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Abstract 

Deze masterproef onderzoekt een nieuwe planningstrategie voor de tweede productiefase van de 

semi-proces industrie. Deze strategie is een combinatie van het CONWIP-systeem die de volume 

beslissingen neemt en de fair share logica die de instaat voor de mix beslissingen. Aan de hand van 

een simulatieonderzoek wordt de vergelijking gemaakt met de traditionele reorder point logica voor 

een echte case in de filmindustrie. Potentiële verschillen in ordergroottes, servicegraden en 

voorraadniveaus worden in beschouwing genomen. 

Trefwoorden 

Semi-proces industrie, reorder point logica, fair share logica, CONWIP 
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Design of a CONWIP controller applicable in 

the semi-process industry 

Bart De Langhe 

Supervisors: prof. ir. Frank Van den Broecke, prof. dr. El-Houssaine Aghezzaf

Abstract – This thesis proposes and investigates a new planning 

strategy for the second production phase in the semi-process 

industry. This strategy is a combination of the CONWIP-system 

which takes the volume decisions and the fair share logic which 

takes the mix decisions. It is compared by simulation research 

with the traditional reorder point logic for a real case of the film 

making industry. Potential differences in order sizes, service 

levels and stock levels are monitored. 

Keywords – Semi-process industry, reorder point logic, fair 

share logic, CONWIP 

I. INTRODUCTION 

The semi-process industry is characterized by two phases. In 

the first phase a few types of generic semi-finished products 

are manufactured. In the second phase these are processed into 

a big variety of finished articles. Traditionally the production 

in both phases is independently planned by the “reorder point 

logic”. 

In previous research the “fair share logic” has been 

investigated as an alternative strategy for the reorder point 

logic in the second phase. The results indicated that the fair 

share logic provides more stable service levels but its 

execution is more expensive. However one major shortage of 

this logic is its disability to make volume decisions. 

Therefore we propose in this research to add the “CONWIP 

system” as the volume planner. CONWIP has been 

extensively praised in the literature for keeping the advantages 

of a pull system while being applicable in a great variety of 

environments. The proposed CONWIP-fair share strategy 

executes lotsizing for the second phase in two steps. First the 

total volume of each type of semi-finished products that will 

be processed, is determined by the CONWIP-system. 

Afterwards the fair share logic divides the volume of each 

type of semi-finished products among the corresponding 

finished articles. 

To test the performance of this new strategy and to compare 

it with the traditional reorder point logic, we set up a 

simulation research. We mainly focus on three performance 

areas: the order sizes, the service levels and the stock levels. 

These measurements will help us first to optimize the 

execution of both strategies and afterwards to compare them 

for both stable and variable demand. 

The simulation model we use, is based on a real case from 

the film making industry. This industry is one of the typical 

examples of the semi-process industry. More specifically the 

production of a gamma of medical films in Agfa-Gevaert is 

modeled. 

II. DESIGN OF EXPERIMENT 

A. The production environment 

Our model consists of a two-stage production line which 

serves the finished goods stock on a make-to-stock basis. In 

the first stage one cutting machine cuts a few types of master 

rolls into smaller tapes. In the next stage these tapes are 

chopped into a big variety of finished articles by one of the 

three parallel chopping machines. The biggest chopping 

machine processes one specific set of finished articles while 

the other ones take care of the rest. The four machines have 

stochastic set-up and processing times. The last two 

mentioned chopping machines are working very closely to 

maximum capacity in normal situations. In between the two 

stages there is a stock where tapes can temporarily  be stored. 

The gamma of medical films consists of 30 types of finished 

articles which are made from 5 types of semi-finished 

products, the so called master rolls. Their weekly demand is 

stochastic and based on the real historical numbers of the 

company. 

The simulation model is made in Matlab. Every simulation 

experiment consists of 20 runs of which each one simulates 

200 weeks. Every day 24 hours of production are simulated 

and at the end of the day the results are added to the finished 

goods stock. Immediately afterwards the daily demand is 

subtracted from this stock. At the end of every week new 

orders are ordered based on the current levels of the finished 

goods stock. 

Two major simplifications are made in this model. First, we 

assume that the stock level of the master rolls is infinite. 

Second, we neglect the cutting stock problem in the first stage 

of the second phase. Instead, we assume that each master roll 

is cut into tapes corresponding to one type of finished articles. 

B. The reorder point logic 

When applying the reorder point logic, each type of articles 

is characterized by three parameters: the reorder point (ROP), 

the safety stock (SS) and the periodic order quantity (POQ). 

The ROP is chosen to cover the demand while waiting for new 

orders to be finished. The SS is chosen to guarantee a 95% 

service level. The POQ is here pragmatically chosen based on 

the average demand. The smaller articles get a POQ which is 

higher than their demand, while for the bigger ones POQ 

equals their demand. 

At the end of the week three cases can be distinguished for 

each articles based on its economic stock level. This level is 

the sum of the finished goods stock and the orders which are 

not finished yet. One: if the economic stock is higher than the 

ROP, nothing is ordered for this type. Two: if the economic 

stock is lower than ROP but higher than SS, the POQ is 

ordered for this type. Three: if the economic stock is also 

lower than the SS, the sum of POQ and the difference between 

the SS and the finished goods stock level is ordered. 

At the end of the week all orders are collected in one order 

list which is ranked according to four criteria. Priority is given 

to orders of earlier weeks, to orders of articles with smaller 

stock coverage and to orders which are chopped by the 
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machines with small capacity. Finally, the order of the biggest 

article is always split up in two parts of which the second one 

is processed as the very last order. 

C. The CONWIP - fair share strategy 

The CONWIP system is keeping the total work-in-process 

(WIP) below a maximum value. Each of the five master roll 

types initially gets a certain amount of CONWIP-cards, so five 

types of cards in total. At the end of the week an article can 

only order as many new units as the amount of cards of the 

right type it has received. Each card is linked to one unit in 

process. 

Two variants of the CONWIP system are taken into account 

in this research. The first one splits up the card and the unit 

when demand occurs. We call this “the variant with a dynamic 

amount of cards” since it will add extra cards in case of 

backorders. The second variant only makes the split up when 

physical delivery has occurred. It is called “the variant with a 

static amount of cards” since it will never add or remove extra 

cards. 

At the end of the week all free cards are collected on the so 

called CONWIP wall. Afterwards the fair share algorithm is 

applied independently to each type of cards. The purpose of 

the logic is to give all articles of the same master roll type the 

same stock coverage. According to this idea the free cards on 

the wall are divided among the articles of the corresponding 

type and orders are made. These orders are ranked by the same 

criteria as for the reorder point logic. 

In this research we add two aspects to the fair share logic. 

First: each article gets a minimum required order size based on 

its average demand. If the amount of received cards for a 

particular article is smaller than this minimum, then no order 

is made for this article. Second: each article also gets a so 

called proportional safety stock which is pragmatically 

determined by trial and error. The stock level which is used in 

the fair share algorithm is an offset to this safety stock. This 

allows us to relatively protect the articles of the same master 

roll type against each other. 

III. THE RESULTS 

A. Optimization of execution 

Three main observations can be made for the reorder point 

logic. One: high values for POQ result in high stock levels 

while too small values can cause capacity problems due to too 

many set-ups. Two: the principle of ordering more than POQ 

when the economic stock is lower than the SS, strongly 

protects the service levels of the articles whose POQ-value 

equals the average demand. Three: the priority for orders of 

articles with lower stock coverage is the most important 

ranking criterion. 

For the CONWIP – fair share strategy we observed a big 

influence of the minimum order sizes on the service levels. 

For the big articles this parameter should be taken lower than 

the average demand. Furthermore we may also say that this 

strategy is very sensitive for the settings of the number of 

cards and the proportional safety stock. Also these two 

parameters can have a big impact on the service levels. 

B. Case 1: comparison for stable demand 

The evolution of order sizes is the most remarkable 

difference between the two strategies. For the reorder point 

logic the articles order on a very regular base mostly the POQ. 

However for the other strategy these order sizes are strongly 

fluctuating. The average order size depends on the relation 

between the POQ-value and the minimum order size. If they 

are equal, then the article has the average order size is bigger 

for the CONWIP – fair share strategy. 

The service levels are more or less the same for both 

strategies. The only difference is that these service levels are 

more uniformly distributed among the articles in the 

CONWIP – fair share strategy. The only difference in stock 

levels is that de finished goods stock fluctuates much more 

when the reorder point logic is applied. 

In none of these performance areas a difference was 

observed between the two variants of the CONWIP – fair 

share strategy. 

C. Case 2: comparison for variable demand 

The lotsizing behavior of the articles which have a capacity 

limited routing, becomes very nervous for the reorder point 

logic during periods of increased demand. This results in an 

increase of the average order size of these articles. No change 

is observed in the performance area for the CONWIP – fair 

share strategy. In general more set-ups tend to happen for the 

reorder point logic. 

All service levels of the articles with limited capacity of 

their routing drop down. This phenomenon is the strongest for 

the reorder point logic and the weakest for the CONWIP 

variant with a static amount of cards. The articles on the other 

routing barely feel an impact. Except for periods of very long 

or very strong increased demand and when the static 

CONWIP variant is applied. So for the first mentioned articles 

this strategy is the best one while it is the worst for the other 

articles. 

The WIP of the articles with capacity problems increases 

during periods of increased demand. The reorder point logic 

has the highest peaks, while the static CONWIP variant has 

the smallest peaks. 

IV. CONCLUSION 

No clear preference for a particular strategy can be 

expressed in situations with stable demand. However one 

could appreciate more the stable evolution in finished goods 

level when the CONWIP – fair share strategy is applied. 

In situations with variable demand the CONWIP – fair share 

strategy with a static amount of cards is the best for articles 

with problematic routings. Their lotsizing behavior is less 

nervous, the service levels are equal or higher and the peaks in 

WIP have the lowest values. 

However this strategy is the worst for the articles without 

problematic routings when the increased demand lasts too 

long or when the increase is too strong. This is due to the 

static amount of cards and the fact that these articles use the 

same type of cards as the problematic articles. 

The first suggestion for future research is to investigate the 

so called “multi-CONWIP” system which has different types 

of cards for articles with different routings. The second 

suggestion is to develop more analytical formulas for the 

parameters of the new strategy. The last suggestion is to 

incorporate in future research also the cutting stock problem 

and the first production phase. 
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the right parts at the right time at a competitive cost." 

(Mark L. Spearman, 1992) 
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Het type productieplanning strategie is een van de belangrijkste aspecten van een productie-

omgeving. Het bepaalt wat in welke hoeveelheid op welk moment dient geproduceerd te worden. 

Een effectieve planningstrategie zoals Spearman het definieerde in 1992, kan heel sterke 

competitieve en financiële voordelen opleveren. Desondanks werd dit aspect tot voor de jaren ’70-

’80 van de vorige eeuw sterk onderbelicht. In de praktijk maakten nagenoeg alle productiebedrijven 

gebruik van de zeer voor de hand liggende reorder point loigca, ook wel fixed lotsize logica genoemd. 

Het principe van deze strategie is heel eenvoudig: wanneer de eindvoorraad van een product onder 

het reorder punt daalt, wordt een vaste hoeveelheid bijbesteld. 

Pas wanneer de toenemende globalisering ook de industriële competitiviteit deed toenemen, kreeg 

het studiegebied rond productieplanning zowel vanuit academisch als vanuit industrieel hoekpunt 

meer aandacht. Twee innovatieve stromingen onderscheidden zich begin de jaren ’80 die tot op 

vandaag nog steeds voorwerp tot discussie zijn. De Computer Integrated Manufacturing (CIM) pleit 

voor verregaand IT-gebruik in de productieplanning. De meeste productiesystemen die hiermee 

geassocieerd worden, krijgen het label “push” opgekleefd. Jobs worden op vooraf ingeplande 

tijdstippen letterlijk in de productielijn geduwd zonder rekening te houden met de huidige toestand 

van de productieomgeving. De andere stroming groeide voort uit de productiefilosofie die Toyota 

ontwikkelde, gekend als Lean Manufacturing. De planningstrategieën binnen deze stroming zijn 

eerder “pull” systemen. Jobs worden op voorhand niet in een exact tijdschema ingepland, maar 

zullen pas de productielijn betreden en verder doorlopen wanneer de situatie daarvoor gunstig is. 

Ook de productie van fotografische films in de fabriek van Agfa-Gevaert werd jarenlang gepland met 

behulp van de reorder point logica. Bijzonder aan de film-industrie is dat de productie bestaat uit 

twee fasen. In de eerste fase wordt een beperkt aantal materiaalsoorten in grote rollen aangemaakt. 

In de tweede fase – de “confectie” – worden deze rollen versneden tot een grote variëteit aan 

eindproducten. Beiden fasen werkten oorspronkelijk onafhankelijk van elkaar onder de reorder point 

logica met een grote voorraad aan halfproducten als buffer ertussenin. De planningstrategie van de 

eerste fase werd door Agfa-Gevaert intussen vervangen door een push systeem. De tweede fase 

gebruikt in de praktijk echter nog steeds de traditionele reorder point logica. Het onderzoek naar een 

alternatieve planningstrategie voor deze tweede productiefase van een specifiek producten-gamma 

is het centrale onderwerp van deze masterproef. 

In het academiejaar 2010-2011 werd reeds een thesisonderzoek hieraan gewijd. Daarin werd de fair 

share logica als alternatief getest onder variabele capaciteit en variabele duur van de set-ups. De 

conclusie van dat onderzoek luidde dat toepassing van de fair share logica duurder is, maar bij 

capaciteitsproblemen (veel) betere servicegraden oplevert. Deze logica streeft immers een globaal 

optimum na. De reorder point logica is daarentegen lokaal geoptimaliseerd – d.i. op het niveau van 

elk eindproduct afzonderlijk – wat tot onstabiele servicegraden bij ondercapaciteit leidt. 

De fair share logica blijkt een beter alternatief te zijn, maar neemt in principe enkel de mix-

beslissingen. Het heeft steeds een extra mechanisme nodig dat voorafgaand de volume-beslissingen 

neemt. In deze thesis voegen we er daarom het CONWIP-systeem aan toe. Dit is een pull systeem dat 

in de literatuur onder andere geroemd wordt omwille van zijn toepasbaarheid in multi-product 

omgevingen. We stellen dat dit systeem perfect complementair is met de fair share logica aangezien 

het enkel volume-beslissingen neemt en daarna is aangewezen op een extern mechanisme voor de 

mix-beslissingen. 

De centrale vraag van deze masterproef is dus: is de gecombineerde CONWIP – fair share strategie 

een betere planningstrategie voor de confectie-fase dan de traditionele reorder point logica? Dit 
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zullen we uitzoeken aan de hand van een simulatieonderzoek. Hiertoe wordt de confectie-fase zo 

waarheidsgetrouw mogelijk gemodelleerd en gecodeerd in Matlab. Het gemodelleerde 

productiesysteem kan zowel onder de originele reorder point strategie als de CONWIP – fair share 

strategie – met een statisch of dynamisch aantal CONWIP-kaartjes – uitgevoerd worden. 

We zullen ons in de vergelijking van die strategieën concentreren op drie types prestatiegrootheden. 

Dit zijn de servicegraad, de ordergroottes (of aantal set-ups) en de voorraadniveaus. Alhoewel we 

geen kostenmodel beschouwen in deze masterproef, is het duidelijk dat deze drie grootheden 

kunnen geassocieerd worden met de drie belangrijkste kostcategorieën in de praktijk. We spreken 

over respectievelijk de compensatiekosten bij backorders, de omstelkosten en de voorraadkosten. 

Alhoewel deze masterproef een specifieke case behandelt, kunnen we toch stellen dat de algemene 

conclusies van dit onderzoek relevant zullen zijn voor een brede waaier aan industrieën. De papier-, 

hout- en glasindustrie zijn typische voorbeelden van industrieën die traditioneel ook in twee fasen 

werken. In de eerste fase wordt een beperkt aantal generieke halfproducten gemaakt die dan in de 

tweede fase worden verwerkt tot een grote variëteit aan eindproducten. We duiden een dergelijk 

type industrie aan met de term “semi-proces industrie”. 

Het blijft echter niet beperkt tot de eerder traditionele industrieën. Sinds enkele jaren duikt immers 

het fenomeen van de “uitgestelde differentiatie” steeds meer op. Als reactie op een sterkere vraag 

naar gepersonaliseerde producten en de korter wordende product levencycli, worden in steeds meer 

industrieën het twee-fasen concept toegepast. Om de mix-beslissingen zo laat mogelijk te nemen, 

wordt tot zo dicht mogelijk bij de klant gewerkt met generieke halfproducten. Pas wanneer er meer 

zekerheid is over de specifieke eindvraag, wordt specialisatie op de halfproducten toegepast. 

Wegens deze recente trend is er in het afgelopen decennium heel wat onderzoek gevoerd naar deze 

twee-fasen industrie oftewel semi-proces industrie. In de praktijk wordt vaak een push strategie voor 

de eerste fase en een pull strategie voor de tweede fase gebruikt. Dit is het meest logisch en ook ons 

voorstel voor de Agfa case. In de literatuur is er echter niks te vinden over de toepassing van de 

combinatie van de fair share logica en het CONWIP-systeem in de tweede fase. Dit maakt dit 

onderzoek dan ook zo uniek! 

De structuur van de rest van deze masterproef is als volgt opgevat. In hoofdstuk 2 wordt de volledige 

Agfa setting besproken, wordt dieper ingegaan op de planningstrategieën en wordt de 

onderzoeksvraag geformuleerd. In het derde hoofdstuk wordt de literatuur omtrent dit onderwerp 

bekeken. Het onderscheid tussen push en pull komt aan bod, evenals de beschrijving van de twee 

meest populaire pull-systemen, een overzicht van andere pull-systemen en beschouwingen omtrent 

het beheer van een CONWIP-systeem. Daarna volgt ook nog een summier overzicht van relevant 

onderzoek omtrent de semi-proces industrie. Hoofdstuk 4 geeft enerzijds een uitgebreide 

beschrijving van de modellering van het hele productiesysteem en van de twee strategieën. 

Anderzijds geeft dat hoofdstuk ook een woordje uitleg over de architectuur van de 

programmeercode. Het vijfde hoofdstuk voert uiteindelijk het simulatieonderzoek zelf uit. Eerst 

wordt de uitvoering van beide strategieën geoptimaliseerd. Daarna worden de strategieën in vier 

verschillende situaties met elkaar vergeleken. Deze masterproef wordt afgesloten door een 

hoofdstuk met de voornaamste conclusies en aanduiding van potentieel voor verder onderzoek. 

Tot slot moet hier ook nog een woordje uitleg gegeven worden omtrent de weergave van de 

resultaten van het simulatieonderzoek. In totaal zullen 24 experimenten uitgevoerd worden die elk 

vijf tabellen en acht of negen grafieken genereren. Deze grote voorraad aan resultaten is integraal 
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verzameld op de CD-rom die bij deze thesis is bijgevoegd. De code van het simulatiemodel is 

trouwens ook op deze CD-rom terug te vinden. De meest relevante resultaten bij de optimalisatie 

van beide strategieën worden daarnaast ook in de tekst zelf weergegeven. De relevante resultaten 

van de vergelijkende studie zullen echter te talrijk zijn en worden daarom in Appendix A (voor de 

grafieken) en Appendix B (voor de tabellen) opgenomen. Meer informatie betreffende (het gebruik 

van) de CD-rom is in Appendix C gegeven. 
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2.1 Over Agfa-Gevaert Groep1 

2.1.1 Algemeen 
De geschiedenis van het bedrijf Agfa-Gevaert laat zich lezen als een continue opeenvolging van 

technologische innovaties. In de loop van vorige eeuw groeide de samensmelting van het Belgisch 

fotografisch bedrijf (Gevaert) en de Duitse kleurstof fabrikant (Agfa) uit tot een van de 

leidinggevende multinationals in de technologiesector. In een recenter verleden werden alle 

fotografische activiteiten voor particulieren ondergebracht in het nieuwe onafhankelijke bedrijf 

AgfaPhoto. Alle andere activiteiten werden ondergebracht in een van de drie nieuwe business 

groepen die elk onafhankelijk bestuurd worden binnen de moedermaatschappij Agfa-Gevaert Groep. 

