sequence F. Desmet
   Gesprek met de verantwoordelijke HBW &SBW H. Neirinck
 6 19-Sep-02Bijkomende uitleg over de afdeling materiaalbehandeling M. Polfliet
 7 20-Sep-02Bijkomende uitleg over de verschillende magazijnen G. Coolsaet
 8 23-Sep-02Berekenen van de jaarlijkse arbeidskost  
   Analyse  van de resultaten en besluitvorming  
   Verder afbakenen van de opdracht G. Teirlinck
 9 24-Sep-02Uitleg over de structuur van Q-lijsten D. Raes
 10 25-Sep-02Ordenen van de Q-lijsten D. Raes
 11 26-Sep-02Analyse van de gegevens D. Raes
 12 27-Sep-02Besluitvorming omtrent de Q-lijsten D. Raes
 13 30-Sep-02Voorbereiding praktijkonderzoek prepack SBW  
     
Oct 14 2-Oct-02Voorbereiding praktijkonderzoek prepack en postpack HBW  
 15 15-Oct-02Uitwerking praktijkonderzoek SBW  
 16 24-Oct-02Uitwerking praktijkonderzoek SBW  
     
Nov 17 5-Nov-02Uitwerking praktijkonderzoek SBW  
 18 12-Nov-02Uitwerking praktijkonderzoek HBW  
 19 21-Nov-02Uitwerking praktijkonderzoek HBW  
 20 28-Nov-02Besluitvorming omtrent de resultaten uit het praktijkonderzoek  
   SBW  
     
Feb 21 11-Feb-03Tussentijdse evaluatie van het project G. Teirlinck
 22 18-Feb-03Gesprek met de verantwoordelijke verbeteringsprogramma's D. De Vos
   en Kaizen  
 23 5-Mar-03Besluitvorming omtrent de resultaten uit het praktijkonderzoek G. Coolsaet
   HBW  

     



X

Mar 24 17-Mar-03Foto's maken van de kostendrijvende stuknummers  
   Tussentijdse evaluatie van het project G. Teirlinck
 25 18-Mar-03Gesprek met de verantwoordelijke kwaliteit J. Edlung
 26 19-Mar-03Kostenvergelijking uitwerken W. Niemegeers
 27 21-Mar-03Kostenvergelijking uitwerken W. Niemegeers
     
Apr 28 3-Apr-03Besluitvorming omtrent de kostenvergelijking W. Niemegeers
   Evaluatie van de prakijkstudie G. Teirlinck
   Uitwerking van de besluiten  

Bijlage 5.1: Berekenen van de jaarlijkse arbeidskost per handeling

(euro arbeidskosten per jaar)
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Goederenstroom 1: HBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar
colli in 2001

BEHANDELING
2Losplaats vooraan 151,446 0.51 77,237
3Straps en deksels verwijderen 151,446 1.08 163,562
7Repack HBW 4,777 21.27 101,607
8Prepack HBW 2,810 21.27 59,769
9Postpack HBW 22,815 1.95 44,489

FH/FM 15,058 2.03 30,568

FL 7,757 1.88 14,583

10Pick HBW 13,528 1.95 26,380
FH/FM 8,928 2.03 18,124
FL 4,600 1.88 8,648

11Sequentiëren/kitten HBW 13,687 8.9 121,814
FH/FM 12,832 9.23 118,439

FL 855 8.56 7,319

28Leeggoedbehandeling BTB, HBW 190,967 1.03 196,696
30Sequentiëren/kitten BTG incl. Bulk 14,573 8.9 129,700

FH/FM 8,954 9.23 82,645

FL 5,619 8.56 48,099

42Sequentiëren/kitten Zuid incl. Bulk 16,123 8.9 143,495
FH/FM 15,879 9.23 146,563

FL 244 8.56 2,089

69Weigeren van palletten 15,145 3.44 52,099
72Postpack bins HBW 15,615 4.6 71,829

INSPECTIE
1Administratieve receptie 151,446 0.26 39,376

TOTAAL 1,228,052

Goederenstroom 2: SBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar
colli in 2001



XII

BEHANDELING
2Losplaats vooraan 25,222 0.51 12,863

31Repack SBW 8,430 5.81 48,978
32Prepack SBW 33,720 5.81 195,913

33.34Postpack SBW, pick SBW 21,328 0.17 3,626
35Sequentiëren/kitten BTB (SBW) 797 9.01 7,181
75Weigeren en correctie 46,539 0.61 28,389

INSPECTIE
1Administratieve receptie 25,222 0.26 6,558

TOTAAL 303,508

Goederenstroom 3: Bulk
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar
colli in 2001

BEHANDELING
2Losplaats vooraan 51,796 0.51 26,416

22Losplaats Noord 25,898 0.13 3,367
23Losplaats Zuid 25,898 0.11 2,849
30Sequentiëren/kitten BTG incl. HBW 14,573 8.9 129,700

FH/FM 8,954 9.23 82,645

FL 5,619 8.56 48,099

38Repack bulk 1,405 0.93 1,307
42Sequentiëren/kitten Zuid incl. HBW 16,123 8.9 143,495

FH/FM 15,879 9.23 146,563

FL 244 8.56 2,089

44Pick Noord FL 879 2.23 1,960
46Pick Zuid FH 1,758 1.2 2,110
47Leeggoedbehandeling Shelter Noord 10,802 1.36 14,691
48Leeggoedbehandeling Shelter Zuid 7,363 1.36 10,014
53Sequentiëren/kitten bulk Noord: BTL 6,635 8.9 59,052

FH/FM 5,169 9.23 47,710

FL 1,466 8.56 12,549

INSPECTIE
1Administratieve receptie 103,591 0.26 26,934

TOTAAL 421,892

Goederenstroom 4:
Externe sequentie

aantal arbeidskost arbeidskost
verwerkte per collo per jaar

colli in 2001



XIII

BEHANDELING
22Losplaats Noord 64,103 0.49 31,410

FH/FM 43,690

FL 20,413

23Losplaats Zuid 50,044 0.62 31,027
FH/FM 49,342

FL 702

47Leeggoedbehandeling shelter Noord 21,115 1.36 28,716
48Leeggoedbehandeling shelter Zuid 93,032 1.36 126,524
53Hersequentiëren bulk Noord: BTL 20,000 9.01 180,200