Vandaag de dag stelt de Groep 12 163 mensen tewerk en kent het een grote variëteit aan analoge en 

digitale beeldvorming systemen en IT-oplossingen ontwikkelt en produceert. Deze activiteiten 

genereren een jaarlijkse omzet van meer dan drie miljard euro met een groei van 2%. Vanuit het 

hoofdkantoor in Mortsel (België) worden productie-eenheden en verkoopseenheden in 

respectievelijk 10 en 40 verschillende landen aangestuurd. Europa zorgt veruit voor de grootste 

afzet (40,3%), gevolgd door de regio’s Azië/Oceanië/Afrika (25,7%), NAFTA (24,3%) en Latijns-

Amerika (9,7%). 

2.1.2 Drie business groepen 
De grootste van de drie business groepen is Agfa Graphics, goed voor 4325 werknemers en 53,5% 

van de totale omzet van de moedermaatschappij. Deze business groep is wereldwijd marktleider in 

de branche van de prepress oplossingen. Deze volledig geïntegreerde print-oplossingen kunnen in de 

meest gevarieerde vormen worden aangeboden dankzij de flexibiliteit van de print-systemen, 

verbruiksartikelen, software,… Desondanks kunnen vijf grote types worden onderscheiden: de 

pakketten voor commercieel drukwerk, pakketten voor kranten drukwerk, pakketten voor digitaal 

drukwerk, pakketten voor verpakkingsdrukwerk en pakketten voor beveiligd drukwerk. Productie 

gebeurt op alle continenten, daarnaast huisvesten België, USA en Canada ook onderzoekscentra. 

Agfa Graphics maakt een derde van alle drukplaten in de wereld en heeft 80% van de markt voor 

chemievrije platen in handen. Een ander opmerkelijk cijfer is dat 85% van alle bankbiljetten in de 

wereld ontworpen werden met software van Agfa Graphics. 

De business groep Agfa Healthcare stelt 4874 werknemers tewerk en genereert 39,2% van de totale 

omzet. Deze groep biedt al meer dan 100 jaar complete systemen aan voor medische beeldvorming 

(radiologie). Daarnaast heeft het sinds begin jaren ’90 een gamma van heel brede IT-oplossingen 

voor de zorgsector ontwikkeld. Inzake medische beeldvorming is Agfa Healthcare de op een na 

grootste producent in de wereld, het is bovendien globaal marktleider in de zorgsector IT-branche. 

Het radiologie portfolio bestaat ruwweg uit 4 types systemen. De conventionele radiografie maakt 

gebruik van klassieke röntgenfilms die na beeldopname chemisch moeten ontwikkeld worden. De 

zogenaamde computed radiography maakt gebruik van herbruikbare fosforplaten waarin de 

                                                           
1
 Dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie verkregen tijdens het bedrijfsbezoek van Agfa-Gevaert in Mortsel 

op 19/02/2013; op de informatie verkregen van prof. ir. Frank Van den Broecke in het academiejaar 2012-2013; 
op de masterproef van ir. Pieter Deconinck “Onderzoek naar toepasbaarheid van reorder-point en fair-share 
logica bij opstellen van productiegereed product” (academiejaar 2010-2011) 
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schikking van kristallen door een digitizer kan uitgelezen worden. Direct radiography en scanners 

gebruiken daarentegen geen films of platen, maar genereren meteen digitale resultaten. De finale 

output (d.i. het finale beeld) kan bij de laatste drie technieken op twee manieren weergegeven 

worden. Ofwel wordt er enkel een digitaal beeld gerealiseerd op pc (zogenaamde softcopy) ofwel 

wordt dit beeld via een droge printer op een droge film afgedrukt (zogenaamde hardcopy). 

De Agfa Specialty is de laatste business groep en met een aandeel van 7,3% ook de kleinste. Het 

omvat een grote variëteit aan producten die min of meer in drie categorieën onder te verdelen zijn. 

Onder de noemer “Klassieke films” vinden we een portfolio van producten die de traditionele films 

als basis gebruiken, maar niet bij Agfa Graphics of Agfa Healthcare onderverdeeld zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn de filmrollen die in traditionele cinemazalen worden gebruikt en de microfilms die nog 

steeds zeer populair zijn als archiefmedium bij overheidsinstellingen. 

De tweede categorie is die van de zogenaamde “functionele films” en omvat speciale films die o.a. 

worden gebruikt in de veiligheidssector. Het meest bekende voorbeeld hiervan zijn de bank- en ID-

kaarten. Maar ook de plastic onderlagen voor zonnepanelen worden binnen deze categorie 

gerekend. 

De ontwikkeling van geavanceerde producten en materialen voor veelbelovende groeimarkten wordt 

tenslotte ingedeeld onder de categorie “Geavanceerde chemicaliën & coatings”. Voorbeelden 

hiervan zijn geleidende polymeren en inkt voor industriële inkjets. 

Ondanks de opsplitsing in drie business groepen, is de productie – vooral in Mortsel – georganiseerd 

als een zogenaamde global shared services eenheid. Dit betekent dat deze productie-eenheid voor 

alle business groepen samen zal werken. Naar de geproduceerde materialen wordt verwezen met de 

algemene term “Agfa Materials”. Hetzelfde geldt trouwens voor de personeelsdienst, de IT-afdeling, 

de aankoopafdeling en de chemische onderzoeksafdeling. 

2.2 De Monomed productielijn 

2.2.1 Beschrijving 

2.2.1.1 Context binnen Agfa-Gevaert 

Binnen de business groep Agfa Healthcare is het hardcopy-segment verantwoordelijk voor een 

significant deel van de totale omzet. De laatste jaren is een snelle transitie aan de gang van de 

traditionele “natte” beeldvorming (d.i. met chemische ontwikkeling) naar de “droge” variant. Agfa-

Gevaert heeft in de voorbije jaren reeds meer dan 50 000 droge printers (de zogenaamde DRYSTAR 

imagers) wereldwijd verkocht en geïnstalleerd. Deze droge printers vormen het medische beeld op 

droge films (de zogenaamde DRYSTAR media). Deze thesis behandelt de productie van een set van 

30 SKU’s (Stock Keeping Units): de Monomed-artikelen, waarvan jaarlijks 50 miljoen m² verkocht 

wordt. 

2.2.1.2 De twee productiefases & distributie 

Het productieproces van dit productengamma verloopt in twee fases. In de eerste stap worden eerst 

fotografische emulsies en onderlagen afzonderlijk aangemaakt. Daarna worden de vloeibare 

emulsies gecoat op de onderlagen. Dit wordt uitsluitend in Mortsel uitgevoerd en resulteert in de 

aanmaak van een beperkt aantal types masterrolls van medische films. Een dergelijke rol is ongeveer 
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1,7m breed met een uitgerolde lengte van 3470m en wordt na deze eerste stap als halffabrikaat 

opgeslagen. De verschillende types masterrolls worden van elkaar onderscheiden met behulp van de 

benaming “gietsoort”. Wegens de hoge set-up kosten in de gietzaal, worden grote reeksgroottes (tot 

4-5 dagen) gehanteerd. 

In de tweede fase (“confectie”) worden de halffabrikaten verwerkt tot een grote variëteit aan 

eindproducten. Deze eindproducten zijn pakketten van 100 filmvellen waarop de medische beelden 

kunnen afgeprint worden. Eén gietsoort kan leiden tot een 20-tal verschillende eindproducten die 

zich uitsluitend onderscheiden qua afmetingen. 85% van deze eindproducten volgen een 

make-to-stock strategie waarbij een servicegraad van 95% wordt nagestreefd; de overige 15% volgen 

een make-to-order strategie. Deze tweede helft van het productieproces vindt voor het Monomed-

gamma plaats in de confectie-afdelingen van Mortsel en South-Carolina (USA). Het bestaat uit drie 

opeenvolgende bewerkingen: snijden-kappen-verpakken. 

De eindproducten worden tot slot tot bij de klanten (vooral ziekenhuizen) geleverd met behulp van 

een 2-echelon distributie systeem. De eindproducten uit de fabriek in Mortsel worden eerst tijdelijk 

gestockeerd in het centrale magazijn in Wilrijk. De producten voor de Europese markt worden van 

daar uit rechtstreeks aan de klant bezorgd. Deze voor andere continenten worden eerst nog 

verscheept naar en opgeslagen in een tweede echelon. Vanuit een dergelijk tweede centraal 

magazijn worden dan de niet-Europese klanten bevoorraad. Een Spaans ziekenhuis bijvoorbeeld 

krijgt de doosjes met films rechtstreeks vanuit Wilrijk, terwijl de producten voor een klant uit Nieuw-

Zeeland vanuit Wilrijk eerst via het centrale magazijn in Australië gaan. 

2.2.1.3 Gedetailleerde beschrijving van de confectie 

Het verhaal van deze thesis speelt zich volledig af in de tweede fase van de Monomed productielijn. 

Zoals hierboven reeds vermeld, is deze productielijn intern opgebouwd uit drie stappen: 

snijden-kappen-verpakken. Afgezien van een kleine onderbreking tussen de snijmachine en de 

kapmachines, kan deze opeenvolging van bewerkingen bestempeld worden als een flowshop. In de 

eerste stap worden de masterrolls in de breedte versneden tot smallere banden. In Mortsel is er één 

snijmachine (de Goebel 9) die alle types Monomed-masterrolls afrolt, versnijdt en als smallere 

banden terug oprolt. Het cutting stock problem wordt hierbij opgelost om de snijverliezen te 

minimaliseren. Deze machine bevindt zich op de derde verdieping van de fabriek en verwerkt naast 

het Monomed-gamma ook nog een kleine fractie andere producten. 

De banden worden heel tijdelijk opgeslagen vooraleer de kapmachines te betreden als tweede stap. 

Daarin worden de banden opnieuw afgerold en tot 2D vlakken gekapt naargelang de gewenste 

afmetingen. De Monomed confectielijn in Mortsel beschikt over drie kapmachines: de R(otatief)2, de 

U(niverseel)5 en de U(niverseel)6. De R2 is het paradepaardje met 400-450 kapbewegingen per 

minuut en quasi volautomatische handelingen. De operatoren zijn enkel nodig als bewaking en om 

de voorraad nieuwe banden aan te leveren. Het resultaat is een verwerkingskost van 

0,07 manminuut per vierkante meter. Het enige nadeel aan deze machine is dat de kaplengte van 

35 cm niet verstelbaar is, waardoor enkel artikelen met 35 cm als breedte of lengte kunnen verwerkt 

worden. De omsteltijd tussen twee banden vindt zijn oorsprong in het vertragen van de ene 

bevoorradingsas (met bijna lege band) en het opstarten van de andere bevoorradingsas (met volledig 

nieuwe band). 
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De twee andere kapmachines (U5 en U6) zijn sterk gelijkaardig aan elkaar en voeren 200 tot 

270 kapbewegingen per minuut uit. In tegenstelling tot de R2 zijn zij wel verstelbaar en kunnen dus 

alle formaten verwerken, Het aanpassen van de kaplengte brengt uiteraard extra omsteltijd met zich 

mee. De U6 houdt zich full-time bezig met de Monomed-artikelen, terwijl de U5 voornamelijk andere 

filmsoorten kapt en enkel bijspringt wanneer nodig. Deze twee kapmachines bevinden zich op de 

tweede verdieping van de fabriek en worden vanuit de snijmachine met banden bevoorraad via 

automatische transportbanden. Dit is nog een verschilpunt met de R2 die zich op de derde verdieping 

bevindt en die zijn banden via manuele transport ontvangt. 

Als laatste stap worden de gekapte vellen via transportbanden in de verpakmachines gebracht 

waarin ze per doosjes van honderd eenheden verpakt worden. Op elk van de drie kapmachines is 

rechtstreeks een eigen inpaklijn (dus ook drie in totaal) aangesloten die de wrap around methode 

toepassen. De vellen worden per honderd samengenomen, in een plastic zakje geschoven en 

vervolgens wordt een doosje uit karton rondom dit pakketje gevouwen. De continue flow gaat vanuit 

de kapmachines via deze inpaklijn verder naar een magazijn op gelijkvloers waar alle doosjes 

verzameld worden. 

2.2.2 Semi-process industrie 

2.2.2.1 De context 

In 1909 zei Henry Ford over de Ford Model T (de eerste auto die ook de middenklasse zich kon 

aanschaffen): “You can have any colour as long as it's black.” Honderd jaar later is de situatie echter 

volledig omgeslagen. Terwijl Ford destijds als producent volledig zelf de (non-)variëteit op de markt 

bepaalde, is het vandaag de consument die een sterke productdiversiteit vereist. In sommige 

sectoren vraagt én krijgt elke individuele consument een product dat volledig aan zijn/haar 

persoonlijke voorkeuren is aangepast. Wegens de heel open markt en technologische vooruitgang, 

zien producenten in bepaalde markten zich immers geen andere keus dan de grillen van koning klant 

te beantwoorden. 

Die nood aan het realiseren van een sterke productdiversiteit, is echter de nachtmerrie van elke 

productieplanner. Samen met de korter wordende productlevenscyclus, brengt de gevarieerde 

productmix heel wat onzekerheid binnen in het productiesysteem. Zelfs het meest gesofisticeerde 

forecasting model zal in dergelijke gevallen niet kunnen vermijden dat het aanbod significant 

verschilt van de vraag. Producenten proberen dit probleem op allerlei manieren te omzeilen. Een 

heel inventief voorbeeld is Apple dat een uniform ontwerp én kleur heeft voor 95% van hun iPods, 

voor 95% van hun MacBooks, voor 95% van hun iPads,… Slimme jongens op de marketing afdeling 

hebben het immers voor elkaar gekregen dat het net wél hip is om je een Apple-product aan te 

schaffen dat exact hetzelfde eruit ziet als 95% van de andere exemplaren van dit product. 

2.2.2.2 Uitgestelde differentiatie 

Maar dit probleem kan ook op een andere manier worden opgelost waarbij de ontwerp- en 

procesingenieurs de handen in elkaar slaan. Meer en meer duikt de trend op om “specialisatie” zo 

lang mogelijk in de productielijn uit te stellen, de zogenaamde “uitgestelde differentiatie”. Een 

beperkt aantal types halffabrikaten wordt tot zo dicht mogelijk bij de klant generiek gehouden. Pas 

op het punt in de productielijn of productieketen waarop men de vraag met grote waarschijnlijkheid 

kan voorspellen, start men met de diversificatie van deze generieke halffabrikaten. Deze flexibiliteit 
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resulteert in een veel betere beantwoording van de marktvraag en biedt een significant competitief 

voordeel. In de rest van de thesis zullen we productiesystemen die dit principe hanteren, aanduiden 

met de term “semi-proces industrie”.  

Ook de Monomed productielijn kan onder de noemer van semi-proces industrie ingedeeld worden. 

Aan het begin van de eerste fase wordt enkel een beslissing genomen betreffende de volumes van 

het zeer beperkt aantal gietsoorten. Door de voorspellingen van de verschillende artikelen uit één 

gietsoort samen te brengen in een geaggregeerde voorspelling, wordt de gecombineerde variantie in 

vraag sterk teruggeschroefd. Pas bij de transitie van eerste naar tweede fase moet worden beslist 

over de product mix. Meer concreet moet bij het begin van die tweede fase beslist worden hoeveel 

vellen we van elk formaat uit de voorradige masterrolls van een bepaalde gietsoort halen. Op dat 

punt bevinden we ons echter al veel dichter bij de klant (oftewel: kleinere leadtime) en zijn de vraag-

voorspellingen op artikel-niveau al veel betrouwbaarder. 

Behalve de industrie van de fotografische films, kunnen ook heel wat andere sectoren als semi-

proces industrie aangeduid worden. Zo kan men denken aan de verfindustrie, glasindustrie, 

papierindustrie, houtindustrie,... De verfindustrie is een stereotiep voorbeeld: in plaats van de retail 

te voorzien van duizenden potjes verf (elk met een specifieke kleurschakering), leveren de 

verfproducenten slechts de drie primaire kleuren en wit aan. De interieurwinkels zelf kunnen dan als 

laatste stap in de productieketen de juiste schakering op maat van elke klant afzonderlijk maken. De 

overgang van eerste fase naar tweede fase vindt dus duidelijk in de retail zelf plaats. 

Een ander voorbeeld is het kledingsmerk Benetton dat al zijn gebreide sweaters maakt met witte 

wol. Pas in de laatste productiestappen (wanneer de seizoenstrends al duidelijker zijn) wordt deze 

kledij gekleurd. Ook een case over deskjet printers van Hewlett-Packard is gekend. Initieel maakten 

zij in de USA producten die specifiek voor afzonderlijke Europese markten waren bedoeld. Later 

zagen ze in dat het voordeliger zou zijn om één generiek Europees product te verschepen dat op 

Europese bodem zou aangepast worden naar de normen (o.a. handleiding in de juiste taal en de 

juiste elektriciteitstoevoer) van de verschillende nationale markten. 

Deze thesis focust zich volledig op de tweede fase van de Monomed-lijn in Agfa Healthcare. De 

centrale vraagstelling is welke strategie het best wordt gehanteerd om aan het begin van deze 

tweede fase de mix beslissingen te nemen. Deze productie planning houdt idealiter rekening met de 

stock van halffabrikaten, met de WIP (work in process) van deze tweede fase en met de voorraad 

eindproducten. Ondanks het feit dat deze thesis een specifieke case behandelt, zullen we echter vele 

conclusies kunnen doortrekken naar de volledige semi-proces industrie. De setting van de Monomed-

lijn is immers sterk gelijkaardig aan de stereotiepe productie-systemen binnen de semi-proces 

industrie. De globale conclusies zullen met andere woorden niet beïnvloed worden door de 

specifieke Agfa-data waarmee hier zal worden gewerkt. 

2.3 De planningstrategie van Agfa-Gevaert 

2.3.1 De oude planningstrategie 
In de semi-proces industrie kunnen er steeds drie vragen gesteld worden met betrekking tot de 

productieplanning. Wat is de planningstrategie in de eerste fase, wat is de planningstrategie in de 

tweede fase en hoezeer zijn die twee strategieën op elkaar afgestemd? Oorspronkelijk werden voor 
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de Monomed-lijn zowel in de gietzaal (de eerste fase) als in de confectie (de tweede fase) het fixed 

lotsize model (of “EOQ-model”) toegepast. Deze twee subsystemen waren enkel verbonden door de 

tussenliggende stock van halffabrikaten. Er was dus met andere woorden sprake van twee 

afzonderlijke lokale optima. 

Deze setting bevat een slechte combinatie van twee factoren die een hoge stock van halffabrikaten 

in de hand werkt. De eerste factor is het gebrek aan synchronisatie tussen de twee semi-processen 

waardoor hun tussenliggende stock het verschil in lokale optima moet opvangen. De tweede factor is 

het feit dat het volledige productiesysteem wordt aangestuurd door de klantenvraag. Men kan 

zeggen dat de volume beslissingen (d.i. op gietsoort-niveau in de gietzaal) pas genomen worden na 

de mix beslissingen (d.i. op artikel-niveau in de confectie). Gezien de grote diversiteit aan 

eindproducten en de (soms sterke) variantie in hun vraag, brengt deze combinatie een grote 

nervositeit binnen in het globale systeem. 

2.3.2 De huidige planningstrategie 

2.3.2.1 De eerste fase: cyclisch productiewiel 

Teneinde de nervositeit te beperken werd in de loop der jaren beslist om de strategie in de gietzaal 

(de eerste fase) aan te passen. Het fixed lotsize model werd ingeruild voor een repetitief 

productieschema, het zogenaamde “cyclisch productiewiel”. In deze nieuwe situatie wordt de 

volumebeslissing (d.i. de productieplanning van masterrolls in de gietzaal) niet langer genomen op 

basis van de mix beslissingen, maar onafhankelijk op basis van de voorspelling van de vraag. 

De strategie in kwestie komt overeen met het economic lot-scheduling problem (ELSP) binnen een 

multi-stage, multi-product omgeving. Ze wordt toegepast op de 20% van de fast-movers die 

verantwoordelijk zijn voor 80% van alle masterrolls. Het ELSP wordt opgelost in twee stappen en 

heeft als doel om de totale set-up- en voorraadkosten van het globale systeem (dus eerst en tweede 

fase samen) te minimaliseren. Op die manier wordt gezocht naar een globaal optimum met enige 

synchronisatie tussen de twee subsystemen. 

De eerste stap in de oplossing wordt jaarlijks uitgevoerd met behulp van de Doll & Whybark 

heuristiek. Hierbij worden de lengte van de gemeenschappelijke cyclus (d.i. het productiewiel) en de 

productiefrequentie van de fast-moving gietsoorten vastgelegd. Op dit moment bedraagt de lengte 

van het productiewiel 12 weken en worden deze gietsoorten 1, 2, 3, 4 of 6 keer per cyclus 

geproduceerd (let wel: één vaste frequentie per gietsoort). 

Deze data worden gebruikt als input in de tweede stap van het ELSP dat opgelost wordt met behulp 

van het zogenaamde load smoothening algoritme. Dit wordt maandelijks uitgevoerd en legt het 

praktische productieschema vast: op welk moment precies in de cyclus wordt een bepaald order 

gepland? Gezien de grote set-up kosten in de gietzaal wordt telkens met grote lotgroottes gewerkt 

(tot ordergroottes van 4-5 dagen). De 80% slow-moving gietsoorten worden achteraf ingepland op 

de momenten die nog vrij zijn. 

2.3.2.2 De tweede fase: fixed lotsize model 

De tweede fase maakt nog steeds gebruik van het fixed lotsize model of “EOQ-model”. Deze 

eenvoudige strategie zegt dat een order van een bepaald artikel moet opgestart worden wanneer de 

voorraad van dit artikel lager wordt dan een vooraf bepaald reorder punt. De inspectie van deze 

voorraad kan op twee manieren gebeuren: ofwel continu (meteen na bereiken van het reorder punt 
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wordt het nieuwe order opgestart) ofwel periodiek (de voorraad wordt pas om de zoveel tijd 

bekeken). In de confectie van de Monomed-lijn wordt met deze laatste variant gewerkt met een 

review periode van één week. 

Ook het bepalen van de ordergrootte kan op twee manieren gebeuren. Er kan een target niveau 

vooropgesteld worden; de ordergrootte bedraagt dan het verschil tussen dit niveau en de huidige 

economische stock. Bij Agfa-Gevaert wordt met de tweede manier gewerkt die erin bestaat om 

telkens met een vaste optimale grootte te werken die gelijk is aan: 

                               
      

  
 

 met D = gemiddelde vraag 

     = kost om een nieuw order op te starten (vaak setup-kost) 

     = voorraadkost 

Vaak wordt deze optimale EOQ-waarde omwille van praktische redenen afgerond tot een practical 

order quantity (POQ). Ook voor het reorder punt (ROP) kan een optimale waarde bepaald worden: 

                 

 met D = gemiddelde vraag 

  LT = gemiddelde leadtime 

  R = review periode 

  SS = safety stock 

De idee achter deze formule is dat de voorraad voldoende groot moet zijn om de productieperiode 

(d.i. leadtime) en review periode (soms wordt ook met R/2 gewerkt) te overbruggen zonder het 

optreden van een stockout. De safety stock is een veiligheidsbuffer die zal bepalen hoe vaak een 

stockout zal optreden. De waarde van deze buffer wordt als volgt, bepaald: 

                     

 met k = veiligheidsfactor 

  LT = gemiddelde leadtime 

     = standaardafwijking van de vraag 

  D = gemiddelde vraag 

      = standaardafwijking van de leadtime 

De veiligheidsfactor kan op allerlei manieren worden bepaald. De meest conventionele methode is 

het P1 servicegraad model waarbij de P1 servicegraad staat voor de kans dat er zich binnen de 

periode tussen twee orders een stockout voordoet. Voor een normale verdeling - waarvan hier wordt 

uitgegaan - correspondeert een k-waarde van 1,64 met een P1 servicegraad van 95%. 



 

HOOFDSTUK 2: PROBLEEMSTELLING  13 

2.4 Alternatieve strategie:fair share logica 

2.4.1 De theorie 

2.4.1.1 Toegepast in de distributiesector 

De fair share logica werd in 1981 voor het eerst beschreven door Eppen en Schrage als allocatie-

logica in multi-warehouse systemen. Dit mechanisme bekijkt de voorraad in het globale systeem en 

(her)verdeelt deze zodanig dat de dekking (d.i. de gemiddelde periode tot stockout) dezelfde is voor 

alle finale stockpunten. Deze logica kan het best uitgelegd worden aan de hand van een twee-

echelon distributieketen zoals in Figuur 1. 

 

Figuur 1: Schematisch voorbeeld van een twee-echelon distributieketen 

Het depot bestelt een zekere hoeveelheid producten en verdeelt die pas later over de verschillende 

eindstocks. Zo’n keten komt heel vaak voor in de praktijk als pass through systeem met twee 

mogelijke varianten. Ofwel fungeert het depot als cross-docking station waar grote orders toekomen 

en in kleinere orders meteen worden doorgestuurd. Ofwel is het enkel een virtueel aankoopcentrum 

en worden de producten rechtstreeks van leverancier naar de eindstocks getransporteerd. Hieronder 

wordt verder uit gegaan van de eerste variant. 

Er zijn twee (mogelijke) redenen voor het gebruik van een dergelijk twee-echelon systeem. De eerste 

reden is het fenomeen van volumekortingen: het is vaak voordeliger om een product in één groot 

order aan te kopen dan verschillende kleine orders afzonderlijk. De tweede reden heeft te maken 

met het stochastisch karakter van de vraag in elke eindstock. Geaggregeerde voorspellingen en 

bestellingen leveren over het algemeen een kleinere globale voorraad op. 

De elementaire fair share logica maakt gebruik van een heel eenvoudig algoritme, dat telkens wordt 

toegepast wanneer een nieuwe lading producten wordt geleverd in het depot. De som van de 

voorraad in alle eindpunten en in het depot wordt gedeeld door de som van de gemiddelde vraag in 

de eindpunten. Dit levert één target dekking op die – wanneer vermenigvuldigd met de afzonderlijke 

gemiddelde vraag – een target niveau per eindstock oplevert. Het verschil tussen de target niveaus 

en de huidige voorraad niveaus zijn de ordergroottes die naar de verschillende eindpunten worden 

verscheept. 

Soms gebeurt het dat de ontvangen voorraad in het depot te klein blijkt te zijn om gelijke dekking in 

elk eindpunt te verzekeren. Dan wordt de voorraad tijdelijk in het depot behouden (negatief op korte 

termijn) of worden eenheden verscheept van het ene eindpunt naar het andere (duur). Op de 

oorspronkelijk logica van Eppen en Schrage zijn in de loop der jaren nog heel wat uitbreidingen 
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gemaakt. Zo wordt soms de safety stock in rekening genomen zodat de kans op stockout (in plaats 

van de dekking) dezelfde is in elk eindpunt. 

2.4.1.2 Toegepast in de productieomgeving 

Hoewel de fair share logica oorspronkelijk ontworpen was voor de distributiesector, vindt het zeker 

ook zijn toepassingen in de productieomgeving. Meer bepaald in de semi-proces industrie kunnen we 

een perfecte analogie zien. De voorraad halffabrikaten correspondeert dan met het depot, terwijl de 

voorraad eindproducten de rol van eindstocks op zich neemt. Het concept blijft hetzelfde als in de 

distributiesector: de voorraad in het systeem wordt globaal bekeken en de ordergroottes van de 

eindproducten wordt centraal bepaald. Indien voldoende eenheden van een bepaald halffabrikaat 

voor handen zijn, dan worden deze zodanig verwerkt tot eindproducten dat de voorraaddekking van 

alle eindproducten (die uit het corresponderende type halffabrikaat voortkomen) hetzelfde is. 

Het algoritme is dus gelijkaardig aan het origineel uit de distributiesector en wordt uitgevoerd per 

type halffabrikaat: 

1. Bereken de totale gemiddelde vraag van de verschillende eindproducten (stel D). 

2. Bereken de totale voorraad van de verschillende eindproducten en het halffabrikaat (stel S). 

3. Bereken de target dekking = S/D (stel C). 

4. Bereken per eindproduct het target voorraadniveau =      (stel   ) met    de gemiddelde 

vraag van het corresponderende eindproduct. 

5. Bereken per eindproduct de fair share hoeveelheid (d.i. de ordergrootte) =        met    de 

economische voorraad (d.i. de fysieke voorraad + bestelde orders die nog niet afgewerkt zijn) 

van het corresponderende eindproduct. 

Deze berekening wordt geschetst aan de hand van Tabel 1. 

Eindproduct 
Wekelijkse 

gemiddelde vraag 
Huidige 

eindvoorraad 

A 45 50 

B 70 180 

C 25 50 

SOM 140 280 
Tabel 1: Rekenvoorbeeld - de huidige situatie 

Stel dat de huidige voorraad halffabrikaten 210 generieke eenheden bevat. De som van de huidige 

eindvoorraad en de huidige voorraad halffabrikaten bedraagt 490 eenheden. De targetdekking is de 

verhouding van deze som tot de totale wekelijkse vraag, namelijk 3,5 weken. Hieruit volgen de 

resultaten van Tabel 2 die in de praktijk uiteraard afgerond dienen te worden. 

Eindproduct 
Target 

voorraadniveau 
Fair share 

hoeveelheid 

A 157,5 107,5 

B 245 65 

C 87,5 37,5 
Tabel 2: Rekenvoorbeeld - resultaten 
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Er wordt dus gestreefd naar een gelijke voorraaddekking van elk eindproduct binnen het gamma van 

eenzelfde type halffabrikaat. Het kan echter gebeuren dat – vanwege de combinatie van een te lage 

stock halffabrikaten en te hoge voorraad van een eindproduct – de fair share hoeveelheid een 

negatieve waarde aanneemt. In de distributiesector betekent een negatieve waarde dat de ene 

eindstock enkele eenheden moet doorspelen naar de andere eindstocks. In de productieomgeving is 

het uiteraard quasi altijd fysisch onmogelijk om artikelen van een bepaald eindproduct te 

transformeren naar de vorm van andere eindproducten. Deze problematiek kan echter op dezelfde 

manier opgelost worden zoals dat met betrekking tot minimum ordergroottes gebeurt. Deze materie 

wordt verderop in deze thesis nog besproken. 

2.4.2 De toepassing in de Monomed-lijn 

2.4.2.1 De modellering 

In het academiejaar 2010-2011 onderzocht ir. Pieter Deconinck reeds de tweede fase van de 

Monomed-lijn in zijn thesis “Onderzoek naar toepasbaarheid van reorder-point en fair-share logica 

bij opstellen van productieplan gereed product” (academiejaar 2010-2011). Daarin stelde hij de fair 

share logica voor als alternatief voor het fixed lotsize model in de confectie van de Monomed-lijn. 

Met behulp van een simulatiemodel werden de prestaties van het productiesysteem onder de fair 

share logica vergeleken met deze onder het fixed lotsize model. 

Daarbij werden 18 make-to-stock artikelen uit één type halffabrikaat beschouwd. Er werd uitgegaan 

van een stochastische vraag, maar de productie leadtime lag deterministisch vast. Drie parameters 

konden vooraf ingesteld worden: de capaciteit (vast en variabel in de tijd), de duur van set-ups en de 

minimum lotgrootte (enkel in het fair share geval). Hun effect op de drie belangrijke 

prestatieparameters werd onderzocht: de servicegraad, de gemiddelde lotgrootte en de 

voorraad- & setupkosten. 

Het fixed lotsize model werd op een vrij conventionele manier gemodelleerd met de formules die 

reeds hierboven beschreven zijn voor het reorder punt, de safety stock (SS) en de economic order 

quantity (EOQ). Er werd ook gekeken naar het effect indien de EOQ vervangen wordt door 

EOQ + (SS – stock) voor de gevallen wanneer de stock kleiner is dan de safety stock. Op die manier 

kan een artikel met een te lage stock zich sneller herstellen. 

Voorts werd beslist om met de volgende aanname te werken met betrekking tot de eindige 

capaciteit. Wanneer de capaciteit in een bepaalde week ontoereikend is, worden de orders van de 

artikelen met de grootste dekking volledig geannuleerd. Aangezien orders niet opgesplitst werden, 

matchten de toegestane orders nooit volledig met de voorziene capaciteit. De overschot – ironisch 

genoeg – in capaciteit werd dan toegevoegd aan de capaciteit van de volgende week. 

In het fair share model werd het cyclisch productiewiel gemodelleerd als een bron van halffabrikaten 

dat om de drie weken een batch vrijgeeft die even groot is als de som van alle verkochte 

eindproducten in de voorgaande drie weken. Elke week werd dan het fair share algoritme toegepast 

op een derde van deze batch om de weekplanning van de confectie op te stellen. Aan elk 

eindproduct werd een minimum lotgrootte toegewezen. Dit werd vastgelegd als de ratio van de 

gemiddelde vraag per week op een vaste factor X. Met behulp van enkele trial & error tests werd een 

best practice waarde voor deze vaste factor gevonden. 

Wanneer de (theoretische) fair share hoeveelheid van een bepaald eindproduct zich kleiner bedroeg 

dan de minimum lotgrootte of zelfs negatief was, werd volgend principe toegepast. De 
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“problematische” fair share hoeveelheden werden opgeteld tot een zogenaamde correctiesom. De 

praktische fair share hoeveelheid van een “niet-problematisch” eindproduct werd dan met volgende 

formule bepaald: 

                       
                

                                
 

  met PFSQ = praktische fair share hoeveelheid 

   FSQ = theoretische fair share hoeveelheid 

   NPA = niet-problematische artikelen 

Nog drie zaken kunnen meegegeven worden met betrekking tot de modellering van het fair share 

model. Ten eerste werd gewerkt met een offset ten opzichte van de stock. In plaats van te rekenen 

met de werkelijke stock, werden in het algoritme de waarden “stock - safety stock” gebruikt. Voorts 

werd ook op het aantal halffabrikaten een correctie toegepast. Enkel het aantal dat binnen de 

weekcapaciteit kon verwerkt worden, werd in het fair share algoritme ingebracht. De rest werd 

meegenomen naar latere weken waar er wel capaciteitsoverschot was. Tot slot werd er voor gekozen 

om de capaciteitsverliezen ten gevolge van set-ups telkens af te trekken van de capaciteit die voor 

handen was in de volgende week. 

2.4.2.2 De resultaten 

De vergelijking tussen het fixed lotsize model en de fair share logica werd eerst gemaakt bij een vaste 

capaciteit (in de tijd) met variërende (per simulatie) capaciteit en set-up tijden. De invloed van deze 

twee parameters werd eerst beschouwd op de servicegraad. Wanneer de capaciteit eerder laag was, 

daalde de servicegraad in het fixed lotsize model al snel onder invloed van stijgende set-up tijden. De 

servicegraden in het fair share model daarentegen bleken quasi geen effect van dalende capaciteit of 

stijgende set-up tijden te ondervinden. Opmerkelijk in het fixed lotsize model was ook dat de 

artikelen met de hoogste ratio “standaard afwijking / gemiddelde vraag” over het algemeen een 

lagere servicegraad hadden. Dit verschil werd quasi volledig opgelost door met een offset stock ten 

opzichte van de safety stock te werken. 

Ook op de lotgroottes van het fair share model was nagenoeg geen verschil merkbaar wanneer set-

up tijden of capaciteit werden aangepast. Het fixed lotsize model werkte over het algemeen met 

grotere lotgroottes en deze stegen bij lage capaciteit enkel nog meer wanneer de set-up tijden 

verhoogd werden. Door dit verschil in lotgroottes kende het fair share model tot anderhalf keer meer 

set-ups, wat uiteraard hogere schakelkosten met zich meebracht. Anderzijds werden de 

voorraadkosten in het fair share model enkel hoger wanneer de capaciteit laag is. Met de 

aangenomen concrete kostprijzen in de thesis van Pieter Deconinck, bleek dat het totale 

kostenplaatje van het fixed lotsize model vergrootte naarmate de capaciteit vergrootte. De totale 

kost van het fair share model kende een omgekeerde evolutie maar bleef desondanks onder alle 

omstandigheden hoger. Het kostenverschil was dus het kleinst bij hoge capaciteit en het grootst bij 

lage capaciteit. 

Ook wanneer we de capaciteit in tijd laten variëren, was er sprake van een sterke dominantie van het 

fair share model. Er werd gewerkt met een daling in capaciteit van 20% gedurende 10 weken. Het 

fixed lotsize model reageerde veel heviger op deze tijdelijke beperking dan het fair share model. Dit 

verschil was het sterkst merkbaar in de situatie met kleine capaciteit en grote set-up tijden. Zo 

vonden er veel sneller veel meer stockouts plaats. Ook de tijd die het systeem nodig heeft om zich na 
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deze periode te herstellen, lag veel hoger. Tot slot zakte het voorraadniveau snel weg, iets waar het 

fair share ook onder leed, maar in beperktere mate. 

De reden voor dit vrij grote verschil in reacties, kan grotendeels toegeschreven worden aan de 

ordergroottes. Het fixed lotsize model werkt – zoals het woord het zegt – met vaste ordergroottes 

die enkel groter kunnen worden. Bij een daling in capaciteit zorgt dit ervoor dat steeds 

minder - vanwege de correctie indien onder safety stock – artikelen per week worden geproduceerd. 

Het fair share model daarentegen gaat onmiddellijk de ordergroottes aanpassen aan de huidige 

capaciteit. Wanneer deze capaciteit verkleint, zullen ook de lotgroottes verkleinen zodat de voorraad 

van hetzelfde aantal artikelen per week kan bijgevuld worden. De voorraad van alle artikelen wordt 

met andere woorden blijvend aangevuld (weliswaar in kleinere getale). Zolang het capaciteitstekort 

niet té lang duurt, kan het op die manier perfect overbrugd worden door het fair share model. 

Tot slot werd in de thesis van Pieter Deconinck ook nog het belang van de minimum ordergrootte in 

het fair share model bekeken. Zoals reeds vermeld, werd gebruik gemaakt van de verhouding 

“gemiddelde vraag / factor ‘X”. Voor de factor ‘X’ kon aan de hand van trial & error een best practice 

waarde gevonden worden. Twee trends werden geobserveerd. Wanneer deze X-waarde kleiner 

gekozen werd, was er een sterke daling in servicegraad. Anderzijds veranderde er quasi niks aan de 

servicegraad wanneer deze X hogere waarden krijgt. 

2.4.2.3 Besluit 

Uit het thesisonderzoek van Pieter Deconinck kunnen volgende globale conclusies getrokken worden. 

Het fixed lotsize model kent grotere lotgroottes wat leidt tot een betere benutting van de capaciteit 

en lagere set-upkosten. Voorts zien we dat wanneer de capaciteit laag is en de setup tijden eerder 

hoog, de servicegraden snel wegzakken. Ook wanneer er een tijdelijke capaciteitstekort wordt 

opgelegd, reageert dit model vrij negatief met onmiddellijk veel stockouts en een lange herstel-

periode. 

Het fair share model daarentegen garandeert stabiele en hoge servicegraden onder alle 

omstandigheden. Bij een variërende capaciteit reageert dit model snel en effectief zodat stockouts 

en herstelperiodes zeer beperkt blijven. De instelling van de minimum lotgrootte blijkt wel een 

kritische parameter te zijn. 

Het ultieme voorstel dat Pieter Deconinck formuleert als planningstrategie in de confectie van de 

Monomed-lijn is een hybride strategie. Hierbij zou gebruik gemaakt worden van het fixed lotsize 

model in “gunstige” omstandigheden aangezien dit model dan even goed presteert en sowieso 

goedkoper is. Wanneer de omstandigheden slechter worden (d.i. lagere capaciteit en hogere set-up 

tijden) kan dan overgeschakeld worden naar het duurder maar betere fair share model. 

2.5 Onderzoeksvraag van deze thesis 
Deze thesis breit een vervolg aan het onderzoek van Pieter Deconinck. De huidige planningstrategie 

(het fixed lotsize model) van de Monomed-lijn heeft de slechte eigenschap dat zij de toestand van elk 

artikel afzonderlijk beschouwt. Het door Pieter Deconinck voorgestelde alternatief (het fair share 

algoritme) genereert daarentegen telkens een productieplanning die gebaseerd is op de toestand 

van het globale systeem. Het verschil tussen de combinatie van lokale optima enerzijds en een 

globaal optimum anderzijds laat zich vertalen in minder stabiele en lagere servicegraden. 
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Anderzijds is er een inherent pull-aspect in het fixed lotsize model ingebouwd, wat een sterk 

voordeel betekent. Er worden namelijk enkel nieuwe orders opgestart van een bepaald artikel 

wanneer dat nodig is (lees: wanneer het niveau van de eindvoorraad te laag wordt). Indien we 

daarentegen het fair share algoritme op zich alleen zouden toepassen, dan kan de confectie als push-

systeem beschouwd worden. Alle halffabrikaten die vrijkomen uit de gietzaal zouden dan immers 

zonder beperking integraal de productielijn van de tweede fase ingeduwd worden. Pieter Deconinck 

loste dit probleem op door elke drie weken enkel die hoeveelheid in de tweede fase toe te laten die 

gelijk is aan verkoop van de afgelopen drie weken. Deze ad hoc oplossing doet het systeem van push 

terug naar pull overhellen. 