INSPECTIE
1Administratieve receptie 177,713 0.26 46,205

TOTAAL 444,083

Bijlage 5.2: Rangschikken van de arbeidskost per goederenstroom

(euro arbeidskosten per jaar)

Goederenstroom 1: HBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar
colli in 2001



XIV

1 28Leeggoedbehandeling BTB, HBW 190,967 1.03 196,696
2 3Straps en deksels verwijderen 151,446 1.08 163,562
3 42Sequentiëren/kitten Zuid incl. Bulk 16,123 8.90 143,495
4 30Sequentiëren/kitten BTG incl. Bulk 14,573 8.90 129,700
5 11Sequentiëren/kitten HBW 13,687 8.90 121,814
6 7Repack HBW 4,777 21.27 101,607
7 2Losplaats vooraan 151,446 0.51 77,237
8 72Postpack bins HBW 15,615 4.60 71,829
9 8Prepack HBW 2,810 21.27 59,769

10 69Weigeren van palletten 15,145 3.44 52,099
11 9Postpack HBW 22,815 1.95 44,489
12 1Administratieve receptie 151,446 0.26 39,376
13 10Pick HBW 13,528 1.95 26,380

TOTAAL 1,228,052

Goederenstroom 2: SBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 32Prepack SBW 33,720 5.81 195,913
2 31Repack SBW 8,430 5.81 48,978
3 75Weigeren en correctie 46,539 0.61 28,389
4 2Losplaats vooraan 25,222 0.51 12,863
5 35Sequentiëren/kitten BTB (SBW) 797 9.01 7,181
6 1Administratieve receptie 25,222 0.26 6,558
7 33.34Postpack SBW, pick SBW 21,328 0.17 3,626

TOTAAL 303,508

Goederenstroom 3: Bulk
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 42Sequentiëren/kitten Zuid incl. HBW 16,123 8.90 143,495
2 30Sequentiëren/kitten BTG incl. HBW 14,573 8.90 129,700
3 53Sequentiëren/kitten bulk Noord: BTL 6,635 8.90 59,052
4 1Administratieve receptie 103,591 0.26 26,934
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aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
5 2Losplaats vooraan 51,796 0.51 26,416
6 47Leeggoedbehandeling Shelter Noord 10,802 1.36 14,691
7 48Leeggoedbehandeling Shelter Zuid 7,363 1.36 10,014
8 22Losplaats Noord 25,898 0.13 3,367
9 23Losplaats Zuid 25,898 0.11 2,849

10 46Pick Zuid FH 1,758 1.20 2,110
11 44Pick Noord FL 879 2.23 1,960
12 38Repack bulk 1,405 0.93 1,307

TOTAAL 421,892

Goederenstroom 4:
Externe sequentie

aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 53Hersequentiëren bulk Noord: BTL 20,000 9.01 180,200
2 48Leeggoedbehandeling shelter Zuid 93,032 1.36 126,524
3 1Administratieve receptie 177,713 0.26 46,205
4 22Losplaats Noord 64,103 0.49 31,410
5 23Losplaats Zuid 50,044 0.62 31,027
6 47Leeggoedbehandeling shelter Noord 21,115 1.36 28,716

TOTAAL 444,083

Bijlage 5.3: De hoofdstroom afzonderen uit deze gegevens

(euro arbeidskosten per jaar)

Goederenstroom 1: HBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar
colli in 2001

1 42Sequentiëren/kitten Zuid incl. Bulk 16,123 8.90 143,495
2 30Sequentiëren/kitten BTG incl. Bulk 14,573 8.90 129,700
3 11Sequentiëren/kitten HBW 13,687 8.90 121,814
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4 7Repack HBW 4,777 21.27 101,607
5 72Postpack bins HBW 15,615 4.60 71,829
6 8Prepack HBW 2,810 21.27 59,769
7 69Weigeren van palletten 15,145 3.44 52,099
8 9Postpack HBW 22,815 1.95 44,489
9 10Pick HBW 13,528 1.95 26,380

TOTAAL 751,181

Goederenstroom 2: SBW
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 32Prepack SBW 33,720 5.81 195,913
2 31Repack SBW 8,430 5.81 48,978
3 75Weigeren en correctie 46,539 0.61 28,389
4 35Sequentiëren/kitten BTB (SBW) 797 9.01 7,181
5 33.34Postpack SBW, pick SBW 21,328 0.17 3,626

TOTAAL 284,087

Goederenstroom 3: Bulk
aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 42Sequentiëren/kitten Zuid incl. HBW 16,123 8.90 143,495
2 30Sequentiëren/kitten BTG incl. HBW 14,573 8.90 129,700
3 53Sequentiëren/kitten bulk Noord: BTL 6,635 8.90 59,052
4 46Pick Zuid FH 1,758 1.20 2,110
5 44Pick Noord FL 879 2.23 1,960
6 38Repack bulk 1,405 0.93 1,307
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TOTAAL 337,622

Goederenstroom 4:
Externe sequentie

aantal arbeidskost arbeidskost

verwerkte per collo per jaar

colli in 2001
1 53Hersequentiëren bulk Noord: BTL 20,000 9.01 180,200

TOTAAL 180,200

Bijlage 5.4: Overzicht van de kosten van alle extra handelingen per goederenstroom

(euro arbeidskosten per jaar)

Goederenstroom 1: HBW
sequentiëren en kitten 395,000
repack 102,000
postpack bins 72,000
prepack 60,000
weigeren van palletten 52,000
postpack 44,000
picking 26,000

TOTAAL 751,000
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Goederenstroom 2: SBW
prepack 196,000

repack 49,000

weigeren en correctie 28,000

sequentiëren en kitten 7,000

postpack en picking 4,000

TOTAAL 284,000

Goederenstroom 3: Bulk
sequentiëren en kitten 332,000

picking 4,000

repack 1,000

TOTAAL 337,000

Goederenstroom 4: Externe sequentie
hersequentiëren bulk noord 180,000

TOTAAL 180,000

ALGEMEEN TOTAAL 1,552,000

Bijlage 5.5: Overzicht van de kosten van alle extra handelingen over de
goederenstromen heen

(euro arbeidskosten per jaar)

sequentiëren en kitten HBW 395,000
sequentiëren en kitten BULK 332,000
prepack SBW 196,000
hersequentiëren EXTERNE SEQUENTIE 180,000
repack HBW 102,000
postpack bins HBW 72,000
prepack HBW 60,000
weigeren van palletten HBW 52,000
repack SBW 49,000
postpack HBW 44,000
weigeren en correctie SBW 28,000
picking HBW 26,000
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sequentiëren en kitten SBW 7,000
postpack en picking SBW 4,000
picking BULK 4,000
repack BULK 1,000

TOTAAL 1,552,000

Bijlage 5.6: Theoretische lijst SBW

PARTNR   YR-QTY PA FR  UNITLOAD #colli/jaar #verp/jaar LNP1 PP1

20466351 10855L 4 250 43 347 790 8

20429145 20596L 4 600 34 275 790 8

20452330 12455L 2 495 25 176 780 7

8171379 11927L 4 600 20 159 790 8

20424431 2566L 4 150 17 154 790 9

1078850 4259L 2 252 17 152 780 9

20386213 1106L 3 48 23 138 790 6

1078349 946L 2 28 34 135 790 4
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20400504 3172L 4 192 17 132 790 8

20392064 6329K 1 100 63 127 780 2

3181173 2313L 2 164 14 113 780 8

20350129 3491L 3 256 14 109 780 8

1628953 1711L 3 144 12 107 780 9

1072473 5210L 2 400 13 104 780 8

3181335 1557L 4 120 13 104 790 8

20386441 5189K 1 50 104 104 790 1

3124089 3043K 1 60 51 101 780 2

20350128 3491L 2 280 12 100 780 8

3954496 4355L 4 350 12 100 790 8

3954497 4355L 4 350 12 100 790 8

9137704 15702L 3 1440 11 98 780 9

3987648 2322L 1 144 16 97 780 6

6792194 2861L 2 120 24 95 790 4

3953303 3544L 1 150 24 95 780 4

20442558 1127L 1 48 23 94 780 4

3125205 5209L 4 512 10 92 790 9

20429190 2125L 1 216 10 89 780 9

1189609 2207L 4 200 11 88 790 8

20386146 3530L 2 280 13 88 780 7

20362623 880L 2 60 15 88 790 6

3182000 4369L 1 100 44 87 790 2

3986711 6962L 3 720 10 87 780 9

6782717 10422L 2 1000 10 83 780 8

1653840 3465K 2 170 20 82 780 4

8171380 3572L 4 352 10 81 790 8

3985105 971L 4 96 10 81 790 8
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20362634 4351K 2 216 20 81 780 4

20376597 5027L 1 250 20 80 780 4

1071211 641L 1 32 20 80 780 4

20411654 4645L 4 522 9 80 780 9

1542448 5209K 1 140 37 74 780 2

20376784 10418L 2 984 11 74 790 7

3199156 1097K 1 30 37 73 780 2

3953384 1147L 2 128 9 72 780 8

964507 4719K 1 270 17 70 780 4

6773993 10422L 2 1200 9 69 780 8

3181545 2258L 1 134 17 67 780 4

3954498 894L 3 80 11 67 790 6

3954499 894L 3 80 11 67 790 6

20401474 129L 1 4 32 65 790 2

Bijlage 5.7: Theoretische lijst HBW

PARTNR   YR-QTY PA FR  UNITLOAD #colli/jaar #verp/jaar LNP1 PP1

20455908 121628L 4 560 217 1955 790 9

20399022 46602L 2 480 97 583L20 6

20452123 45463L 3 600 76 455L30 6

20506176 16126L 2 200 81 323K10 4

3175934 13017L 4 90 145 289L20 2

3175933 13017L 4 90 145 289L20 2

3986433 38628L 4 403 96 192L20 2

20383071 22639L 4 240 94 189L20 2

1079666 23183L 2 390 59 178L10 3
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20506182 2955L 4 70 42 169L10 4

20409938 3967L 4 96 41 165 780 4

20409939 3967L 4 96 41 165 780 4

20453670 9022L 4 500 18 162 790 9

20456160 2922L 4 36 81 162L30 2

1075450 2688L 4 72 37 149K20 4

3197927 2688L 4 72 37 149K20 4

3987646 937L 1 14 67 134L10 2

20441354 1248L 4 20 62 125L30 2

20464894 21788L 4 360 61 121L20 2

20427987 40487L 2 675 60 120L20 2

1075752 85293K 2 3000 28 114 780 4

20428993 431L 4 8 54 108L30 2

3979999 1998L 3 40 50 100L20 2

20441423 883L 4 18 49 98L30 2

20500651 2273L 4 190 12 96 790 8

1622907 532L 1 12 44 89K20 2

3987323 12746L 1 288 44 89L10 2

3171448 2356L 3 57 41 83L30 2

20464741 18924L 4 500 38 76L20 2

20375248 2378L 1 64 37 74L10 2

3197958 3057L 3 88 35 69L30 2

20401361 18708L 3 2500 7 67 780 9

3127051 764L 4 24 32 64L20 2

20466374 2463L 4 80 31 62L20 2

20376885 717K 2 24 30 60K20 2

20466376 2463L 4 84 29 59L20 2

1628954 175L 1 27 6 58 780 9
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20399827 626L 3 98 6 57 780 9

20399828 626L 3 98 6 57 780 9

3986639 2332L 4 84 28 56L40 2

20443067 2920L 4 112 26 52L20 2

3987959 874L 1 36 24 49L10 2

1075805 579L 1 108 5 48 780 9

3171449 2356L 4 100 24 47L40 2

20441044 628L 1 120 5 47 780 9

20429274 1253L 3 56 22 45L30 2

1076076 597L 4 27 22 44L30 2

3963690 1032L 4 48 22 43L40 2

20442796 1312L 3 247 5 42L20 8

1075841 1265L 2 60 21 42L10 2
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Bijlage 6.1: Legende bij de resultaten van de praktijkstudie