Deze thesis behoudt de idee van de fair share logica als alternatieve planningslogica, maar stelt voor 

om dit te combineren met een gerenommeerd pull-systeem: het CONWIP-systeem. In theorie 

betekent dit immers het combineren van het beste van twee werelden. Enerzijds is reeds bewezen 

dat de fair share logica sterke productieschema’s (d.i. mix beslissingen) opstelt, maar nood heeft aan 

een bijkomend pull-aspect dat de WIP en eindvoorraad onder controle houdt (d.i. volume 

beslissingen). Anderzijds heeft het CONWIP-systeem in vele gevallen bewezen de perfecte 

volumeplanner te zijn, die weliswaar niet werkt zonder een externe module (“CONWIP backlog 

controller”) die de productieschema’s opstelt. Op papier heeft dus de fair share logica nood aan een 

systeem zoals het CONWIP-systeem, terwijl het CONWIP-systeem nood heeft aan een module zoals 

de fair share logica. 

Het CONWIP-systeem zal in wat volgt, nog verder uitgebreid besproken worden. Hier volstaat het te 

vermelden dat het een Kanban-variant is die zich op twee punten onderscheidt. Enerzijds overbrugt 

het alle werkstations binnen een (deel van de) productielijn. Kaartjes die vrijkomen uit het laatste 

werkstation worden helemaal teruggestuurd naar het begin van het eerste werkstation. Anderzijds 

werkt een CONWIP-systeem vaak met kaartjes die niet eindproduct-specifiek zijn. In de semi-proces 

industrie is er één type kaartje voor alle eindproducten van dezelfde gietsoort. In dat geval is er nood 

aan een externe logica die de vrijgekomen kaartjes verdeelt onder de eindproducten van de 

corresponderende gietsoort. Zoals zal blijken uit het volgende hoofdstuk is CONWIP beter 

toepasbaar dan Kanban in de omgeving die hier beschouwd wordt. 

Deze thesis vergelijkt de prestaties van het bestaande fixed lotsize model enerzijds met die van de 

nieuw voorgestelde combinatiestrategie CONWIP-fair share. Dit wordt gedaan aan de hand van een 

vrij uitgebreid simulatiemodel. Zo zal de productielijn van de tweede fase uitgewerkt worden tot een 

volledig stochastisch systeem met individuele (stochastische) werkstations. Op die manier kan ook 

het interne WIP-gedrag geanalyseerd worden. Voorts wordt er gewerkt met meerdere gietsoorten 

die aanleiding geven tot een uitgebreid gamma aan eindproducten. Zo kan ook de interactie tussen 

verschillende types halffabrikaten onder de loep worden genomen. 

De prestatie-parameters waarop we de twee planningstrategieën zullen vergelijken, liggen min of 

meer voor de hand. De servicegraad is veruit de belangrijkste. Deze zal zowel gemiddeld op 

artikelbasis als in de tijd bekeken worden. Hieraan is een sterke interesse voor de lotgroottes 

gekoppeld aangezien servicegraden en ordergroottes vaak hand in hand gaan. Daarnaast is het 

belangrijk voor het financiële plaatje om het stockgedrag (zowel eindvoorraad als interne WIP) en 

het aantal set-ups te bekijken. 

Deze prestaties zullen uiteraard ook beïnvloed worden door de manier waarop de parameters van 

beide strategieën worden ingesteld. In deze thesis wordt gewerkt met seizoensschommelingen in de 

vraag, wat min of meer op hetzelfde neerkomt als een variërende capaciteit in de tijd. Voorts zal 
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gewerkt worden met pragmatische lotgroottes in het fixed lotsize model. Aangezien er geen exacte 

kostprijzen aan voorraadbeheer en omstellingen zullen toegewezen worden, werken we daarom met 

best practice waarden voor de lotgroottes. Op basis van het voorraadgebruik in het fixed lotsize 

model, zal het aantal kaartjes binnen het CONWIP-fair share model bepaald worden. Tot slot wordt 

ook nog de invloed van de minimum lotgrootte in het CONWIP-fair share model in beschouwing 

genomen. 

 



 

 

 

 

 

 
 

HOOFDSTUK 3  

LITERATUURSTUDIE 
 



 

HOOFDSTUK 3: LITERATUURSTUDIE  21 

3.1 Push en pull 

3.1.1 Twee productiefilosofieën: CIM/MRP & TPS/JIT 
Door allerlei technologische innovaties op het vlak van communicatie en transport, kende de 

globalisering in de jaren ’70-’80 een steile opmars. De Europese en Amerikaanse consumptiemarkten 

voelden hierdoor een sterk toenemend aanbod van overzeese producten. Onder meer de 

Amerikaanse auto-industrie kreeg meer en meer af te rekenen met directe concurrentie uit Azië. 

Maar ook de Amerikaanse en Europese markten kenden steeds meer een onderlinge overlap. 

Volgens Spearman en Zazanis (1992) zagen de Westerse producenten al snel het risico van deze 

evolutie in en beseften ze dat hun eigen productiemethodes effectiever moesten worden om 

competitief te blijven. 

Spearman et al. (1990) definiëren een effectief productiesysteem als een systeem dat de juiste 

producten op het juiste moment produceert aan een competitieve kostprijs. Het geloof bestond 

volgens Spearman en Zazanis (1992) dat de - op dat moment - conventionele fixed lotsize methode 

niet langer een concurrentieel voordeel bood. In de zoektocht naar meer innovatieve productie-

strategieën, was er in de jaren ’80 sprake van twee grote stromingen. Tot op de dag van vandaag 

blijft deze tweestrijd een groot punt van discussie. 

Enerzijds zochten sommige producenten hun heil in de technologische vooruitgang en geloofden dat 

de integratie van meer computergestuurde tools de uitweg zou bieden. Alle ideeën hieromtrent 

werden onder de noemer van Computer Integrated Manufacturing (CIM) aangeduid. Andere 

producenten haalden daarentegen hun inspiratie uit Japan. Daar creëerde Toyota een totaalfilosofie 

die later benoemd zou worden als Toyota Production System of het meer algemene Lean 

Manufacturing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gamma aan eenvoudige tools waarin het 

aandeel van computers een (veel) kleinere rol krijgt toebedeeld. (Spearman en Zazanis, 1992) 

De stroming die de CIM promootte, raakte vooral gekend onder de vorm van Materials Requirements 

Planning (MRP) en Materials Resources Planning (MRP II). De idee achter MRP – soms ook MRP I 

genoemd – werd reeds bedacht door Joseph Orlicky in de jaren ‘60 en beschreven in diens boek 

Materials Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management uit 

1975. Op dat moment werd het al toegepast in een 150-tal bedrijven, enkele jaren later stond de 

teller reeds op 8000 toepassingen. MRP doet in principe niet veel meer – zoals de naam het zegt – 

dan een plan met materiaalbehoeften opstellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Master 

Production Schedule, Bill of Materials en het voorraadniveau. Het Master Production Schedule wordt 

opgemaakt aan de hand van voorspellingsmodellen, terwijl de Bill of Materials inherent is aan het 

productontwerp. 

MRP evolueerde begin jaren ’80 naar MRP II, een concept dat voor het eerst beschreven werd door 

Oliver Wight. In zijn boek The Executive’s Guide to successful MRP II wordt aangegeven dat MRP II 

eigenlijk enkel een uitbreiding vormt op MRP. MRP II neemt naast de materiaalbehoeftes ook de 

andere behoeftes in een productiesysteem (o.a. machine capaciteit en HR-capaciteit) in rekening. Dit 

resulteert in een gedetailleerd productieschema voor arbeid en machinegebruik. De ERP-systemen 

(Enterprise Resources Planning) die de dag van vandaag in de meeste bedrijven aanwezig zijn als 

centraal software totaalpakket, omvatten meestal de MRP II als een van de basismodules. 
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Het Toyota Production System (TPS) werd in de loop van vorige eeuw door de Japanse autofabrikant 

Toyota ontwikkeld. Het is een management-filosofie die idealiter vertakt is in alle niveaus van de 

onderneming. De centrale idee is het vermijden of sterk beperken van waste – d.i. verspilling in de 

meeste brede zin – waarvan er zeven types worden onderscheiden. De hele filosofie is gefundeerd 

op operationele stabiliteit en wordt gedragen door twee hoofdpijlers. “Just-In-Time” (JIT) is de eerste 

pijler en omvat tools en concepten die nastreven om “de juiste artikelen in de juiste hoeveelheden 

op het juiste moment” te produceren. Bij dit streven naar verbetering van productiviteit zijn onder 

andere een continue flow en snelle set-ups cruciaal. De tweede pijler wordt “Jidoka” genoemd en 

duidt de concepten aan die voor ingebouwde kwaliteit moeten zorgen. Onder meer menselijke 

fouten in het productieproces zouden vermeden moeten worden door een slim ontwerp van de 

interactie mens-machine. 

De meer algemene vorm van het Toyota Production System won begin jaren ’90 sterk aan 

populariteit onder de naam Lean Manufacturing. Dit was grotendeels te danken aan de publicatie 

van het boek The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production van James 

Womack, Daniel Jones en Daniel Roos (1991). De sterkte van Lean Manufacturing is dat het niet 

(enkel) een rationeel productiesysteem op zich is, maar een samenwerking van praktische tools en 

denkwijzen die op elk niveau van de onderneming gehanteerd worden. 

3.1.2 De verschillen: MRP en push versus JIT en pull 
MRP en MRP II worden vaak benoemd als “push” productiesystemen, terwijl een belangrijk 

onderdeel van Just-In-Time filosofie de zogenaamde “pull” productiesystemen zijn. In zekere mate 

kan dus worden gesteld dat de CIM-stroming push productiesystemen promoot en dat de stroming 

van Lean Manufacturing de pull productiesystemen aanbeveelt. Later zal blijken dat deze stelling te 

kort door de bocht is aangezien de realiteit nooit volledig zwart-wit is. Het essentiële verschil tussen 

de twee types productiesystemen is de manier waarop ze orders de productielijn laten betreden en 

doorlopen. Deze manier wordt volgens Spearman en Zazanis (1992) heel duidelijk aangegeven door 

hun naamgeving: push systemen duwen de orders doorheen de productielijn, terwijl de pull 

systemen ze erdoorheen trekken. 

Spearman en Zazanis (1992) leggen verder uit dat de orders van een push systeem op voorhand 

worden ingepland in een productieschema. Elk order krijgt een startmoment toegewezen dat 

berekend is op basis van de verwachte doorlooptijd en het moment waarop dit order afgewerkt 

moet zijn. Op het geplande starttijdstip wordt het order in de productielijn geduwd, ongeacht de 

toestand van die productielijn op dat moment. Ook intern is dit idee van toepassing en worden de 

halfproducten door het ene werkstation naar het volgende geduwd zonder rekening te houden met 

de toestand van het volgende werkstation. 

Op die manier controleert het push systeem de throughput of flowrate. Dit is de maat voor het 

aantal orders die de productielijn per tijdseenheid betreden en – indien er geen cumulatieve 

WIP-ophoping optreedt – verlaten. De Work In Process (WIP) wordt dan regelmatig gecheckt om een 

eventuele verkeerde afstemming tussen productieschema en capaciteit te detecteren. 

De productietijdstippen van de orders in een pull productiesysteem worden daarentegen niet in een 

strak tijdschema vastgelegd. Spearman et al. (1990) stellen dat een pull systeem toelating geeft aan 

een order om zich in de productielijn te begeven en te bewegen indien de situatie van (de 

corresponderende delen van) die lijn op dat moment gunstig is. Meer concreet mag het ene order 

pas gestart worden wanneer een ander order is afgewerkt. Spearman en Zazanis (1992) beschrijven 
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dit nog verder als volgt. Wanneer een werkstation een product afwerkt en dit tijdelijk opslaat, geeft 

het zichzelf opnieuw werk door een product uit de upstream stock te halen. Op die manier worden 

de producten doorheen de verschillende werkstations getrokken. Dit wordt gefaciliteerd door een 

communicatiemechanisme van signalen, meestal in de vorm van kaartjes. 

In tegenstelling tot de push systemen, controleren de pull systemen dus de WIP. Hetzij de totale WIP 

hetzij de WIP van een werkstation wordt onder een bovengrens gehouden. De throughput wordt nu 

geïnspecteerd om na te gaan of de werkzaamheden de vereiste vraag kunnen volgen. 

3.1.3 De voordelen van pull 
MRP kent een eerste implementatie in een fabriek van Black&Decker in de jaren ’60. Spearman et al. 

(1990) geven aan dat in de jaren die daarop volgen, vele case studies verschijnen van succesvolle 

toepassingen. Er is onder meer sprake van gereduceerde voorraadniveaus en verbeterde 

servicegraden. Toch zijn er aan het eind van de jaren ’80 ook heel wat negatieve geluiden te horen. 

Spearman et al. (1990) verwijzen naar een artikel2 dat twee belangrijke potentiële problemen bij 

MRP en MRP II aanduidt. Beide hebben te maken met het feit dat MRP/MRP II rekent met vaste, 

theoretische doorlooptijden die niet gelinkt zijn aan het actuele capaciteitsgebruik. Enerzijds kan dit 

gebruik vooraf overschat zijn en wordt daardoor soms te laat opgemerkt dat de opgestelde 

productieplannen niet uitvoerbaar zijn. Anderzijds kan dat gebruik ook uit veiligheidsoverwegingen 

te conservatief vastgelegd zijn. In dat geval worden de orders in theorie steeds te vroeg afgewerkt. 

Hiermee wordt dan rekening gehouden door in praktijk voorrang te geven aan orders met hogere 

prioriteit. Het gebrek aan voeling met het reële capaciteitsgebruik resulteert in hoge WIP-niveaus, 

hoge eindvoorraad en sterk variabele doorlooptijden. 

Spearman et al. (1990) duiden ook op heel wat case studies die de voordelen van pull systemen en 

JIT in het algemeen in de verf zetten. Zo is er vaak sprake van reductie in WIP-niveau en kortere 

doorlooptijden wat leidt tot lagere productiekosten en snellere reactie op klantengedrag. In de 

vergelijking tussen push systemen en pull systemen, wijzen zowel Spearman et al. (1990) als 

Spearman en Zazanis (1992) drie grote argumenten in het voordeel van de pull variant aan. 

3.1.3.1 WIP, doorlooptijd en variantie van doorlooptijd 

Het eerste duidelijke voordeel volgens Spearman en Zazanis (1992) is dat het gemiddelde WIP-niveau 

aan elk werkstation lager is in een pull systeem. Bijgevolg is de gemiddelde totale WIP in het systeem 

lager en uit de wet van Little volgt dat ook – bij gelijke throughput rate - de gemiddelde doorlooptijd 

lager zal zijn dan bij de push variant. Ook blijkt dat de variantie van de doorlooptijd in een pull 

systeem lager zal zijn. Dit laatste fenomeen heeft te maken met het feit dat de WIP gelimiteerd 

wordt en bijgevolg het aantal orders aan de verschillende werkstations onderling negatief 

gecorreleerd zijn. Meer orders aan een bepaald werkstation, betekent minder orders aan de andere 

werkstations. Een push systeem beschikt daarentegen helemaal niet over deze negatieve correlatie. 

Spearman et al. (1990) besluiten dat – voor een vaste theoretische doorlooptijd - pull-systemen 

zorgen voor lagere WIP-niveaus, lagere reële doorlooptijden en lagere variantie van die 

doorlooptijden. 

Deze resultaten werden gehaald uit de vergelijking van een enerzijds open (push) en anderzijds 

gesloten (pull) wachtlijn netwerk model. Spearman et al. (1990) waarschuwen dat deze conclusies 

                                                           
2
 Kanet, J.J., 1988. MRP 96: Time to rethink manufacturing logistics. Production and Inventory Management 

Journal, 29 (2), 57-61 
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zeker gelden voor omgevingen met dezelfde eigenschappen als deze modellen, maar enige 

voorzichtigheid geboden is ten aanzien van veralgemening. De modellen hebben exponentieel 

verdeelde procestijden en Poisson verdeelde generatie van nieuwe orders. Meteen wordt echter ook 

gerustgesteld dat vele praktijkgevallen min of meer deze eigenschappen bezitten. Spearman en 

Zazanis (1992) vullen aan dat het ook een voorwaarde is dat het pull systeem voor op schema kan 

werken. Onder andere een voorraadbuffer tussen het laatste werkstation en de klantenvraag is 

hiertoe nodig. 

3.1.3.2 Controleerbaarheid 

Het tweede voordeel heeft te maken met het type controle dat de twee systemen uitvoeren. Zoals 

eerder besproken controleert een push systeem de throughput en meet het de WIP, terwijl een pull 

systeem de WIP controleert en de throughput meet. Enerzijds is het volgens Spearman en Zazanis 

(1992) vanuit praktisch oogpunt gemakkelijker om de WIP te controleren in plaats van de 

throughput. Het ligt voor de hand dat WIP zichtbaar is en meteen goed kan ingeschat worden. 

Throughput daarentegen moet steeds ten opzichte van de capaciteit beschouwd worden. Zoals 

hierboven aangegeven wordt de reële waarde van de capaciteit echter amper in acht genomen, 

vooral omdat deze heel moeilijk te berekenen is. 

Anderzijds bewijzen Spearman en Zazanis (1992) dat WIP-controle robuuster is met betrekking tot 

winstgevendheid dan throughput-controle. Hiertoe werd een eenvoudig statisch 

optimalisatieprobleem opgelost dat winstgevendheid bekijkt in functie van de afwijking van 

WIP/throughput ten opzichte van de optimale waarde. In het kostenmodel dat hiertoe gebruikt 

werd, werden de kosten van gemiste verkoop en de WIP-kosten in rekening gebracht. Het verschil in 

robuustheid is duidelijk zichtbaar op Figuur 2. Zelfs als het WIP-niveau in het pull model 40% te laag 

of 60% te hoog wordt ingesteld, blijft de winst hoger dan in het optimale push-geval. De realiteit is 

uiteraard veel complexer, maar deze denkoefening geeft alleszins een duidelijke indicatie. In de 

praktijk is het in het begin vaak zoeken naar de juiste instellingen. Deze vergelijking toont aan dat de 

risico’s die hieraan gekoppeld zijn, veel kleiner zijn in de pull systemen. 

 

Figuur 2: Verschil in winst-robuustheid tussen push en CONWIP
3
 

                                                           
3
 Bron: Spearman, M.L. en Zazanis, M.A., 1992. Push and pull production systems: issues and comparisons. 

Operations Research, 40 (3), 521-532. 
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3.1.3.3 Omgevingseffecten 

Het laatste grote voordeel van pull systemen is volgens Spearman et al. (1990) de veranderingen in 

productieomgeving die ze met zich meebrengen. Om te beginnen, vereist de implementatie van pull 

systemen al meteen (drastische) veranderingen in de omgeving. Het meest extreme pull systeem 

(Kanban) kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden als de ordergroottes te klein, set-ups te groot en/of 

de vraag te onvoorspelbaar zijn. Door een oplossing te zoeken voor deze vereisten, verbetert  het 

productiesysteem al op zich. Anderzijds laten pull-systemen toe – zoals hierboven beschreven – om 

het WIP-niveau stelselmatig af te bouwen. Algemeen geweten is dat bij gedwongen WIP-verlaging 

problemen in de omgeving aan het licht komen. Spearman et al. (1990) besluiten dan ook dat pull 

systemen de perfecte facilitator zijn om de omgevingsfactoren stap per stap te verbeteren. 

Spearman en Zazanis (1992) bevestigen deze stelling en voegen eraan toe dat pull systemen inherent 

meer voordeel halen uit de verbeteringen van de omgevingsfactoren. Zo wordt het voorbeeld 

gegeven van een grotere beschikbaarheid aan grondstoffen en een meer flexibele MPS. Pull 

systemen kunnen uit deze twee verbeteringen hun voordeel halen omdat zij voor op schema kunnen 

werken. Push systemen hebben daarentegen bijvoorbeeld veel minder boodschap aan grote 

beschikbaarheid van grondstoffen. 