PARTNR stuknummer
YR-QTY de jaarlijkse behoefte aan dit stuknummer, uitgedrukt in aantal stuks
UNITLOAD het aantal stuks dat per collo geleverd wordt
TIJD/collo het aantal minuten die de werknemers nodig hebben om één collo van een
 bepaald stuknummer te verwerken, zoals geschat door de werknemers zelf
STUKS/box het werkelijk aantal stukken dat in een blauwe bak geraakt (vaak afwijkend
 van het theoretisch aantal), zoals geschat door de werknemers zelf
#colli/jaar Jaarhoeveelheid/unitload
 het aantal colli dat per jaar verwerkt wordt
#verp/jaar #colli/jaar * PP1
 het theoretisch aantal verpakkingen dat men per jaar van een bepaald
 stuknummer realiseert
berekend #verp/jaar #colli/jaar * berekende PP1
 het werkelijk aantal verpakkingen dat men per jaar van een bepaald
 stuknummer realiseert
TIJD/jaar TIJD/collo * #colli/jaar
 het aantal minuten dat men jaarlijks aan een bepaald stuknummer werkt
uren/jaar TIJD/jaar / 60
 het aantal uren dat men jaarlijks aan een bepaald stuknummer werkt
kost/stuknr/jaar uren/jaar * 32
 de kost die een bepaald stuknummer jaarlijks vertegenwoordigd
 (één arbeidsuur kost immers 32 euro)
kost/collo kost/stuknr/jaar / #colli/jaar
PA het type pallet waarin dit stuknummer aankomt bij VET
FR het aantal lagen dat één pallet telt
LNP1 de lijnverpakking van het stuknummer bij het eerste lijnadres waar het
 stuknkummer gebruikt wordt
PP1 de theoretische postpackcode, het theoretisch aantal verpakkingen per collo
berekende PP1 unitload / STUKS/box
 de werkelijke postpackcode, het werkelijk aantal verpakkingen per collo
LNP2 de lijnverpakking van het stuknummer bij het tweede lijnadres waar het
 stuknkummer gebruikt wordt
PP2 de theoretische postpackcode voor het tweede lijnadres, het theoretisch
 aantal verpakkingen per collo
LNP3 de lijnverpakking van het stuknummer bij het derde lijnadres waar het
 stuknkummer gebruikt wordt
PP3 de theoretische postpackcode voor het derde lijnadres, het theoretisch
 aantal verpakkingen per collo
LNP4 de lijnverpakking van het stuknummer bij het vierde lijnadres waar het
 stuknkummer gebruikt wordt
PP4 de theoretische postpackcode voor het vierde lijnadres, het theoretisch
 aantal verpakkingen per collo
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Bijlage 6. 2: Resultaten van het praktijkonderzoek voor prepack SBW (50 stuknummers)

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
1 3987326 33548 252 30 20 133 533 1677 3994 67 2130 16.00 L 1 780 4 13
2 20428186 6668 20 10 10 333 667 667 3334 56 1778 5.33 L 1 790 2 2 790 2 790 2
3 20379348 38856 1300 100 130 30 120 299 2989 50 1594 53.33 L 2 790 4 10 790 9
4 3944785 27205 288 30 42 94 94 648 2834 47 1511 16.00 L 2 790 1 7 790 1
5 1629549 9144 320 75 15 29 229 610 2143 36 1143 40.00 L 2 780 8 21 780 1 780 8 780 8
6 20379348 38856 1300 60 130 30 120 299 1793 30 956 32.00 L 2 790 4 10 790 9
7 3986711 7303 720 150 28 10 91 261 1521 25 811 80.00 L 3 780 9 26 780 9 790 9 780 9
8 20466350 19437 400 30 36 49 389 540 1458 24 777 16.00 L 4 790 8 11
9 20401945 5299 100 25 20 53 212 265 1325 22 707 13.33 L 2 790 4 5

10 20467351 38856 930 30 80 42 251 486 1253 21 668 16.00 L 2 780 6 12 780 6 780 9
11 20466353 4641 120 30 10 39 39 464 1160 19 619 16.00 L 4 790 1 12 790 1
12 20429145 21210 600 30 50 35 283 424 1061 18 566 16.00 L 4 790 8 12 790 8 790 8
13 20392752 8100 216 25 20 38 225 405 938 16 500 13.33 L 3 790 6 11 790 9
14 3176488 9331 340 30 27 27 220 346 823 14 439 16.00 L 2 780 8 13 780 8
15 20392751 10234 465 35 35 22 176 292 770 13 411 18.67 L 4 790 8 13 790 9
16 3181334 3644 120 25 12 30 243 304 759 13 405 13.33 L 4 790 8 10 790 9
17 8189384 2808 106 25 27 26 106 104 662 11 353 13.33 L 2 790 4 4 790 4
18 20401475 465 12 15 2 39 233 233 581 10 310 8.00 L 3 790 6 6
19 20386441 5294 50 5 50 106 106 106 529 9 282 2.67 K 1 790 1 1
20 1063726 9336 800 45 25 12 105 373 525 9 280 24.00 L 4 780 9 32 780 9 780 9
21 20467117 4191 336 40 20 12 12 210 499 8 266 21.33 L 4 780 1 17
22 20376970 4810 480 45 32 10 90 150 451 8 241 24.00 L 4 780 9 15 780 9
23 1078349 833 28 15 7 30 119 119 446 7 238 8.00 L 2 790 4 4 790 4
24 20409832 3783 270 30 30 14 112 126 420 7 224 16.00 L 4 790 8 9
25 20350540 5304 260 20 65 20 82 82 408 7 218 10.67 L 1 780 4 4
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PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
26 20400505 2040 100 20 25 20 82 82 408 7 218 10.67 L 2 790 4 4
27 1071503 5289 396 30 40 13 80 132 401 7 214 16.00 L 3 790 6 10 790 6
28 1653840 3762 170 15 15 22 89 251 332 6 177 8.00 K 2 780 4 11
29 6782717 10616 1000 30 100 11 85 106 318 5 170 16.00 L 2 780 8 10
30 3176626 3143 300 30 30 10 94 105 314 5 168 16.00 L 1 780 9 10
31 20429190 2255 216 30 21 10 94 107 313 5 167 16.00 L 1 780 9 10 780 7
32 3124089 3351 60 5 30 56 112 112 279 5 149 2.67 K 1 780 2 2 780 2 780 2
33 20350129 3548 256 20 32 14 111 111 277 5 148 10.67 L 3 780 8 8
34 20400974 2140 120 15 24 18 89 89 268 4 143 8.00 L 2 790 5 5
35 3954496 4553 350 20 40 13 104 114 260 4 139 10.67 L 4 790 8 9
36 3954497 4553 350 20 40 13 104 114 260 4 139 10.67 L 4 790 8 9
37 3953303 3756 150 10 30 25 100 125 250 4 134 5.33 L 1 780 4 5 790 5 780 4
38 6792194 2989 120 10 30 25 100 100 249 4 133 5.33 L 2 790 4 4
39 955401 6287 800 30 80 8 47 79 236 4 126 16.00 K 2 780 6 10 780 1 780 8 780 8
40 20400504 3009 192 15 24 16 125 125 235 4 125 8.00 L 4 790 8 8
41 20442558 1086 48 10 8 23 91 136 226 4 121 5.33 L 1 780 4 6
42 20386213 1051 48 10 8 22 131 131 219 4 117 5.33 L 3 790 6 6
43 3125205 5306 512 20 57 10 93 93 207 3 111 10.67 L 4 790 9 9
44 20451856 4705 115 5 115 41 82 41 205 3 109 2.67 78 0 780 2 1 780 2 780 2
45 1628955 466 72 30 6 6 58 78 194 3 104 16.00 L 2 780 9 12
46 1078850 4715 504 20 24 9 84 196 187 3 100 10.67 L 4 780 9 21 780 9 780 1 780 9
47 3985106 541 120 40 6 5 41 90 180 3 96 21.33 L 4 780 9 20
48 20440169 1790 50 5 50 36 107 36 179 3 95 2.67 78 0 780 3 1
49 20350593 1704 315 25 30 5 49 57 135 2 72 13.33 L 2 780 9 11
50 20350128 3548 280 10 35 13 101 101 127 2 68 5.33 L 2 780 8 8

649 20767 15.25
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Bijlage 6. 3: Resultaten van het praktijkonderzoek voor prepack en postpack HBW

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4 LNP5 PP5

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
1 3986433 38628 403 25 96 192 2396 40 1278 13.33 L 4 L20 2
2 20464894 21788 360 20 61 121 1210 20 646 10.67 L 4 L20 2 L20 2
3 20427987 40487 675 15 60 120 900 15 480 8.00 L 2 L20 2 L20 2 780 8
4 3175933 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2 L20 2
5 3175934 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2 L20 2
6 20399022 46602 480 7 80 97 583 583 680 11 362 3.73 L 2 L20 6 6 L20 1
7 3987323 12746 288 15 144 44 89 89 664 11 354 8.00 L 1 L10 2 2 L10 2
8 20452123 45463 600 7 100 76 455 455 530 9 283 3.73 L 3 L30 6 6 L30 1
9 3197958 3057 88 15 44 35 69 69 521 9 278 8.00 L 3 L30 2 2 L10 4

10 20455908 121628 560 2 35 217 1955 3475 434 7 232 1.07 L 4 790 9 16 780 9 780 8 780 9 780 9
11 3986639 2332 84 15 42 28 56 56 416 7 222 8.00 L 4 L40 2 2 L40 1
12 20464741 18924 500 10 250 38 76 76 378 6 202 5.33 L 4 L20 2 2 L20 2
13 1075450 2688 72 10 18 37 149 149 373 6 199 5.33 L 4 K20 4 4 K20 4 K20 4
14 3197927 2688 72 10 18 37 149 149 373 6 199 5.33 L 4 K20 4 4 K20 4 K20 4 K20 4
15 1079666 23183 390 6 59 178 357 6 190 3.20 L 2 L10 3 L10 3 L10 3
16 20429274 1253 56 15 28 22 45 45 336 6 179 8.00 L 3 L30 2 2 L30 1
17 20456160 2922 36 4 18 81 162 162 325 5 173 2.13 L 4 L30 2 2 L30 2 L30 2
18 20466374 2463 80 7 40 31 62 62 216 4 115 3.73 L 4 L20 2 2 L20 2
19 3963690 1032 48 10 24 22 43 43 215 4 115 5.33 L 4 L40 2 2 L40 1
20 1075841 1265 60 10 21 42 211 4 112 5.33 L 2 L10 2 L10 2
21 20466376 2463 84 7 42 29 59 59 205 3 109 3.73 L 4 L20 2 2 L20 2
22 20441354 1248 20 3 10 62 125 125 187 3 100 1.60 L 4 L30 2 2 L30 2
23 20428993 431 8 3 4 54 108 108 162 3 86 1.60 L 4 L30 2 2
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PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4 LNP5 PP5