3.2 De twee meest populaire pull-systemen 

3.2.1 Kanban 

3.2.1.1 Twee inherente nadelen 

Door talrijke succesvolle implementaties en analyses, bestond volgens Krishnamurthy et al. (2004) in 

de jaren 80-‘90 het geloof dat pull systemen altijd te verkiezen zijn boven de push variant. Toch werd 

ook vaak melding gedaan van bedrijven die er toch niet in slaagden om betere resultaten neer te 

zetten na implementatie. Enerzijds kon dit toegewezen worden aan het feit dat bedrijven niet de 

lean totaalfilosofie overnamen, maar enkel Kanban implementeerden zonder de omgevingsfactoren 

te verbeteren. Anderzijds rezen ook steeds meer vragen bij de algemene toepasbaarheid van het pull 

systeem in zijn meest extreme vorm (d.i. Kanban). 

Onder meer Krishnamurthy et al. (2000) beschrijven hoe twee potentiële nadelen inherent zijn aan 

Kanban-systemen – d.i. dus pull in zijn meest zuivere vorm. De pure pull strategie schrijft immers 

voor dat elk werkstation een nieuw product opstart wanneer een verwerkt product uit de 

corresponderende voorraad wordt weggenomen. De twee nadelen zijn direct gekoppeld aan dit idee. 

Enerzijds zal van elk type product aan elk werkstation een voorraad moeten beschikbaar zijn. Dit 

betekent dat er onder alle omstandigheden een zeker voorraadminimum in het systeem bestaat, de 

zogenaamde “residente WIP”. Deze residente WIP is logischerwijs recht evenredig met het aantal 

types producten in de productielijn. Dit doet vermoeden dat het Kanban-systeem niet aan te raden is 

in een multi-product omgeving omdat alle goede eigenschappen van een laag WIP-niveau bij pull 

systemen dan niet meer gelden. 

Anderzijds gaat de Kanban-strategie duidelijk uit van repetitieve producten met stabiele vraag. Alles 

wat geconsumeerd wordt, wordt immers onmiddellijk terug heraangevuld alsof de consumptie van 

vandaag de perfect voorspelling is voor deze van morgen. Dergelijke aanname kan echter geen goede 

resultaten opleveren in omgevingen met sterk fluctuerende productmix. 
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3.2.1.2 Analytisch onderzoek 

Vanuit conceptueel standpunt wordt dus verwacht dat de pure pull strategie (d.i. Kanban) geen 

goede resultaten zal opleveren in multi-product omgevingen en omgevingen met veranderende 

productmix. Om dit analytisch te bewijzen, onderzochten Krishnamurthy et al. (2004) via 

simulatiemodel multi-product systemen met zowel homogene productmix als heterogene 

productmix. Het model bestaat uit een serie van gemeenschappelijke werkstations die op het einde 

uitsplitst worden in verscheidene assemblage-cellen. Het effect van veranderende productmixen 

werd telkens zowel onder pure pull strategie als onder pure push strategie bekeken. In de versie met 

homogene productmix wordt verondersteld dat enerzijds de gemiddelde vraag van alle producten en 

anderzijds de gemiddelde servicetijd van alle werkstations dezelfde is. Voor het systeem met 

heterogene productmix wordt gebruik gemaakt van verschillende vraag en procestijd voor 

respectievelijk verschillende producten en machines. 

In het multi-product systeem met homogene productmix zou men een superioriteit van het pull 

systeem verwachten aangezien zowel producten als werkstations homogeen zijn. De resultaten van 

het simulatiemodel van Krishnamurthy et al. (2004) verrassen echter, wat betekent dat het multi-

product aspect op zich een belangrijke invloed heeft. De totale voorraad die nodig is om een 

bepaalde servicegraad te realiseren, is namelijk hoger onder de pull strategie. Wanneer de capaciteit 

ten volle benut wordt, merken we voor bepaalde kanban instellingen – wanneer deze niet optimaal 

ingesteld zijn – lage servicegraden en hoge backorder vertragingen. Het meest verbazingwekkende 

resultaat is echter dat push systemen robuuster zijn dan pull systemen. Dit is compleet het 

tegenovergestelde van wat Spearman en Zazanis (1992) bewezen met betrekking tot systemen met 

één product. 

De grootste reden van de tegenstelling in resultaten tussen één-product en multi-product systemen, 

is – zoals eerder reeds werd aangehaald – de residente WIP in het pull systeem. De minimum WIP-

voorraad is evenredig met het aantal types producten en vele producten worden eigenlijk te vroeg 

aangemaakt. Dit fenomeen is vooral duidelijk wanneer de capaciteit onderbenut is: de totale 

voorraad om een bepaalde servicegraad te halen is op dat moment veel kleiner bij push systemen. 

Ook in het multi-product systeem met heterogene productmix, is er volgens Krishnamurthy et al. 

(2004) sprake van een dominantie van de push systemen. De tradeoff voor de drie 

prestatiegrootheden (totale voorraad, servicegraad, backorder vertraging) is voor alle niveaus van 

het capaciteitsgebruik minder gunstig bij de pure pull strategie. De heterogeniteit - zowel van 

machines als van producten – verhoogt voor beide productiestrategieën de gemiddelde doorlooptijd 

zodat telkens extra voorraad nodig is om de servicegraden te handhaven. De oorzaak hiervan is dat 

een meer heterogene productmix de variabiliteit in het aankomst- en verwerkingsproces aan elk 

werkstation verhoogt. Maar we kunnen wel stellen dat de grootste voorraadniveaus nodig zijn onder 

de zuivere pull strategie. Doordat Kanban totaal geen rekening houdt met de cruciale informatie over 

toekomstige vraag, duiken veel meer blokkade en stilstand van machines op dan bij de push 

systemen. Enkel een hogere voorraadniveau kan in dat geval soelaas bieden. 

Er wordt door Krishnamurthy et al. (2004) ook de link gelegd met een eerder onderzoeknaar één-

product systemen met meerdere werkstations. 4  Uit dat onderzoek bleek dat push systemen lagere 

voorraadniveaus nodig hebben indien betrouwbare informatie over de vraag en doorlooptijd 

                                                           
4
 Buzacott, J. A. en Shanthikumar,J.G., 1993. Stochastic Models of Manufacturing Systems, Prentice Hall, 

Englewood Cliffs NJ 
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beschikbaar waren. De resultaten van Krishnamurthy et al. (2004) geven een nog groter verschil in 

voorraadniveau aan tussen de pull systemen en push systemen. Dit duidt nogmaals op het 

versterkende effect van het multi-product aspect. 

3.2.1.3 Nood aan aanpassingen 

Uit al het voorgaande kunnen we besluiten dat pull systemen in theorie beter presteren dan push 

systemen. Anderzijds is het ook wel duidelijk dat het zuivere pull model enkel onder strikte 

voorwaarden daadwerkelijk een voordeel ten opzichte van push systemen zal bieden. Deze 

voorwaarden zijn onder andere een stabiel vraagpatroon, stabiele prestaties van machines en een 

klein aantal types producten. 

Aangezien deze omgevingsfactoren nooit helemaal perfect zullen bestaan in de praktijk, heeft men in 

het verleden reeds vele pogingen ondernomen om het Kanban-systeem telkens aan de reële setting 

van het specifieke bedrijf aan te passen. Lage Junior en Godinho Filho (2010) geven een overzicht van 

alle systemen die ooit in de literatuur verschenen zijn en nog een sterke band hebben met het 

originele systeem. Onder andere CONWIP en POLCA (zie verder) werden bijvoorbeeld in dit overzicht 

niet opgenomen. 

Eerst worden vier kerneigenschappen van het originele Kanban-systeem geïdentificeerd. De eerste 

eigenschap is het gebruik van twee types communicatiesignalen: een die productie opstart en een 

die transport in gang zet. De tweede verwijst naar het feit dat de productie getrokken wordt op basis 

van downstream voorraadniveaus. Daarnaast is het ook nog typisch dat de controle over de volledige 

productieflow gedecentraliseerd ligt in de handen van de arbeiders van de verschillende 

werkstations. De laatste eigenschap is de beperking van de WIP in elk werkstation. 

De 32 Kanban-varianten worden door Lage Junior en Godinho Filho (2010) vervolgens opgesplitst in 

twee categorieën. In de eerste categorie worden systemen ingedeeld die over ten minste drie van de 

vier kerneigenschappen beschikken. In de tweede categorie wordt de overige beschouwd: systemen 

die over minder dan drie van de vier kerneigenschappen beschikken. Van de 32 varianten werden er 

respectievelijk 23 en 9 in de twee groepen ingedeeld. 

Krishnamurthy et al. (2000) vatten de bovenstaande gedachtegang goed samen. Hoewel heel lang 

beweerd werd dat pull systemen altijd superieur zijn, blijkt dat toch niet in alle gevallen zo te zijn. 

Het zuivere pull systeem (Kanban) heeft twee intrinsieke zwakheden. Enerzijds heeft het nood aan 

een minimum voorraad van elk product aan elk werkstation en anderzijds veronderstelt het dat de 

huidige consumptie een goede indicatie is voor de toekomstige. Voor bepaalde 

productielijnen - bijvoorbeeld deze met instabiele vraag – moeten toekomstige trends echter beter 

geanalyseerd worden zodat het systeem zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Push systemen bezitten deze vaardigheid om verder vooruit te kijken, Kanban daarentegen niet. Het 

is duidelijk dat er aan het zuivere pull systeem moet gesleuteld worden om deze vaardigheid te 

implementeren. Een van de bekendste varianten op het zuivere pull systeem is CONWIP, dat in 

zekere mate wel een element heeft dat vooruit kijkt in de tijd. 

3.2.2 CONWIP 

3.2.2.1 Wat is CONWIP? 

Spearman et al. (1990) stellen voor om CONWIP (CONstant Work In Process) te gebruiken als 

alternatief voor Kanban dat algemener toepasbaar is. CONWIP is in principe een heel eenvoudige 
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tool die enkel de input en output controleert van een productielijn en daardoor het totale WIP-

niveau in de hele lijn tot een bovengrens beperkt houdt. Aan het begin van de productielijn is een 

lijst – zogenaamde backlog - met de volgorde van toekomstige beschikbaar. Deze lijst wordt 

vaak - maar zeker niet altijd - vanuit een MPS opgesteld en is de verantwoordelijkheid van de 

productie- en voorraadmanagers. Deze backlog is het element waarmee CONWIP de voorspellingen 

in vraag in acht kan nemen. In tegenstelling tot het Kanban-systeem zijn de CONWIP-kaartjes 

generiek, dus niet artikel-specifiek. Wanneer een kaartje beschikbaar is aan het begin van de 

productielijn en het eerst werkstation is vrij, wordt dat kaartje toegewezen aan het eerste order op 

de backlog waarvoor grondstoffen beschikbaar zijn. Dat order wordt dan doorheen de hele lijn 

geduwd volgens de FSFS policy (First in System First Served). Wanneer het afgewerkte product op het 

einde van de productielijn wordt geconsumeerd, wordt het bijhorende kaartje teruggestuurd naar 

het begin van de lijn waar het in een wachtrij van kaartjes wordt opgeslaan. Daar wacht het tot het 

eerste werkstation beschikbaar wordt. 

Volgens Spearman et al. (1990) zijn er vier belangrijke parameters waarmee CONWIP-systemen 

kunnen ingesteld worden. De eerste is het aantal kaartjes, dit zal de bovengrens van de totale WIP in 

de productielijn bepalen. De productiequota bepaalt als tweede parameter aan welk tempo er 

minstens zou moeten geproduceerd worden. Pull systemen kunnen voor op schema werken, daarom 

legt een derde parameter de maximum toelaatbare voorsprong op schema vast. De laatste 

parameter zegt hoe groot een capaciteitstekort moet zijn vooraleer iets ondernomen moet worden. 

Het optimaliseren van deze vier parameters komt neer op het zoeken van een economische balans. 

In de praktijk wordt initieel best gewerkt met overgeschatte waarden voor het aantal kaartjes en de 

maximum voorsprong. In de loop der tijd, kunnen deze twee parameters dan stelselmatig 

gereduceerd worden. 

Spearman et al. (1990) maken ook nog de bedenking dat CONWIP automatisch de aanbeveling van 

Goldratt5 volgt om niet zozeer de capaciteit maar wel de flow te balanceren. Idealiter wordt het 

tempo van de flow bepaald door de bottleneck die continu blijft werken, terwijl alle andere 

werkstations af en toe werkloos zijn. Een optimaal CONWIP-systeem is dat systeem dat net 

voldoende WIP bevat om de bottleneck continu aan het werk te houden. In die omstandigheden zal 

de throughput maximaal zijn met een lage gemiddelde doorlooptijd. 

3.2.2.2 De vergelijking met kanban 

Spearman et al. (1990) geven aan dat er in praktische uitvoering drie kernverschillen bestaan tussen 

CONWIP en Kanban. Ten eerste gebruikt CONWIP de backlog waarin de planners een volgorde van 

de orders kunnen vastleggen. Daarnaast wordt gewerkt met generieke kaartjes zodat de totale WIP –

 en dus niet artikel-specifieke WIP – gelimiteerd wordt. Tot slot worden de orders – eenmaal binnen 

de productielijn – van het ene naar het andere werkstation geduwd.  

Vele voordelen van Kanban blijven ook in CONWIP behouden aangezien deze meestal eerder met de 

beperkingen van WIP geassocieerd worden dan met de actie van het trekken op zich. Spearman et al. 

(1990) sommen de drie belangrijkste voordelen van WIP-beperking op. Vooreerst zullen de 

doorlooptijden kleiner zijn, waardoor productiefouten sneller zullen opgemerkt worden. Daarnaast 

wordt de werkvloer overzichtelijker en verliest de arbeider minder tijd bij het zoeken naar het 

volgende halfproduct dat hij/zij moet verwerken. Tenslotte is hierboven reeds uitgelegd dat het 
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gradueel verlagen van WIP kan helpen bij het stap voor stap bloot leggen van waste in het 

productieproces. 

Dankzij analytische experimenten werd bewezen dat de algemenere toepasbaarheid inderdaad het 

grootste voordeel is van CONWIP ten opzichte van Kanban. Enerzijds halen Spearman et al. (1990) 

aan dat CONWIP beter toepasbaar is in een multi-product systeem dankzij de combinatie van 

generieke kaartjes en de backlog. Terwijl Kanban een residente WIP van elk artikel aan elk 

werkstation noodzaakt, “kiest” CONWIP zelf welke hoeveelheid WIP van welk artikel op welk 

moment in de productielijn zal aanwezig zijn. Bijgevolg is de noodzakelijk totale WIP in een CONWIP-

systeem veel kleiner. 

Anderzijds is volgens Spearman en Zazanis (1992) CONWIP ook toepasbaar in een omgeving met 

instabiele vraag. De kaartjes geven immers enkel de toelating om nieuwe orders in de productielijn 

toe te laten. Dit is een essentieel verschil met Kanban waarbij de kaartjes de bedoeling hebben om 

de voorraad van een specifiek product terug aan te vullen in de hoeveelheid die geconsumeerd werd. 

CONWIP werkt daarentegen met een backlog, waarvan de volgorde en ordergroottes worden 

bepaald door productiemanagers. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorspelling van de 

vraag, de significantie van set-ups en de prioriteiten van de orders. Deze mogelijkheid tot rationele 

planning, biedt een heel groot voordeel ten opzicht van Kanban. 

Daarnaast bewijzen Spearman en Zazanis (1992) ook dat de throughput van een Kanban-systeem 

steeds kleiner zal zijn dan die van een CONWIP-systeem met dezelfde WIP-beperking. Dit wordt 

bevestigd door Pettersen en Segerstedt (2009) en verder onderzocht naar marginale voordelen. 

Hieruit blijkt dat het toevoegen van een extra kaartje de throughput verhoogt. Dit effect wordt 

echter steeds kleiner naarmate de throughput de capaciteit van de bottleneck nadert. Pettersen en 

Segerstedt (2009) maken wel de bedenking dat dezelfde gemiddelde WIP zal leiden tot dezelfde 

gemiddelde throughput. Uit de twee vorige beschouwingen kan dus besloten worden dat CONWIP 

efficiënter gebruik maakt van zijn beschikbare kaartjes. Volgens Spearman et al. (1990) is dit logisch 

aangezien de kaartjes vrijer zijn in een CONWIP-systeem en zich bijgevolg verzamelen ter hoogte van 

de bottleneck. Daardoor zal het gebruik van de bottleneck en bijgevolg de throughput in een 

CONWIP-systeem hoger liggen. 

Tot slot geven Spearman en Zazanis (1992) nog twee extra voordelen van CONWIP ten opzichte van 

Kanban. Het is enerzijds voor de hand liggend dat het eenvoudiger zal zijn om met CONWIP te 

werken in de praktijk aangezien slechts één waarde voor het aantal kaartjes bepaald moet worden. 

In een Kanban-systeem moet daarentegen voor elk artikel in elk werkstation het aantal kaartjes 

worden vastgelegd. Anderzijds bestaan  er volgens Spearman en Zazanis (1992) voor CONWIP-

systemen veel robuustere modellen om het reële gedrag te voorspellen. Het modelleren van Kanban-

systemen blijkt daarentegen erg moeilijk te zijn. 

3.3 Instelling en beheer van een CONWIP-systeem 

3.3.1 Zes cruciale instellingsparameters 
Framinan et al. (2003) geven een overzicht van alle artikelen die op dat moment gepubliceerd waren 

omtrent de toepassing van het CONWIP-systeem. Het aantal reële case studies blijkt echter vrij 

beperkt te zijn. Talrijker zijn de analytische onderzoeken die theoretisch het gedrag van CONWIP in 
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verschillende types omgevingen bekijken. Daarbij werd de invloed van enkele cruciale 

omgevingsfactoren verder onderzocht. Onder meer het effect van het falen van machines, het effect 

van significante set-up tijden en het bestaan van rework werden in een aantal onderzoeken verder 

onderzocht. 

Heel veel onderzoeken richtten zich in het verleden ook logischerwijs op de beslissingen die cruciaal 

zijn bij het instellen van een CONWIP-systeem. Framinan et al. (2003) identificeren zes beslissingen 

die grotendeels bepalen hoe het CONWIP-systeem in kwestie precies functioneert. In vergelijking 

met de vier parameters die door Spearman et al. (1990) werden voorgesteld, valt hier de maximum 

voorsprong op schema uit de boot en worden drie nieuwe parameters toegevoegd. Drie van de zes 

zijn eigenlijk enkel van belang wanneer CONWIP wordt beschouwd als onderdeel van een groter 

planningsgeheel. Dit zijn de productiequota, de maximum hoeveelheid toegewezen werk en het 

detectiemechanisme om capaciteitstekort te signaleren. 

De vierde beslissing die moet genomen worden, is de manier waarop de samenstelling van de 

backlog gebeurt. In een make-to-stock omgeving kan dit enerzijds gebeuren op basis van een 

voorspelling van de toekomstige vraag. Deze voorspelling staat eigenlijk buiten het CONWIP-concept 

en hiervoor kan dan ook om het even welke methode gebruikt worden. Meestal wordt beroep 

gedaan op het Master Production Schedule. Anderzijds wordt soms – vooral bij stabiele vraag - ook 

geopteerd om geen voorspellingen te maken, maar enkel te reageren op de actuele vraag. De 

backlog is in dat geval dan automatisch samengesteld uit vraaghoeveelheden van de vorige periode. 

De manier waarop wordt bepaald in welke volgorde de orders intern worden verwerkt, is nog een 

andere beslissing die moet genomen worden. In make-to-stock omgevingen is het in deze materie 

belangrijk te weten of het systeem al dan niet met een backlog werkt. Indien dat wel het geval is, dan 

bepaalt de volgorde in de backlog ook meestal de volgorde waarin de orders het systeem betreden 

en doorlopen. Bij het bepalen van de volgorde in die backlog worden ondermeer de specificaties van 

de bottleneck en set-up tijden in rekening genomen. In een make-to-order omgeving moeten regels 

vastgelegd worden over de volgorde waarin de orders enerzijds het systeem betreden en anderzijds 

zich binnen het systeem voortbewegen. Het originele CONWIP-systeem volgens Spearman et al. 

(1990) gebruikt hiervoor FSFS (First in System First Served) voor de stroom binnen het systeem. 

Wanneer een nieuw order het systeem kan betreden, wordt dan vaak op het moment zelf beslist 

welk artikeltype op dat moment de grootste prioriteit heeft. 