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
24 20506176 16126 200 2 50 81 323 323 161 3 86 1.07 L 2 K10 4 4 K10 4
25 3127051 764 24 5 32 64 159 3 85 2.67 L 4 L20 2 L20 2
26 3979999 1998 40 3 20 50 100 100 150 2 80 1.60 L 3 L20 2 2
27 20441423 883 18 3 9 49 98 98 147 2 78 1.60 L 4 L30 2 2 L30 2
28 20409938 3967 96 3 8 41 165 496 124 2 66 1.60 L 4 780 4 12
29 20409939 3967 96 3 8 41 165 496 124 2 66 1.60 L 4 780 4 12
30 1622907 532 12 2 44 89 89 1 47 1.07 L 1 K20 2
31 1076076 597 27 4 13 22 44 46 88 1 47 2.13 L 4 L30 2 2 L30 1
32 3987959 874 36 3 18 24 49 49 73 1 39 1.60 L 1 L10 2 2 L10 2
33 20376885 717 24 2 6 30 60 120 60 1 32 1.07 K 2 K20 2 4 780 4
34 1075752 85293 3000 2 500 28 114 171 57 1 30 1.07 K 2 780 4 6
35 20442796 1312 247 10 60 5 42 22 53 1 28 5.33 L 3 L20 8 4 L10 4
36 3987959 874 36 2 24 49 49 1 26 1.07 L 1 L10 2
37 20453670 9022 500 2 40 18 162 226 36 1 19 1.07 L 4 790 9 13 790 9 780 9
38 20500651 2273 190 3 23 12 96 99 36 1 19 1.60 L 4 790 8 8
39 20402266 300 30 2 10 20 20 0 11 1.07 K 1 790 2
40 1075805 579 108 3 12 5 48 48 16 0 9 1.60 L 1 780 9 9 780 5
41 20401361 18708 2500 2 200 7 67 94 15 0 8 1.07 L 3 780 9 13
42 20399827 626 98 2 8 6 57 78 13 0 7 1.07 L 3 780 9 12
43 20399828 626 98 2 8 6 57 78 13 0 7 1.07 L 3 780 9 12
44 20441044 628 120 2 5 47 10 0 6 1.07 L 1 780 9
45 3987961 147 40 2 4 15 7 0 4 1.07 L 1 L10 4
46 1628954 175 27 1 6 6 58 29 6 0 3 0.53 L 1 780 9 5

234 7489 3.37
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Bijlage 6.4: Resultaten van het praktijkonderzoek voor prepack SBW (46 stuknummers)

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
1 3987326 33548 252 30 20 133 533 1677 3994 67 2130 16.00 L 1 780 4 13
2 20428186 6668 20 10 10 333 667 667 3334 56 1778 5.33 L 1 790 2 2 790 2 790 2
3 20379348 38856 1300 100 130 30 120 299 2989 50 1594 53.33 L 2 790 4 10 790 9
4 3944785 27205 288 30 42 94 94 648 2834 47 1511 16.00 L 2 790 1 7 790 1
5 1629549 9144 320 75 15 29 229 610 2143 36 1143 40.00 L 2 780 8 21 780 1 780 8 780 8
6 20379348 38856 1300 60 130 30 120 299 1793 30 956 32.00 L 2 790 4 10 790 9
7 3986711 7303 720 150 28 10 91 261 1521 25 811 80.00 L 3 780 9 26 780 9 790 9 780 9
8 20466350 19437 400 30 36 49 389 540 1458 24 777 16.00 L 4 790 8 11
9 20401945 5299 100 25 20 53 212 265 1325 22 707 13.33 L 2 790 4 5

10 20467351 38856 930 30 80 42 251 486 1253 21 668 16.00 L 2 780 6 12 780 6 780 9
11 20466353 4641 120 30 10 39 39 464 1160 19 619 16.00 L 4 790 1 12 790 1
12 20429145 21210 600 30 50 35 283 424 1061 18 566 16.00 L 4 790 8 12 790 8 790 8
13 20392752 8100 216 25 20 38 225 405 938 16 500 13.33 L 3 790 6 11 790 9
14 3176488 9331 340 30 27 27 220 346 823 14 439 16.00 L 2 780 8 13 780 8
15 20392751 10234 465 35 35 22 176 292 770 13 411 18.67 L 4 790 8 13 790 9
16 3181334 3644 120 25 12 30 243 304 759 13 405 13.33 L 4 790 8 10 790 9
17 8189384 2808 106 25 27 26 106 104 662 11 353 13.33 L 2 790 4 4 790 4
18 20401475 465 12 15 2 39 233 233 581 10 310 8.00 L 3 790 6 6
19 20386441 5294 50 5 50 106 106 106 529 9 282 2.67 K 1 790 1 1
20 1063726 9336 800 45 25 12 105 373 525 9 280 24.00 L 4 780 9 32 780 9 780 9
21 20467117 4191 336 40 20 12 12 210 499 8 266 21.33 L 4 780 1 17
22 20376970 4810 480 45 32 10 90 150 451 8 241 24.00 L 4 780 9 15 780 9
23 1078349 833 28 15 7 30 119 119 446 7 238 8.00 L 2 790 4 4 790 4
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PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1 ber. LNP2 PP2 LNP3 PP3 LNP4 PP4

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo PP1
24 20409832 3783 270 30 30 14 112 126 420 7 224 16.00 L 4 790 8 9
25 20350540 5304 260 20 65 20 82 82 408 7 218 10.67 L 1 780 4 4
26 20400505 2040 100 20 25 20 82 82 408 7 218 10.67 L 2 790 4 4
27 1071503 5289 396 30 40 13 80 132 401 7 214 16.00 L 3 790 6 10 790 6
28 1653840 3762 170 15 15 22 89 251 332 6 177 8.00 K 2 780 4 11
29 6782717 10616 1000 30 100 11 85 106 318 5 170 16.00 L 2 780 8 10
30 3176626 3143 300 30 30 10 94 105 314 5 168 16.00 L 1 780 9 10
31 20429190 2255 216 30 21 10 94 107 313 5 167 16.00 L 1 780 9 10 780 7
32 3124089 3351 60 5 30 56 112 112 279 5 149 2.67 K 1 780 2 2 780 2 780 2
33 20350129 3548 256 20 32 14 111 111 277 5 148 10.67 L 3 780 8 8
34 20400974 2140 120 15 24 18 89 89 268 4 143 8.00 L 2 790 5 5
35 3954496 4553 350 20 40 13 104 114 260 4 139 10.67 L 4 790 8 9
36 3954497 4553 350 20 40 13 104 114 260 4 139 10.67 L 4 790 8 9
37 3953303 3756 150 10 30 25 100 125 250 4 134 5.33 L 1 780 4 5 790 5 780 4
38 6792194 2989 120 10 30 25 100 100 249 4 133 5.33 L 2 790 4 4
39 955401 6287 800 30 80 8 47 79 236 4 126 16.00 K 2 780 6 10 780 1 780 8 780 8
40 20400504 3009 192 15 24 16 125 125 235 4 125 8.00 L 4 790 8 8
41 20442558 1086 48 10 8 23 91 136 226 4 121 5.33 L 1 780 4 6
42 20386213 1051 48 10 8 22 131 131 219 4 117 5.33 L 3 790 6 6
43 3125205 5306 512 20 57 10 93 93 207 3 111 10.67 L 4 790 9 9
44 20451856 4705 115 5 115 41 82 41 205 3 109 2.67 78 0 780 2 1 780 2 780 2
45 1628955 466 72 30 6 6 58 78 194 3 104 16.00 L 2 780 9 12
46 1078850 4715 504 20 24 9 84 196 187 3 100 10.67 L 4 780 9 21 780 9 780 1 780 9