3.3.2 Bepaling van het aantal kaartjes 

3.3.2.1 Card setting vs. card controlling 

De belangrijkste en laatste beslissing is voor Framinan et al. (2003) de bepaling van het aantal 

CONWIP-kaartjes in het systeem. Over dit aspect is dan ook al het meeste onderzoekswerk verricht. 

De bepaling van het aantal kaartjes kan op twee manieren gebeuren. Card setting legt een vast 

aantal kaartjes vast dat niet kan wijzigen tijdens productie. Dit gebeurt vooraf op basis van alle 

specificaties van het productiesysteem en zijn omgeving. Card controlling daarentegen legt een set 

van regels vast die dynamisch het aantal kaartjes zullen verhogen of verlagen wanneer dat nodig 

blijkt tijdens productie. 

Volgens Framinan et al. (2003) is er veruit al het meeste onderzoek gevoerd naar card setting. Dit 

gebeurt aan de hand van analytische modellen of simulatiemodellen of een combinatie van beide. In 

de meeste van deze modellen wordt gestreefd naar een minimale WIP voor een bepaald throughput 
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niveau. Vaak wordt ook gewerkt met een volledige kostenfunctie - o.a. voorraadkosten, backorder 

kosten en set-up kosten worden in rekening genomen – die moet geminimaliseerd worden. Om de 

invloed van WIP in een CONWIP-systeem op de doorlooptijd en throughput grafisch voor te stellen, 

kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde Mean Value Analysis model6. Alle onderzoek ten 

spijt zijn er volgens Framinan et al. (2003) nog geen eenduidige regels geformuleerd waarmee in de 

praktijk gemakkelijk het aantal kan worden vastgelegd. Vaak dient een analytische berekening als 

goede basis, maar moet het aantal kaartjes in de praktijk dan nog pragmatisch bijgesteld worden. 

3.3.2.2 De voordelen van card controlling 

Er zijn enkele redenen waarom kan geloofd worden dat het gebruik van card controlling tot betere 

prestaties van het systeem kan leiden. Tardif en Maaseidvaag (2001) verwijzen naar een onderzoek7 

dat wijst op het belang van het begrijpen van variabiliteit in de productielijn. Daarbij is het belangrijk 

te beseffen dat het aantal kaartjes dat in een bepaalde periode noodzakelijk is om de backorder 

kosten en voorraadkosten te minimaliseren, sterk verschillend kan zijn van dat in een andere 

periode. 

Framinan et al. (2003) halen nog een andere reden aan die betrekking heeft op de beperking ten 

gevolge van de geheeltalligheid van de kaartjes. Een eerder onderzoek8 toonde immers aan dat in 

bepaalde gevallen k kaartjes te weinig zijn om een bepaald throughput niveau te halen, terwijl 

k+1 kaartjes dan weer teveel zijn. 

Framinan et al. (2006) voeren analytische berekeningen uit om te achterhalen of card controlling een 

hogere throughput kan genereren. Het resultaat in een make-to-order omgeving is duidelijk: card 

controlling is efficiënter, ongeacht het WIP niveau, het initieel aantal kaartjes of het aantal kaartjes 

dat kan toegevoegd worden. In een make-to-stock omgeving is de conclusie niet geheel eenduidig. 

Card controlling kan – zoals eerder aangehaald – handig zijn om een bepaalde throughput te 

bereiken die geassocieerd is met een niet geheeltallig aantal kaartjes. Maar dit geldt enkel voor 

bepaalde combinaties van parameters. 

3.3.2.3 Varianten van card controlling 

Het gepubliceerde onderzoek omtrent card controlling is veel schaarser dan dat van zijn statische 

variant. Framinan et al. (2006) en Tardif en Maaseidvaag (2001) geven een overzicht van de 

belangrijkste methodes die reeds werden voorgesteld. De vroegst gekende methode9 maakt een 

schatting van de huidige doorlooptijd en een voorspelling van de toekomstige vraag. Op basis 

daarvan wordt het aantal Kanban-kaartjes met enige vertraging aangepast zodat zenuwachtige 

wijzigingen worden ingeperkt. Een tweede methode10 legt op basis van de gekende vraag en 

capaciteit in de volgende periode de momenten vast waarop het aantal kaartjes zal verhoogd 

worden binnen deze periode. Hierbij wordt gestreefd naar minimalisatie van backorders en WIP in 
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het systeem. Nog een andere methode11 maakt gebruik van zogenaamde statistical throughput 

control voor make-to-order omgevingen. Wanneer de throughput zich buiten een vooraf bepaald 

controle-interval begeeft, worden kaartjes toegevoegd of verwijderd om de WIP in het systeem aan 

te passen. De laatste belangrijke methode12 kan gebruikt worden voor Kanban en Base Stock (zie 

later) systemen in een make-to-stock omgeving. Het stelt voor om voorafgaand een uitgebreide 

simulatiestudie uit te voeren naar de interactie tussen de gemiddelde wachttijd van de klanten, het 

vraagpatroon en het aantal kaartjes. Tijdens productie wordt een na te streven wachttijd voorop 

gesteld en wordt de verandering in vraag gemonitord. Wanneer de vraag significant wijzigt, kan op 

basis van de simulatieresultaten meteen het juiste aantal kaartjes worden toegevoegd of verwijderd 

om de nagestreefde wachttijd te handhaven. 

Tardif en Maaseidvaag (2001) stellen daarnaast ook nog een eigen, nieuwe methode voor card 

controlling in een CONWIP-systeem voor make-to-stock omgevingen voor. Het doel is om de WIP-

kosten en backorder kosten te minimaliseren door een juiste balans te vinden tussen de 

eindvoorraad en backorders. Deze methode past het aantal kaartjes in het systeem aan op basis van 

de huidige voorraad en de backorder niveaus. Het maximum aantal extra kaartjes die kunnen 

toegevoegd en later weer verwijderd worden, wordt vooraf vastgelegd. Hetzelfde geldt voor een 

zogenaamde “vrijgave drempel” en “terugname drempel”. Wanneer het verschil tussen de 

eindvoorraad en de backorders op een bepaald tijdstip kleiner wordt dan de vrijgave drempel en er 

zijn nog extra kaartjes niet in gebruik, dan wordt een extra kaartje toegevoegd aan het systeem. 

Wanneer daarentegen dat verschil groter wordt dan de terugname drempel en er nog extra kaartjes 

in gebruik zijn, dan wordt zo’n extra kaartje aan het systeem onttrokken. 

Om deze methode te optimaliseren, moet logischerwijs voor elk specifiek systeem de optimale 

waarden worden bepaald voor het initieel aantal kaartjes, het maximum aantal extra kaartjes, de 

vrijgave drempel en de terugname drempel. Tardif en Maaseidvaag (2001) beweren dat deze 

optimale waarden voor eenvoudige systemen makkelijk kunnen worden gevonden. Daarnaast 

bewijzen ze ook dat deze methode van card controlling tot betere resultaten leidt dan de traditionele 

card setting indien de gemiddelde vraag constant blijft in de tijd. Ook wordt onderzoek gedaan naar 

de toepasbaarheid van deze methode in omgevingen waarin de gemiddelde vraag varieert in de tijd. 

Voor twee specifieke voorbeelden wordt aangetoond dat deze inderdaad de traditionele card setting 

significant overtreft in termen van voorraad, backorders en totale kosten. 

Ook Framinan et al. (2006) stellen een nieuwe card controlling methode voor die voor CONWIP-

systemen zowel in make-to-order als make-to-stock omgevingen kan gebruikt worden. De bedoeling 

is om een vooropgestelde servicegraad (voor make-to-stock) of throughput (voor make-to-order) na 

te streven. De procedure is vrij gelijkaardig aan wat door Tardif en Maaseidvaag (2001) werd 

voorgesteld. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een vooraf bepaald aantal extra kaartjes dat kan 

toegevoegd en achteraf opnieuw verwijderd worden. Het verschil zit vooral in het gebruik van de 

verschillende grootheden. Telkens wanneer een vraag plaats vindt, wordt de servicegraad (of 

throughput) bekeken. Indien deze kleiner is dan een vooropgestelde streefwaarde en er nog extra 

kaartjes niet in gebruik zijn, dan wordt een extra kaartje toegevoegd aan het systeem. Indien de 
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servicegraad (of throughput) op dat moment echter de streefwaarde overtreft en er zijn extra 

kaartjes in gebruik, dan wordt zo’n extra kaartje uit het systeem verwijderd. 

Deze methode wordt voor de make-to-order omgevingen vergeleken met de eerder aangehaalde 

procedure13 die voor dit type omgeving werd ontworpen. Daaruit blijkt dat de methode van 

Framinan et al. (2006) niet alleen sneller reageert op systeemveranderingen, maar ook de 

throughput streefwaarde dichter benadert. Voor de make-to-stock omgevingen wordt deze methode 

vergeleken met wat door Tardif en Maaseidvaag (2001) werd voorgesteld. Uit onderzoek blijkt dat 

deze twee methodes resulteren in gelijkaardige prestaties zowel wat betreft  de reactiesnelheid als 

het handhaven van de servicegraad. 

3.4 Andere pull-systemen 

3.4.1 Overzicht van systemen 

3.4.1.1 Twee stromingen 

Om enerzijds de Lean filosofie toe te passen, maar anderzijds de Kanban-gebreken te vermijden, 

werd in de voorbije twee decennia uitgebreid gezocht naar nieuwe pull productie controle 

strategieën. Daarbij werd volgens Geraghty en Heavey (2005) in twee richtingen gekeken. Enerzijds 

werden totaal nieuwe pull-systemen ontworpen of werden bestaande pull methodes gecombineerd. 

Anderzijds werden ook combinaties van pull en push ontwikkeld – de zogenaamde hybride push-pull 

productiesystemen – die de pull voordelen behouden maar ook toepasbaar zijn in niet-repetitieve 

omgevingen. 

Hybride push-pull strategieën kunnen volgens Geraghty en Heavey (2005) in twee categorieën 

ingedeeld worden: verticaal geïntegreerde hybride systemen (VIHS) of horizontaal geïntegreerde 

hybride systemen (HIHS). In HIHS zijn bepaalde productiestappen onderhevig aan push-systemen 

terwijl andere een pull-strategie volgen. VIHS werkt daarentegen met twee niveaus: het bovenste 

niveau – d.i. lange termijn planning – werkt meestal met push-strategie terwijl op het onderste 

niveau – d.i. het operationele op de werkvloer – meestal pull-strategieën worden toegepast. Een 

concrete toepassing van HIHS - namelijk de twee fasen push-pull supply chain – wordt verderop nog 

besproken. In het vervolg van deze paragraaf zal enkel de eerste stroming – d.i. totaal nieuwe pull-

systemen of combinatie van bestaande pull-systemen – verder toegelicht worden. 

3.4.1.2 Het derde basis systeem: Basestock 

Volgens Gaury et al. (2001) zijn er drie pull-systemen die de basis van alle andere systemen vormen: 

Kanban, CONWIP en Basestock. Geraghty en Heavey (2005) versterken dit standpunt door te stellen 

dat de Basestock controlestrategie veruit het oudste14 pull-systeem is. Bonvik et al. (1997) verwijzen 

daarentegen naar een recentere voorstelling15 van deze strategie. Feit is dat Basestock wordt 

gekenmerkt door zijn streven naar een constant niveau in de outputvoorraad van elk werkstation, 

het zogenaamde basestock niveau. Wanneer een eindproduct wordt verkocht aan een klant, wordt 
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naar elk werkstation een kaartje gestuurd dat de verwerking van één eenheid toestaat. Zodra een 

klantenvraag zich voordoet, zal het systeem met andere woorden er zo snel mogelijk voor zorgen dat 

alle voorraden terug het basestock niveau aannemen. Een halfproduct die de productielijn doorloopt 

zal van elk werkstation een kaartje toegewezen krijgen dat meegenomen wordt tot in de 

eindvoorraad. 

3.4.1.3 Combinatiestrategieën 

Drie productiestrategieën kunnen volgens Geraghty en Heavey (2005) aangeduid worden als de 

belangrijkste systemen die ontworpen werden uit de combinatie van de drie basis pull-systemen. De 

Generalised Kanban controlestrategie16 en Extended Kanban controlestrategie17 kunnen worden 

beschouwd als een combinatie van Kanban en Basestock. Het Kanban-aspect zorgt voor een 

gecoördineerde beweging tussen twee werkstations terwijl het Basestock-aspect de snelle 

informatiestroom verzekert. Wanneer een product uit de eindvoorraad door vraag wordt onttrokken, 

stuurt de Generalised Kanban strategie een “vraag-kaart” naar het laatste werkstation. Indien dat 

laatste werkstation ook over een vrije Kanban-kaart beschikt, mag het een eenheid verwerken en 

wordt de vraag-kaart doorgestuurd naar het voorlaatste werkstation. Deze procedure blijft zich 

herhalen tot de vraagkaart het allereerste werkstation bereikt. De Extende Kanban strategie is 

daarentegen letterlijk de som van Kanban en Basestock. Wanneer een product uit de eindvoorraad 

wordt gehaald, wordt er naar elk werkstation een kaartje gestuurd. Een werkstation mag enkel een 

eenheid verwerken als het beschikt over zowel zo’n Basestock-kaartje als een Kanban-kaartje. 

Geraghty en Heavey (2005) verwijzen ook naar een derde combinatiestrategie waarbij Kanban en 

CONWIP worden gecombineerd, de zogenaamde Hybrid Kanban-CONWIP18. De totale WIP in de 

productielijn wordt tot een maximum beperkt door CONWIP. Daarnaast wordt de lokale voorraad 

van elk werkstation – behalve het laatste – op zich nog eens onder een bepaald niveau gehouden 

door het Kanban-systeem. Bonvik et al. (1997) merken ook nog op dat deze strategie in zekere zin 

ook als een combinatie van Kanban en Basestock kan worden beschouwd. 

3.4.1.4 Uitbreidingstrategieën 

Ook uitbreidingen op een van de drie basis pull-systemen zijn populair. Chang en Yih (1994) stellen 

de Generic Kanban System voor als aangepaste versie van het traditionele Kanban-systeem. Dit 

alternatief systeem heeft de bedoeling om ook toepasbaar te zijn in omgevingen met variabele vraag 

en variabele procestijden. Net zoals in het originele Kanban-systeem wordt aan elk werkstation een 

bepaald aantal kaartjes toegewezen. Deze kaartjes zijn echter werkstation-specifiek en niet product-

specifiek, vandaar de benaming “generieke Kanban”. Het tweede grote verschil is dat een order eerst 
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Graduate School of Business, Columbia University, New York 
17
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een kaartje van elk werkstation moet verzamelen vooraleer het de productielijn kan betreden. 

Telkens wanneer dat order dan een werkstation verlaat, geeft het zijn kaartje van dat werkstation 

vrij. Een gewenste balans tussen WIP en doorlooptijd kan bereikt worden door het vastleggen van 

het aantal kaartjes in elk werkstation. Geraghty en Heavey (2005) merken nog op dat dit systeem zich 

herleidt tot een CONWIP-systeem indien voor elk werkstation een gelijk aantal kaartjes wordt 

vastgelegd. 

Een populaire uitbreiding op CONWIP is het zogenaamde multi-CONWIP – m-CONWIP afgekort. Het 

verschil tussen beide systemen is volgens Germs en Riezebos (2010) enkel significant voor systemen 

waarbinnen verschillende routes kunnen gevolgd worden. CONWIP werkt met één type kaartjes en 

beperkt daardoor de totale WIP van alle routes samen. m-CONWIP gebruikt daarentegen één type 

kaartjes per route en houdt dus de WIP binnen elke route beperkt. 

POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization) is in zekere zin een generieke 

variant op Kanban. Toch stellen Germs en Riezebos (2010) dat deze strategie in het rijtje met 

CONWIP en m-CONWIP kan vernoemd worden. Deze drie controlesystemen zijn immers de weinige 

pull-versies die toepasbaar zijn in MTO-omgevingen - lees: hoge variëteit en customizatie. POLCA 

maakt gebruik van overlappende lussen waarmee één type kaartjes geassocieerd is. Deze lussen 

bevatten telkens twee werkstations zodat elk werkstation – behalve aan het begin en einde van de 

productielijn – minstens deel is van twee lussen. Een order mag pas het volgende werkstation 

betreden wanneer het een kaartje van de volgende lus – waarvan het werkstation in kwestie het 

begin is – heeft kunnen bemachtigen. 

3.4.2 Vergelijking in prestaties 

3.4.2.1 Communicatiestroom 

Een van de meest essentiële aspecten van een productiesysteem is de manier waarop informatie met 

betrekking tot de vraag wordt verzameld en gecommuniceerd. Vooral in een niet-repetitieve 

omgeving is het van cruciaal belang om de productielijn correct en snel in te lichten over 

veranderende vraagpatronen. Op die manier kan die productielijn ook snel het tempo van 

materiaalvrijgave zo goed mogelijk aanpassen aan de gewijzigde vraag. De mate waarin de 

communicatiestroom juist en snel gebeurt, zal de toepasbaarheid van een productiestrategie in 

dergelijke omgevingen bepalen. 

Op dit punt onderscheiden de meeste pull-systemen zich volgens Bonvik et al. (1997) en Geraghty en 

Heavey (2005) sterk van het traditionele Kanban-systeem en enkele van zijn directe varianten. De 

communicatiestroom is in het Kanban-systeem vastgekoppeld aan de materiaalstroom. Terwijl de 

meeste pull-systemen de informatie over de gewijzigde vraag meteen communiceren naar alle 

werkstations, zal het Kanban-systeem dit stap per stap stroomopwaarts doorgeven. Dit gaat 

uiteraard trager en zal vooral bij hoog gebruik van de beschikbare capaciteit – en dus meer 

opstoppingen in de lijn – problematisch worden. Het Kanban-systeem zal zich dus met andere 

woorden veel trager aanpassen aan wijzigingen in vraag en is daarom het slechtste pull-systeem voor 

niet-repetitieve omgevingen. 

3.4.2.2 Totale WIP versus servicegraad 

Bonvik et al. (1997) voeren een simulatie experiment uit waarin ze de prestaties van een een product 

binnen een vierdelige productielijn onder vijf verschillende pull-strategieën bekijken. De vier 

relevante strategieën zijn de traditionele Kanban, CONWIP, Basestock en de hybride Kanban-
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CONWIP. De verhouding tussen de servicegraad en de voorraden wordt bekeken voor zowel een 

constante deterministische vraag als een (in de tijd) variërende deterministische vraag. Vraag 

waaraan niet onmiddellijk kan voldaan worden, wordt als verloren beschouwd. De eerste situatie 

toont aan dat de hybride Kanban-CONWIP strategie en de traditionele Kanban strategie voor quasi 

alle servicegraden respectievelijk de laagste en hoogste totale voorraad nodig hebben. De prestaties 

van Basestock en CONWIP zijn ongeveer dezelfde en liggen tussen Kanban en de hybride strategie in. 

Wanneer de deterministische vraag tijdelijk afneemt, kent Kanban de grootste stijging in totale 

voorraad. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de voorraad variabiliteit bij Kanban hoger ligt en dat deze 

variabiliteit in het algemeen afneemt bij lagere vraag. 

Geraghty en Heavey (2005) voeren een vrij gelijkaardig experiment uit waarin ze Kanban, CONWIP, 

hybride Kanban-CONWIP, Basestock en Extended Kanban met elkaar vergelijken. De productielijn 

bestaat uit vijf stappen waarvan de eerste twee in parallel zijn en de laatste drie in serie staan. Er 

wordt gewerkt met één type product dat gemaakt wordt uit twee componenten, de vraag is 

stochastisch en backorders zijn mogelijk. Het resultaat bevestigt dat Kanban de slechtste balans 

tussen totale voorraad en servicegraad heeft. De beste balans wordt gevonden door de hybride 

Kanban-CONWIP, gevolgd door respectievelijk CONWIP en het duo Basestock & Extended Kanban.  

3.4.2.3 Lokalisatie van de WIP 

De twee hierboven vernoemde experimenten bemerken ook dat de verspreiding van de WIP over het 

systeem afhankelijk is van de toegepaste strategie. In het onderzoek van Bonvik et al. (1997) is het 

duidelijk dat bij constante vraag Kanban ten opzichte van de andere strategieën minder eenheden 

bewaart in de eindvoorraad en meer in de interne buffers. Dit komt omdat Kanban er altijd naar 

streeft om de interne buffers volledig op te vullen. Wanneer de vraag in dit experiment daalt dan 

stijgt de eindvoorraad onder alle strategieën, maar dit fenomeen is het zwakst bij Kanban. Heel 

opmerkelijk is ook dat het niveau van de interne buffers van Kanban stijgen bij verminderde vraag, 

terwijl deze van de andere drie strategieën net leeglopen op dat moment. 