639 20436 16
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Bijlage 6.5: Redenen voor de lange herverpakkingstijd

PARTNR opmerkingen
1075450 schilderstukken
1075805 zwaar + vettig
3175933 opletten voor beschadiging
3175934 opletten voor beschadiging
3197927 Schilderstukken
3197958 Schilderstukken
3963690 Schilderstukken
3979999 zijn goed verpakt
3986639 zwaar
3987323 stukken met draad
20376885 Schilderstukken
20399022 stukken met draad
20399827 moeilijke zware stukken
20399828 moeilijke zware stukken
20409938 opletten voor beschadiging
20409939 opletten voor beschadiging
20428993 moeilijke picking (onhandig)
20429274 opletten voor beschadiging + zeer zwaar
20442796 stukken met draad
20452123 schilderstukken + zwaar
20464741 opletten voor beschadiging + moeilijke picking
20466374 moeilijke picking
20466376 moeilijke picking
20500651 opletten voor beschadiging
3987961 laag verbruik
20506176 Plaatsbesparend
3987959 laag verbruik
1622907 Plaatsbesparend
20402266 Plaatsbesparend
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Bijlage 7. 1: Geselecteerde stuknummers voor de berekeningen van SBW

De eerste tien volgens kost per stuknummer per jaar

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo

1 3987326 33548 252 30 20 133 533 1677 3994 67 2130 16.00 L 1 780
2 20428186 6668 20 10 10 333 667 667 3334 56 1778 5.33 L 1 790
3 3944785 27205 288 30 42 94 94 648 2834 47 1511 16.00 L 2 790
4 1629549 9144 320 75 15 29 229 610 2143 36 1143 40.00 L 2 780
5 20379348 38856 1300 60 130 30 120 299 1793 30 956 32.00 L 2 790
6 3986711 7303 720 150 28 10 91 261 1521 25 811 80.00 L 3 780
7 20466350 19437 400 30 36 49 389 540 1458 24 777 16.00 L 4 790
8 20401945 5299 100 25 20 53 212 265 1325 22 707 13.33 L 2 790
9 20467351 38856 930 30 80 42 251 486 1253 21 668 16.00 L 2 780

10 20466353 4641 120 30 10 39 39 464 1160 19 619 16.00 L 4 790

De eerste tien volgens aantal colli per jaar

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo
2 20428186 6668 20 10 10 333 667 667 3334 56 1778 5.33 L 1 790
1 3987326 33548 252 30 20 133 533 1677 3994 67 2130 16.00 L 1 780

19 20386441 5294 50 5 50 106 106 106 529 9 282 2.67 K 1 790
4 3944785 27205 288 30 42 94 94 648 2834 47 1511 16.00 L 2 790

32 3124089 3351 60 5 30 56 112 112 279 5 149 2.67 K 1 780
9 20401945 5299 100 25 20 53 212 265 1325 22 707 13.33 L 2 790
8 20466350 19437 400 30 36 49 389 540 1458 24 777 16.00 L 4 790

10 20467351 38856 930 30 80 42 251 486 1253 21 668 16.00 L 2 780
44 20451856 4705 115 5 115 41 82 41 205 3 109 2.67 78 0 780
18 20401475 465 12 15 2 39 233 233 581 10 310 8.00 L 3 790
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De eerste tien volgens aantal verpakkingen per jaar

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo
2 20428186 6668 20 10 10 333 667 667 3334 56 1778 5.33 L 1 790
1 3987326 33548 252 30 20 133 533 1677 3994 67 2130 16.00 L 1 780
8 20466350 19437 400 30 36 49 389 540 1458 24 777 16.00 L 4 790

12 20429145 21210 600 30 50 35 283 424 1061 18 566 16.00 L 4 790
10 20467351 38856 930 30 80 42 251 486 1253 21 668 16.00 L 2 780
16 3181334 3644 120 25 12 30 243 304 759 13 405 13.33 L 4 790
18 20401475 465 12 15 2 39 233 233 581 10 310 8.00 L 3 790
5 1629549 9144 320 75 15 29 229 610 2143 36 1143 40.00 L 2 780

13 20392752 8100 216 25 20 38 225 405 938 16 500 13.33 L 3 790
14 3176488 9331 340 30 27 27 220 346 823 14 439 16.00 L 2 780
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Bijlage 7. 2: Geselecteerde stuknummers voor de berekeningen van HBW

De eerste tien volgens kost per stuknummer per jaar

PARTNR YR-QTY
UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo
1 3986433 38628 403 25 96 192 2396 40 1278 13.33 L 4 L20 2
2 20464894 21788 360 20 61 121 1210 20 646 10.67 L 4 L20 2
3 20427987 40487 675 15 60 120 900 15 480 8.00 L 2 L20 2
4 3175933 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
5 3175934 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
6 20399022 46602 480 7 80 97 583 583 680 11 362 3.73 L 2 L20 6
7 3987323 12746 288 15 144 44 89 89 664 11 354 8.00 L 1 L10 2
8 20452123 45463 600 7 100 76 455 455 530 9 283 3.73 L 3 L30 6
9 3197958 3057 88 15 44 35 69 69 521 9 278 8.00 L 3 L30 2

10 20455908 121628 560 2 35 217 1955 3475 434 7 232 1.07 L 4 790 9

De eerste tien volgens aantal colli per jaar

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo

10 20455908 121628 560 2 35 217 1955 3475 434 7 232 1.07 L 4 790 9
4 3175933 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
5 3175934 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
6 20399022 46602 480 7 80 97 583 583 680 11 362 3.73 L 2 L20 6
1 3986433 38628 403 25 96 192 2396 40 1278 13.33 L 4 L20 2

17 20456160 2922 36 4 18 81 162 162 325 5 173 2.13 L 4 L30 2
24 20506176 16126 200 2 50 81 323 323 161 3 86 1.07 L 2 K10 4
32 20506176 16126 200 1 81 323 81 1 43 0.53 L 2 K20 4
8 20452123 45463 600 7 100 76 455 455 530 9 283 3.73 L 3 L30 6

22 20441354 1248 20 3 10 62 125 125 187 3 100 1.60 L 4 L30 2
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De eerste tien volgens aantal verpakkingen per jaar

PARTNR   YR-
QTY UNIT-

TIJD/ STUKS/ #colli/ #verp/ berek TIJD/ uren/ kost/ kost/ PA FR LNP1 PP1

LOAD collo box jaar jaar #verp/jr jaar jaar stuknr/jr collo
10 20455908 121628 560 2 35 217 1955 3475 434 7 232 1.07 L 4 790 9
6 20399022 46602 480 7 80 97 583 583 680 11 362 3.73 L 2 L20 6
8 20452123 45463 600 7 100 76 455 455 530 9 283 3.73 L 3 L30 6

24 20506176 16126 200 2 50 81 323 323 161 3 86 1.07 L 2 K10 4
32 20506176 16126 200 1 81 323 81 1 43 0.53 L 2 K20 4
4 3175933 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
5 3175934 13017 90 5 145 289 723 12 386 2.67 L 4 L20 2
1 3986433 38628 403 25 96 192 2396 40 1278 13.33 L 4 L20 2

15 1079666 23183 390 6 59 178 357 6 190 3.20 L 2 L10 3
28 20409938 3967 96 3 8 41 165 496 124 2 66 1.60 L 4 780 4
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Bijlage 7. 3: Lijst met de stuknummers voor de berekeningen van SBW en HBW

Lijst met stuknummers voor SBW

1 1629549 plaat rubber veer
2 3124089 spacer batterijbak
3 3176488 gevaarsdriehoek
4 3181334 luchtkanaal
5 3944785 luchtfilter
6 3986711 versterking balgunit
7 3987326 U-bout
8 20379348 gasveer frontluik
9 20386441 steun, fender cab side

10 20392752 vergrendelbare vuldop
11 20401475 tachopaneel
12 20401945 kabel
13 20428186 verdeelklep "vogel"
14 20429145 kabinetiltleiding
15 20451856 steun shiftkabels
16 20466350 sidemarkerkabel
17 20467351 stalen buis, kompressor

Lijst met stuknummers voor HBW

1 1079666 magneetventiel ABS
2 3175933 spatbordverbr
3 3175934 spatbordverbr
4 3197958 stabilisatorsteun
5 3986433 ophangsteun stabilisator links/rechts
6 3987323 U-bout
7 20399022 U-bout
8 20409938 headlamp protector
9 20427987 veerbout

10 20441354 tussenpijp
11 20452123 steun onder stabilisator
12 20455908 spanband uitlaat
13 20456160 Luchtbalg
14 20464894 beschermingslat radiator
15 20506176 Spanband
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Bijlage 7.6: Berekeningen voor SBW en HBW

LV = leveranciersverpakking
kLV = kosten van de leveranciersverpakking
LNP = lijnverpakking
kLNP = kosten lijnverpakking
AV = alternatieve verpakking
kAV = kosten alternatieve verpakking
kHV = kosten herverpakken

A = kLNP - kLV = kosten van de lijnverpakking - kosten van de leveranciersverpakking

B = A - kHV = (kosten van de lijnverpakking - kosten van de leveranciersverpakking) - kosten van
   herverpakken

C = kAV - kLV = kosten van de alternatieve verpakking - kosten van de lijnverpakking

SBW

stuknummer omschrijving LV kLV LNP kLNP AV kAV kHV A B C
1629549 plaat rubber veer L2 9900 780 10400 L4 9800 2100 500 -1600
3124089 spacer batterijbak K1 6000 780 5900 300 -100 -400
3176488 gevaarsdriehoek L2 4500 780 4800 L4 4200 800 300 -500 -300
3181334 luchtkanaal L4 2100 790 3100 800 1000 200
3944785 luchtfilter L2 6900 790 8800 L4 6400 2800 1900 -900 -500
3986711 versterking balgunit L3 1900 780 2200 L4 1700 1500 300 -1200 -200
3987326 U-bout L1 8800 780 11000 L2 8100 4000 2200 -1800 -700

20379348 gasveer frontluik L2 9800 790 6800 3000 -3000 -6000
20386441 stalen buis, kompressor K1 1700 790 1600 L4 1200 500 -100 -600 -500
20392752 vergrendelbare vuldop L3 4200 790 6300 900 2100 1200
20401475 tachopaneel L3 2000 790 2400 L4 1900 600 400 -200 -100
20401945 kabel L2 9200 790 9600 L4 2000 1300 400 -900 -7200
20428186 verdeelklep "vogel" L1 12000 790 8900 L4 13900 3300 -3100 -6400 1900
20429145 kabinetiltleiding L4 2900 790 4700 1000 1800 800
20466350 sidemarkerkabel L4 5600 790 6700 1500 1100 -400

HBW

stuknummer omschrijving LV kLV LNP kLNP kHV A B
3175933 spatbordverbr L4 11200 L2 13900 400 2700 2300
3175934 spatbordverbr L4 11200 L2 13900 400 2700 2300
3986433 ophangsteun stabilisator L4 21000 L2 22400 1300 1400 100

20409938 headlamp protector L4 3900 780 3300 70 -600 -670
20455908 spanband uitlaat L4 11600 780 9600 230 -2000 -2230
20456160 luchtbalg L4 8900 L3 9500 170 600 430
20464894 beschermingslat radiator L4 2600 L2 3100 650 500 -150