De resultaten van Geraghty en Heavey (2005) bevestigen deze waarneming min of meer. Kanban 

heeft meer interne WIP nodig dan de andere vier strategieën en ongeveer evenveel eindvoorraad als 

CONWIP en de hybride Kanban-CONWIP. Deze laatste twee houden overigens minder WIP in de 

interne buffers en meer in de eindvoorraad dan Basestock en Extended Kanban. Of dit een voordeel 

al dan niet een nadeel is, zal volgens Geraghty en Heavey (2005) afhangen van de doelstellingen die 

het productieteam in de praktijk stelt. 

Germs en Riezebos (2010) voeren ook een simulatie-onderzoek uit om de prestaties van CONWIP, 

m-CONWIP en POLCA met elkaar te vergelijken. Een cruciaal aspect dat daarbij onderzocht wordt, is 

de zogenaamde workload balancing capability ofwel de mate waarin een strategie de interne WIP 

gelijkmatig kan verdelen over de verschillende werkstations. m-CONWIP en POLCA blijken op dit punt 

veel beter te scoren dan CONWIP, maar dit wordt verderop uitgebreider besproken. 

3.4.2.4 Variabiliteit van het interval tussen autorisaties 

Bonvik et al. (1997) zien nog een derde groot verschil in resultaten tussen de vier verschillende 

productiestrategieën. Voor elk werkstation wordt het interval gemeten tussen de tijdstippen waarop 

dat werkstation begint aan de verwerking van een nieuw order. Van die intervallen wordt voor elk 

werkstation onder elke strategie de standaardafwijking uitgezet. Daaruit blijkt dat de variabiliteit van 

die intervallen stroomopwaarts stijgt voor Kanban, terwijl dat stroomafwaarts is voor de andere drie 
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strategieën. Deze variabiliteit blijkt ook in absolute waarde het hoogst in het eerste werkstation 

onder Kanban en het laagst in het laatste werkstation onder Kanban. 

Dit heeft volgens Bonvik et al. (1997) te maken met het feit dat een werkstation onder Kanban zo 

snel mogelijk wil reageren op het downstream vraagproces en daarbij zijn eigen “ruis” toevoegt aan 

het vraagproces dat gezien wordt vanuit het stroomopwaartse werkstation. De andere strategieën 

sturen daarentegen de informatie omtrent het vraagproces meteen door naar het eerste werkstation 

zodat een order de productielijn binnenkomt met veel minder ruis. De variabiliteit van de machines 

zullen vervolgens ruis toevoegen aan de halfproducten naarmate ze doorheen de productielijn 

vorderen. 

3.4.2.5 Doorlooptijd 

Het verschil in doorlooptijd onder CONWIP, m-CONWIP en POLCA wordt door Germs en Riezebos 

(2010) bestudeerd. Deze doorlooptijd (Total Throughput Time, kortweg TTT) bestaat enerzijds uit de 

wachttijd vooraleer het order de productielijn betreedt (Order Pool Time, kortweg OPT) en de tijd dat 

het erin spendeert (Shop floor Throughput Time, kortweg STT). Het beperken van WIP in het 

productiesysteem verlaagt weliswaar de STT, maar dit effect kan teniet worden gedaan door 

simultane verhoging van de OPT. Germs en Riezebos (2010) beweren dat de interne WIP gelijkmatig 

over de productielijn moet verdeeld zijn om de TTT te kunnen verlagen via WIP-reductie. 

Productiestrategieën die dit kunnen realiseren, worden gezegd over een potentiële effective 

workload balancing capability te bezitten. 

Simulatieresultaten tonen ten eerste aan dat CONWIP in tegenstelling tot POLCA en m-CONWIP deze 

mogelijkheid helemaal niet bezit. Daarnaast is het duidelijk dat POLCA een grotere TTT genereert 

voor een bepaalde STT dan m-CONWIP. Dit betekent dat m-CONWIP de beste workload balancing 

capability heeft. Ook blijkt dat de configuratie van de systemen een belangrijke invloed heeft op de 

workload balancing capability. 

Het reduceren van interne WIP zal onder POLCA en m-CONWIP eerst zorgen voor een daling in STT 

die groter is dan de stijging in OPT, maar na een bepaald punt zal deze situatie omslaan en vergroot 

de TTT opnieuw. Toch maakt deze simulatiestudie ook de bedenking dat hoe realistischer de 

omgeving wordt – d.i. introductie van variabiliteit in procestijden en vraag – hoe minder 

uitgesproken de positieve effecten van de workload balancing capability zijn. 

3.4.3 Een op maat gemaakt pull-systeem 

3.4.3.1 De methodologie 

In de voorbije twee decennia werd veel onderzoek gedaan naar de meest gekende pull systemen die 

ook hierboven uitgebreid werden besproken. Dit zijn vooral de drie basissystemen (Kanban, CONWIP 

en Basestock) en de combinaties van deze drie. De combinaties kunnen ofwel serieel – elk stukje 

heeft een andere strategie – ofwel parallel – twee strategieën samen toegepast op dezelfde 

stukken – zijn. In de praktijk bestaan er echter oneindig veel specifieke productie-omgevingen. Uit de 

set van de bovenstaande populaire pull-systemen kan telkens één strategie aangeduid worden die 

het beste past voor die specifieke omgeving. Dit betekent echter niet dat die strategie ook het 

allerbeste pull-systeem voor die omgeving is. 

In die optiek stellen Gaury et al. (2001) een methodologie voor die een perfect pull controlesysteem 

op maat van elke willekeurige productielijn kan ontwerpen. Zo’n systeem op maat kan een van de 

drie basissystemen, een seriële combinatie, een parallelle combinatie of een volledig nieuw pull-

systeem zijn.  
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Aan het eind van vorig millennium werd al eens een methodologie19 voorgesteld om via optimalisatie 

van een “generiek” pull model te kiezen uit de drie basis pull-systemen. Ook Gaury et al. (2001) 

stellen een generiek pull model voor dat geoptimaliseerd dient te worden. Het grote verschil is wel 

dat uit deze methodologie elk mogelijk pull-systeem kan tevoorschijn komen. Het generieke pull 

model waarvan sprake in deze methode, is een systeem waarin elke stap in de productielijn gelinkt is 

aan alle voorgaande stappen via controlelussen. Dit is het meest algemene pull model dat door 

schrapping van lussen kan leiden tot elke mogelijke vorm van een pull-systeem. Gezien de 

complexiteit van optimalisatie wordt gekozen om het probleem op te lossen met behulp van een 

heuristische procedure 20 . Deze procedure is gebaseerd op een evolutionair algoritme. Een 

controlelus wordt geschrapt wanneer deze oneindig aantal kaartjes toegewezen krijgt in de optimale 

oplossing. 

3.4.3.2 Simulatieonderzoek 

Deze methodologie wordt door Gaury et al. (2001) meteen ook getest met behulp van een 

simulatiemodel. Twaalf verschillende productielijnen – samengesteld op basis van tien 

procesfactoren – krijgen een pull-systeem op maat toegewezen na optimalisatie van het generieke 

model. Van die twaalf krijgt er één een traditioneel Kanban-systeem toegewezen en geen enkel een 

seriële combinatie. De overige elf zijn verdeeld over parallelle combinaties en totaal nieuwe pull-

systemen. Een algemene trend is dat de meeste veel eenvoudiger zijn dan vooraf verwacht. In 

theorie zijn systemen mogelijk met N*(N+1)/2 controlelussen, met N=aantal werkstations. Toch 

hebben de meeste systemen op maat niet meer dan (N+1) controlelussen. Ook anders dan verwacht 

– maar dan in de negatieve zin - is de reductie in voorraad ten opzichte van dezelfde situatie onder 

CONWIP-controle. Vooral voor productielijnen met veel werkstations is het verschil vrij beperkt en 

wordt CONWIP verkozen wegens eenvoudiger. 

Toch zijn er ook gevallen waarin het verschil in voorraad wel significant is. Dat onderzoek ziet twee 

patronen van luscontroles waaraan de daling in voorraad kan toegewezen worden. Het eerste 

patroon bestaat uit controlelussen die het eerste werkstation linken met vele van de downstream 

werkstations. Hierdoor wordt de toegang tot de productielijn beperkt zodat het totale 

voorraadniveau gereduceerd wordt. Het tweede patroon bestaat uit controlelussen die het laatste 

werkstation linken met vele van de upstream werkstations. Deze twee patronen kunnen uiteraard 

ook gecombineerd worden met elkaar. 

3.5 Onderzoek naar de semi-proces industrie 
Zoals eerder aangegeven kenden de meeste consumptiemarkten in de afgelopen twee decennia een 

evoluerende vraag naar meer variatie en geïndividualiseerde producten. Een van de meest effectieve 

antwoorden hierop bleek – en blijkt nog altijd – de strategie van uitgestelde differentiatie te zijn. 

Dergelijke strategieën splitsen het productieproces op in twee delen. In een eerste fase worden 

generieke producten aangemaakt waarmee geanticipeerd wordt op de vraag. Dat is vaak push 

gecombineerd met make-to-stock. De tweede fase zet de generieke producten uit de tussenliggende 

stock om tot specifieke eindproducten. Meestal wacht deze laatste fase de specifieke vraag af van de 
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klant en is er dus sprake van een pull in een make-to-order omgeving. De grens tussen de twee fases 

wordt het ontkoppelpunt genoemd, het totale systeem krijgt vaak de naam “push-pull twee fasen 

systeem”. 

Het voorstel van deze thesis is om deze strategie ook nog verder door te trekken voor de Monomed-

lijn. Het cyclische push-systeem in de eerste fase wordt behouden, maar de reorder punt logica in de 

tweede fase wordt vervangen door een pull-systeem. Het enige verschil met de populaire push-pull 

twee fasen systeem is dat de tweede fase van de Monomed-lijn met make-to-stock blijft werken. 

Daarom is het interessant om hier ook een summier overzicht te geven van vorig onderzoek omtrent 

het push-pull twee fasen systeem. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het meeste 

bestaande onderzoek zich concentreert op het systeem als geheel. In deze thesis is enkel het beheer 

van de tweede fase de centrale onderzoeksvraag. 

Ahn en Kaminsky (2005) geven als een van de eersten het belang van meer onderzoek naar het push-

pull twee fasen systeem aan. Om een eerste aanzet te geven, wordt een eenvoudig push-pull 

productie-distributie systeem – d.i. de eerste en tweede fase op twee verschillende locaties – 

gemodelleerd. Dit gebeurt aan de hand van een Markov beslissingsproces en streeft de minimalisatie 

van de gemiddelde kost op lange termijn na. Deze bestaat uit de productiekost, de transportkost en 

de voorraadkosten. Om inzicht te krijgen in de optimale oplossing, worden rekenexperimenten met 

verschillende waarden voor de input-parameters uitgevoerd. Daaruit blijkt onder andere dat de 

beslissing over de optimale verscheephoeveelheden op basis van de huidige voorraadniveaus contra-

intuïtief en niet eenduidig te zijn. Ahn en Kaminsky (2005) stellen voor om eerder met een 

zelfontwikkelde heuristiek te werken die meteen ook getest wordt. De heuristiek heeft een kost die 

maximaal 15% hoger is, maar het is wel robuuster met betrekking tot de veranderingen in de 

maximum capaciteit van de verscheephoeveelheden. 

Cheng et al. (2012) voeren een gelijkaardig onderzoek, maar dan wel zonder het transport/distributie 

aspect zoals Ahn en Kaminsky (2005) dat deden. Er wordt een niet-lineair optimalisatie model 

opgesteld dat aan de hand van een efficiënt decompositie-algoritme wordt opgelost. Daarbij wordt 

de totale voorraadkost geminimaliseerd. De opgegeven restricties zijn de vooropgestelde 

servicegraad en de beperkte productie capaciteit. 

Lu et al. (2012) maken gebruik van een kostenmodel om een volledig push-systeem (make-to-stock) 

te vergelijken met een push-pull twee fasen systeem (make-to-stock en make-to-order). Daarbij 

worden vooral de kosten van de eindvoorraad enerzijds uitgespeeld tegen de kosten van de 

intermediaire voorraad en anderzijds - bij te late aflevering - tegen de compensatiekosten . Deze 

vergelijking wordt specifiek toegepast op een echt productieproces van een koperstrippen fabrikant 

in Taiwan. Volgens Lu et al. (2012) kan dit kostenmodel echter ook gebruikt worden voor heel wat 

andere continue productieprocessen, zoals de productie van staal, ijzer, chemicaliën,… De resultaten 

geven aan dat de kosten met het push-pull twee fasen systeem lager liggen dankzij een reductie in de 

voorraadkosten. 

In een ander recent onderzoek maken Mahapatra et al. (2012) dan weer de vergelijking met een 

volledig pull systeem. Simulatie-experimenten worden uitgevoerd voor een supply chain met drie 

delen onder veranderende omstandigheden, namelijk een variërende vraag en doorlooptijd. De 

conclusie van dit onderzoek luidt dat de dominantie van een der beide systemen afhangt van vier 

zaken: het type onzekerheid in de omgeving, de graad van onzekerheid, de manier waarop voorraad 

gecontroleerd wordt en de prestatiegrootheden die beoordeeld worden. Het push-pull systeem 

presteert beter op het vlak van voorraadniveaus omdat het pull-systeem onder andere meer last 
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heeft van de onzekerheden in vraag en doorlooptijd. Het pull-system zorgt daarentegen in sommige 

gevallen wel voor betere servicegraden.  

Kim et al. (2012) zien een mogelijk risico in toepassing van het push-pull twee fasen systeem. 

Wanneer de afstand – uitgedrukt in tijd – tussen het ontkoppelingspunt en de klant te groot is, kan 

het voorgestelde systeem niet goed omgaan met variabiliteit in de doorlooptijd die van buitenaf 

opgelegd wordt – d.i. de beloofde leveringstermijn. Voor productielijnen met dit probleem wordt een 

variant op het push-pull twee fasen systeem voorgesteld: de “multi-punt push-pull strategie”. Deze 

variant voegt binnen de tweede fase enkele “pull-punten” in. Afhankelijk van de grootte van de 

beloofde leveringstermijn, zal een order vanuit een bepaald pull-punt opgestart worden. Orders met 

lange leveringstermijn worden opgestart vanuit de pull-punten die het verst van de klant liggen en 

omgekeerd. Dit zou de robuustheid van dit systeem moeten vergroten zonder de voordelen van de 

lagere voorraadkosten te verliezen. 

Kim et al. (2012) gebruiken ter validatie van dit systeem een niet-lineaire mixed integer program met 

kostminimaliserende doelfunctie. Na oplossing blijkt dat de voorgestelde variant enerzijds robuuster 

en anderzijds kost-effectiever is dan het originele push-pull systeem. De multi-punt push-pull 

strategie is initieel ontworpen voor de halfgeleiders industrie. Het kan echter ook gebruikt worden 

voor heel wat andere industrieën waarvan de tweede fase uit seriële stappen is opgebouwd. 
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4.1 Modellering van het systeem 

4.1.1 Algemeen 

4.1.1.1 Inleiding 

Zoals eerder aangegeven, willen we in deze thesis een alternatieve planningstrategie voor de 

confectie-fase van de Monomed-lijn ontwerpen en bestuderen. In deze productiefase worden een 

beperkt aantal halfproducten verwerkt tot een groot aantal eindproducten. Meer specifiek blijkt uit 

literatuur en een eerder thesisonderzoek dat er potentieel zit in de combinatie van de CONWIP-

strategie met de fair share logica. De toepassing van deze nieuwe strategie zal vergeleken worden 

met de toepassing van de huidige fixed lotsize strategie. Dit zal gebeuren met behulp van een 

simulatiemodel dat we speciaal hiervoor opstelden in Matlab. Daarbij zal ook getracht worden om 

elk van beide strategieën afzonderlijk te optimaliseren. 

In tegenstelling tot eerder onderzoek zal hier niet gewerkt worden met een kostenmodel. Het is de 

bedoeling om eerder algemene inzichten te verwerven dan een conclusie te trekken op basis van de 

totale kost. De toewijzing van financiële waardegetallen kan immers de algemeenheid van het 

onderzoek enigszins beperken. We zullen ons voornamelijk concentreren op drie prestatiemeters: de 

servicegraad, de ordergroottes en de voorraadniveaus van zowel de interne WIP als van de 

eindproducten. Hierbij kan wel worden ingezien dat deze grootheden in een later stadium wel 

degelijk kunnen geassocieerd worden met respectievelijk de backorder kosten, de voorraadkosten en 

de omstelkosten. 

4.1.1.2 Het model op high level 

Conceptueel gezien is de volgende figuur het model dat in deze thesis zal bestudeerd worden. 

 

Figuur 3: High level modellering 

Om te beginnen, veronderstellen we dat de voorraad halffabrikaten onuitputbaar is. In de realiteit 

betekent dit een goede instelling van het cyclische productierad van de eerste fase. Gecombineerd 

met een grote veiligheidsbuffer, zal dit ervoor zorgen dat het juiste type halffabrikaat steeds in 

voldoende hoeveelheid aanwezig is. Aan de andere kant van het model werkt de voorraad 

eindproducten op make-to-stock basis. Op het einde van elke dag – zeven dagen per week - wordt 

voor elk type eindproduct de voorraad verminderd met de dagelijkse vraag ernaar. Deze vraag is een 

stochastisch veranderlijke met vast of variabel gemiddelde. 

Tussen de twee voorraden in ligt het productiegedeelte die de semi-generieke halfproducten 

verwerkt tot een grote variëteit aan eindproducten. Hierin zijn verschillende machines actief die elk 

gekenmerkt worden door stochastische procestijden en stochastische set-up tijden. Deze machines 
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zijn 24/7 actief, maar in onze modellering vullen we de eindvoorraad telkens pas op het einde van de 

dag – vooraleer de vermindering door vraag plaats vindt – aan met alle producten die tijdens die dag 

gemaakt zijn. 

Aan het einde van elke week wordt de voorraad eindproducten bekeken en op basis daarvan nieuwe 

bestellingen geplaatst. De manier waarop dit gebeurt, vormt het essentiële onderscheid tussen de 

twee planningstrategieën die we zullen vergelijken. Feit is dat deze bestelling definitief is en er dus in 

de loop van de week geen correcties meer kunnen doorgevoerd worden. Soms is deze bestelling te 

groot voor de voorradige capaciteit en wordt een deel van de orders meegenomen naar de week 

erna. In het tegenovergestelde geval, zullen de machines op het einde van de week tijdelijk werkloos 

zijn. 

4.1.1.3 De statistische achtergrond 

Voor de uitvoering van deze simulatiestudie gebruiken we de Monte Carlo methode. Deze methode 

gebruikt voor de prestatiegrootheid   de puntschatter    . 

          

     
 

 
       

 

   

 

  Met X = stochastische inputparameter(s) met waarschijnlijkheidsverdeling 

   h(X) = de deterministische berekening van de output 

   K = het aantal afzonderlijke runs die worden uitgevoerd 

      = de random gegenereerde inputparameter in run k 

Er werd reeds bewezen dat deze puntschatter een onvertekende en consistente schatter is die goede 

ruwe schattingen oplevert. Meer concreet zullen wij voor ieder simulatie-experiment 20 runs 

uitvoeren die elk bestaan uit telkens 210 weken. De eerste tien weken zijn bedoeld als warm-up om 

het systeem naar het steady state regime te laten evolueren en worden bijgevolg niet beschouwd in 

berekeningen. Deze twee waarden werden vastgelegd op basis van de empirische observatie dat de 

prestatieparameters van identieke experimenten met 10 runs van 110 weken amper verschilden. 

4.1.2 Machines & producten 

4.1.2.1 Machines 

In dit onderzoek wordt de gedetailleerde uitwerking van het productiegedeelte integraal opgenomen 

in het simulatiemodel. De modellering van dit onderdeel is schematische weergegeven in Figuur 4. 

De snijmachine neemt op basis van een vastgelegde productievolgorde – een soort MPS – een 

masterroll uit de voorraad van halffabrikaten en versnijdt deze tot vier of zes banden. Deze banden 

worden tijdelijk opgeslagen in de interne voorraad. De kapmachines krijgen ook een 

productievolgorde opgelegd –  verderop in deze scriptie wordt ingegaan op de manier waarop dit in 

zijn werk gaat – op basis waarvan ze een band nemen uit de interne voorraad en deze verkappen tot 

filmvellen. Om voldoende aan te sluiten bij de werkelijkheid, wordt er voor gekozen om de 

U5- en U6-machines duidelijk de rol van bottleneck toe te bedelen. De producten die daarentegen 

door de R2-machine worden gekapt, kennen de snijmachine als hun bottleneck. 
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Figuur 4: Modellering productiegedeelte 

In vergelijking met de realiteit zijn er drie (middel)grote veranderingen in deze modellering 

doorgevoerd. Ten eerste zijn de inpakmachines – de derde stap van de confectie – achterwege 

gelaten. Deze drie machines zijn in de praktijk immers rechtstreeks op elk van de kapmachines 

aangesloten en hebben een hogere capaciteit. Dat betekent dat de producten na het kappen vlot 

doorheen de inpakmachines naar de eindvoorraad stromen. Deze derde stap heeft bijgevolg geen 

enkele invloed op de prestaties van het systeem. Het kan dus gerust uit onze modellering weggelaten 

worden zonder dat dit iets verandert aan de globale conclusies. 

Daarnaast zijn alle machines ter vereenvoudiging voltijds beschikbaar gesteld voor het Monomed-

gamma. Vooral voor de U6-machine is dit belangrijk aangezien deze in de praktijk enkel bijspringt 

wanneer de U5-machine in capaciteitstekort dreigt te komen. De som van de reële U5-capaciteit en 

fractie U6-capaciteit zijn in dit model gelijkmatig verdeeld over de twee machines. Ze werken volledig 

parallel en worden bovendien door dezelfde prestatie-eigenschappen gekenmerkt. 

Tot slot is er geopteerd om een interne voorraad te voorzien tussen de snijmachine en de 

kapmachines. In de realiteit bestaat deze ook, maar in dit model zal er veel uitgebreider gebruik van 

worden gemaakt. Dit heeft te maken met onze oplossing om het versnijdingprobleem te 

omzeilen (zie later). 

De vier gemodelleerde machines zijn elk stochastisch wat betreft hun procestijden en set-up tijden. 

Er wordt gewerkt met twee types set-ups: een kleine voor de overgang tussen halfproducten van 

hetzelfde type en een grote voor deze van een ander type. Voor de snijmachine bedoelen we 

hiermee verschillende gietsoorten, voor de kapmachines daarentegen verschillende eindproducten. 

Ter vereenvoudiging worden het falen van de machines en rework buiten beschouwing van dit 

onderzoek gelaten. De procestijden en set-up tijden zijn voor alle machines normaal verdeeld. De 

parameters van deze stochastische variabelen zijn in Tabel 3 samengevat. 
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  Procestijd [min] Kleine set-up [min] Extra voor grote set-up [min] 

Machine Gemiddelde  
Standaard-
afwijking  Gemiddelde  

Standaard-
afwijking  Gemiddelde  

Standaard-
afwijking  

SM (per rol) 53,33 10 30 5 30 5 

R2 (per band) 30 15 5 2 10 2 

U5 (per band) 80 10 10 5 30 5 

U6 (per band) 80 10 10 5 30 5 
Tabel 3: Eigenschappen machines 

Deze waarden zijn min of meer gebaseerd op de machine-eigenschappen van de reële Agfa-setting. 

De gemiddelde procestijd is onder andere berekend aan de hand van het ploegenstelsel. 

Bijvoorbeeld de 53,33 minuten procestijd van de snijmachine komt voort uit het idee dat één ploeg 

gemiddeld negen rollen verwerkt tijdens hun arbeidstijd van acht uren. De gemiddelde tijd voor een 

grote set-up is de som van de tijd voor de kleine set-up (4e kolom) en de extra tijd voor grote set-up 

(6e kolom). De standaardafwijking voor een grote set-up wordt berekend als de vierkantswortel van 

de som van de variantie van de kleine set-up en de extra variantie voor een grote set-up. 

Tot slot moet hier ook nog de wisselwerking tussen de gelijke machines U5 en U6 geduid worden. 

Zoals verderop beschreven, zullen we de artikelen opdelen in “R-artikelen” die enkel door de 

R2-machine gekapt worden en “U-artikelen” die zowel door de U5-machine als de U6-machine 

kunnen verwerkt worden. Er wordt een lijst bijgehouden van “U-orders” die nog moeten gekapt 

worden. Wanneer de U5- of U6-machine vrij komt, eigent het zich het eerstvolgende order uit die 

lijst toe en zal het alle banden van dat order kappen. Op die manier wordt voorkomen dat de U5- en 

de U6-machine banden van hetzelfde order verkappen en op die manier te frequent – en dus ook te 

veel – grote set-ups moeten uitvoeren. 

4.1.2.2 Producten 

Zoals eerder aangegeven, worden in dit onderzoek dertig artikelen van het Monomed-gamma 

beschouwd. Deze eindproducten worden gemaakt vanuit vijf verschillende types halffabrikaten. De 

dertig artikelen worden in de realiteit van elkaar onderscheiden aan de hand van een materiaalcode. 

In dit simulatieonderzoek gebeurt identificatie aan de hand van twee nummeringsystemen. Het 

eerste werkt met koppels (“gietsoort ID”, “sub ID”) waarvan de eerste coördinaat wijst op het type 

halffabrikaat en de tweede coördinaat een nummering vormt binnen de gietsoort. Het tweede 

nummeringsysteem overloopt heel logisch alle artikelen van 1 tot en met 30. 

Artikelen uit eenzelfde gietsoort onderscheiden zich vanuit fysiek oogpunt van elkaar door de 

afmetingen van het afgewerkte product. Welke van de twee afmetingen als snijbreedte wordt 

beschouwd, wordt bepaald op basis van volgende inzichten. Enerzijds kapt de R2-machine in de 

praktijk enkel artikelen die 0,35m*0,43m als afmetingen hebben en de kaplengte bedraagt altijd 

0,35m. Anderzijds zal later blijken dat we alle andere artikelen –d.i. alle die niet de afmeting 

0,35m*0,43m hebben en dus door U5-machine of U6-machine gekapt worden – zes banden uit één 

masterroll laten halen. Gezien de standaardbreedte van een rol 1,72m bedraagt, moet de snijbreedte 

voor deze artikelen zo dicht mogelijk, maar niet hoger zijn dan 0,2867m. Al deze eigenschappen 

worden per eindproduct weergegeven in Tabel 4. 
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Materiaal-
code 

Artikel-
nummer Gietsoort ID Sub ID 

Kaplengte Snijbreedte 

Kapmachine [m] [m] 

EP44P000 1 1 1 0,2032 0,254 U 

5QSWB000 2 1 2 0,35 0,28 U 

EKL7H000 3 1 3 0,35 0,28 U 

EP46T000 4 1 4 0,35 0,28 U 

ERRV8000 5 1 5 0,35 0,28 U 

EKL8K000 6 1 6 0,35 0,35 U 

5QSXD000 7 1 7 0,35 0,43 R 

EKL9M000 8 1 8 0,35 0,43 R 

EP47V000 9 1 9 0,35 0,43 R 

ERRWB000 10 1 10 0,35 0,43 R 

5QSU6000 11 1 11 0,203 0,254 U 

EKL38000 12 1 12 0,203 0,254 U 

ERRT4000 13 1 13 0,203 0,254 U 

5QSV8000 14 1 14 0,305 0,254 U 

EKL4B000 15 1 15 0,305 0,254 U 

EP45R000 16 1 16 0,305 0,254 U 

ERRU6000 17 1 17 0,305 0,254 U 

EKLMA000 18 2 1 0,3556 0,2794 U 

EKLOE000 19 2 2 0,35 0,43 R 

ELZDQ000 20 2 3 0,35 0,43 R 

ERE7G000 21 3 1 0,35 0,28 U 

ERE5C000 22 3 2 0,203 0,254 U 

ERE6E000 23 3 3 0,305 0,254 U 

EZ5K3000 24 3 4 0,305 0,254 U 

EGVOV000 25 4 1 0,203 0,254 U 

EGVPX000 26 4 2 0,305 0,254 U 

EKLJ3000 27 5 1 0,3048 0,254 U 

EKLH1000 28 5 2 0,203 0,254 U 

ELY9F000 29 5 3 0,203 0,254 U 

ELZAK000 30 5 4 0,305 0,254 U 
Tabel 4: Identificatie eindproducten 

De gemiddelde vraag per eindproduct kan uit de historische verkoopcijfers van Agfa afgeleid worden. 

De prognose wordt uitgedrukt in aantal stuks – 100 vellen per stuk – per maand en in de 

berekeningen wordt traditioneel met vierkante meter per maand gewerkt. In dit model blijkt het 

echter eenvoudiger te zijn om alles – d.i. voorraadniveaus, productiebatches, vraag, … - in de eenheid 

“banden” uit te drukken. De omzetting van vierkante meters naar banden gebeurt vrij eenvoudig aan 

de hand van volgende formule. De uitgerolde lengte van een band bedraagt standaard 3470 m. 

                       
                   

                                                   
  

De stochastische vraag van elk type eindproduct volgt een normale verdeling. De standaardafwijking 

wordt geformuleerd aan de hand van een standaardafwijking factor. De vermenigvuldiging van deze 
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grootheid met de gemiddelde vraag levert de standaardafwijking op. Al deze eigenschappen van elk 

artikel zijn in Tabel 5 samengevat. 

Artikelnummer 
Gemiddelde vraag 

[m²/maand] 
Gemiddelde vraag 

[banden/week] 
Standaardafwijking 

factor 

1 7472,53 1,96 0,3 

2 22485,36 5,34 0,3 

3 130484,1 31,02 0,15 

4 2416,19 0,57 0,5 

5 10286,07 2,44 0,3 

6 7339,41 1,4 0,3 

7 146887,1 22,74 0,15 

8 960242,3 148,63 0,1 

9 78280,95 12,12 0,2 

10 37102,07 5,74 0,3 

11 58160,92 15,24 0,3 

12 188894,7 49,5 0,15 

13 7426,96 1,95 0,4 

14 29623,54 7,76 0,3 

15 166096,4 43,52 0,15 

16 3525,52 0,92 0,4 

17 4555,71 1,19 0,4 

18 3313,63 0,79 0,4 

19 52770,43 8,17 0,2 

20 8457,87 1,31 0,4 

21 17998,15 4,28 0,3 

22 61010,8 15,99 0,2 

23 62475 16,37 0,3 

24 1388,84 0,36 0,4 

25 5510,3 1,44 0,4 

26 4647,28 1,22 0,4 

27 3661,44 0,96 0,4 

28 21269,96 5,57 0,25 

29 1264,92 0,33 0,5 

30 1121,76 0,29 0,5 
Tabel 5: Prognose eindproducten 

4.1.2.3 Versnijdingsprobleem 

Een van de grootste vereenvoudigingen in dit model is de manier waarop we omgaan met het 

versnijdingprobleem. Zoals zo vaak in de filmindustrie, is het opstellen van een schema voor de 

snijmachine een complex probleem. Men tracht immers om bij het versnijden van een masterroll tot 

banden zo weinig mogelijk materiaalverlies te hebben. Verloren materiaal kost enerzijds geld, maar 

hiermee gaat ook een capaciteitsverlies van de snijmachine gepaard. Daarom wordt getracht om uit 

een rol een combinatie van banden te halen waarvan de som der bandbreedtes zo dicht mogelijk de 

rolbreedte – in dit geval 1,72 m – benadert. Deze combinatieproblematiek is een populair 

optimalisatieprobleem, gekend onder de naam Cutting Stock Problem. 
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De integratie van dit optimalisatieprobleem in dit onderzoek zou heel omslachtig zijn en zou ons te 

ver buiten de scope van deze thesis brengen. Anderzijds zijn we ervan overtuigd dat het 

weglaten/omzeilen van deze problematiek een gelijkaardig nadeel zal bieden aan de beide 

planningstrategieën die we wensen te vergelijken. We beweren hier met andere woorden dat de 

invloed van de vereenvoudiging van dit probleem op de algemene conclusie waarnaar we zoeken, vrij 

miniem zal zijn. Deze vereenvoudiging zal de prestaties van beide strategieën immers in dezelfde 

mate reduceren, zodat de relatieve verschillen tussen beide min of meer bewaard blijven. 

In de modellering van dit onderzoek, wordt volgend alternatief voorgesteld voor het versnijdings-

probleem. We kiezen ervoor om alle artikelen op zichzelf te combineren, dit betekent dat we uit één 

masterroll enkel banden van hetzelfde type halen. Zoals eerder aangehaald hebben de 

eindproducten die door de R2-machine gekapt worden, een vaste snijbreedte van 0,43m. Deze 

“R-artikelen” zijn met andere woorden perfect op zichzelf combineerbaar aangezien er geen 

materiaalverliezen met de versnijding tot vier banden gepaard gaat. Voor de “U-artikelen” hebben 

we gekozen om de afmeting die zo dicht mogelijk onder de 0,2867m ligt als snijbreedte te 

beschouwen. Daardoor kunnen deze artikelen zo goed mogelijk op zichzelf gecombineerd worden tot 

zes banden, al zal er steeds vrij veel materiaalverlies optreden. 

Een twee nadeel dat zich door deze vereenvoudiging stelt, is dat sommige banden te vroeg worden 

versneden. Voor de oplossing van dit probleem hebben we gekozen om het overschot aan banden 

tijdelijk op te slaan in een interne voorraad. De volgende keer dat een order voor dat artikel zal 

besteld worden, wordt eerst gekeken naar wat nog voorradig is in deze interne stock. De ene keer 

zullen er met andere woorden teveel banden worden versneden terwijl de andere keer er “te 

weinig” of geen banden versneden worden. Om een klein voorbeeld te geven: een order van twee 

banden, zal resulteren in het versnijden van een rol tot zes banden. Twee banden worden gekapt, de 

overige vier worden tijdelijk bewaard. Het volgende order van bijvoorbeeld drie banden zal niet 

resulteren in versnijding, maar in het meteen kappen van drie van de vier bewaarde banden. 

4.1.3 Strategie 1: Fixed lotsize model 

4.1.3.1 Inleiding 

Hierboven is het gemodelleerde systeem voorgesteld waarmee in dit onderzoek zal gewerkt worden. 

Om de vergelijking te maken tussen de twee planningstrategieën, zullen we de prestaties van dit 

systeem onder de fixed lotsize strategie enerzijds en onder de CONWIP strategie anderzijds naast 

elkaar leggen. In de operationele werking van een dergelijk systeem zijn er drie kernactiviteiten te 

onderscheiden: produceren, vraag beantwoorden en orders bestellen. De productie gebeurt tijdens 

elke gesimuleerde dag en op het einde van die dag worden de afgewerkte eindproducten vrij 

gegeven. Beantwoording van de vraag gebeurt eveneens elke dag net na het heraanvullen van de 

eindvoorraad. De bestelling van nieuwe orders wordt telkens als allerlaatste op het einde van de 

week uitgevoerd. Dit onderzoekt spitst zich volledig toe op de derde kernactiviteit, namelijk op de 

vraag wat nu de beste manier is waarop de bestelling van nieuwe orders gebeurt. Of met andere 

woorden: welke is de beste planningstrategie? Hieronder wordt de modellering van het fixed lotsize 

model – d.i. bestellingmethode – in detail uitgelegd. In de volgende paragraaf is de CONWIP strategie 

aan de beurt 
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4.1.3.2 Het algoritme 

Zoals eerder aangegeven is de uitvoering van de fixed lotsize strategie vrij eenvoudig. Op het einde 

van elke week wordt de economische voorraad van elk eindproduct afzonderlijk bekeken. Indien het 

niveau lager is dan een vooropgesteld reorder punt (ROP), dan wordt een vooraf bepaalde 

hoeveelheid (POQ) van dit eindproduct besteld. Indien echter het fysieke voorraadniveau ook kleiner 

is dan een veiligheidniveau (SS), dan wordt het verschil tussen beide laatstgenoemde grootheden ook 

nog extra bijbesteld. Het algoritme kan als volgt voorgesteld worden. 

                            

                           

                                            

     

                 

       

      

                

       

De gebruikte grootheden worden als volgt bepaald: 

 Economische voorraad = fysieke eindvoorraad + alle nog niet afgewerkte orders 

                      

  met k = veiligheidsfactor 

    = 1,64 voor 95% servicegraad bij normale verdeling 

   LT = gemiddelde leadtime 

      = standaardafwijking van de vraag 

   D = gemiddelde vraag 

       = standaardafwijking van de leadtime 

    = LT standaardafwijkingfactor * LT   met de factor vastgelegd op 0,3 

                  

  met D = gemiddelde vraag 

   LT = gemiddelde leadtime 

   R = review periode 

   SS = safety stock 

                      

Op het bovenstaande algoritme worden soms twee zaken aangepast. Enerzijds kan geopteerd 

worden om altijd met POQ te werken in plaats van occasioneel nog extra bestellingen door te 

voeren. Dit vermijdt te grote ordergroottes maar vertraagt het herstel van laag naar normaal 

voorraadniveau. Anderzijds wordt in de formule van ROP soms maar de helft van de review periode 

in rekening genomen omdat gemiddeld genomen slechts de helft van deze periode moet 

overwonnen worden. Het in rekening brengen van de volledige review periode verhoogt nog extra de 

veiligheid, maar ook de voorraadkosten. 
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4.1.3.3 De berekening van POQ 

Twee grootheden moeten nog verder geduid worden aangezien deze afwijken van de traditionele 

formules: POQ en LT. Aangezien we in dit onderzoek geen concrete kosten beschouwen, kan er geen 

EOQ en de daaruit afgeronde POQ worden berekend. We opteren om de POQ arbitrair te bepalen 

vanuit de idee dat we te kleine orders wensen te vermijden omwille van capaciteitsverlies. We 

berekenen hier de POQ van elk eindproduct als de vermenigvuldiging van de gemiddelde vraag met 

een zekere factor, namelijk de “POQ-coëfficiënt”. Deze coëfficiënt kan geïnterpreteerd worden als de 

gemiddelde dekking die de POQ geeft aan het corresponderende artikel. De POQ kan op die manier 

gezien worden als een “Period Order Quantity”. 

De waarde van de POQ-coëfficiënt laten we afhangen van de gemiddelde vraag en zal pragmatisch 

worden bepaald in het simulatieonderzoek. De categorieën voor de coëfficiënt liggen wel op 

voorhand vast en zijn weergegeven in Tabel 6.  

Interval gemiddelde 
vraag (D) [banden/week] 

POQ-coëfficiënt 
volgnummer 

D < 5 1 

5 < D < 10 2 

10 < D < 15 3 

15 < D < 20 4 

20 < D < 30 5 

30 < D < 40 6 

40 < D < 50 7 

50 < D < 100 8 

D > 100 9 
Tabel 6: Indeling van POQ-coëfficiënten 

Om een klein voorbeeld te geven, beschouwen we het artikel met artikelnummer 1. Dit heeft een 

gemiddelde vraag van 1,96 banden/week en later zal blijken dat de POQ-coëfficiënt van de eerste 

categorie gelijk is aan drie. De afgeronde POQ bedraagt dan zes banden en meestal die hoeveelheid 

zal dan voor dit eerste artikel besteld worden. 

4.1.3.4 De berekening van LT 

De theoretische leadtime (LT) in de formules van SS en ROP, is de tijd dat een artikel gemiddeld nodig 

heeft tussen bestelling en volledige afwerking. Men kan inzien dat deze grootheid vereenvoudigd 

gelijk is aan de helft van de totale verwerkingstijd die de bottleneck machine nodig heeft om alle 

bestellingen van een week af te handelen. De bestellingen van een week komen immers allemaal 

samen toe aan het begin van de week en de interne voorraad zal op dat moment meestal leeg zijn. 

Het komt er dan op aan om al deze bestellingen zo snel mogelijk door de productielijn te krijgen. De 

bottleneck bepaalt hoe snel dit gebeurt. 

Voor de U-artikelen zijn de U-machines de bottleneck en wordt volgende formule gebruikt.  

     
 

 
 

                               

       
 

 met     = som van de gemiddelde vraag van alle U-producten 

      = gemiddelde procestijd van de U-machines 

         = gemiddelde kleine set-up tijd van de U-machines 
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     = het aantal types U-producten 

          = extra set-up tijd van de U-machines bij grote set-up 

De teller is de gemiddelde totale verwerkingstijd van de U5- of U6-machine – de twee machines 

werken samen, vandaar delen door twee – tijdens een week. Daarbij wordt uitgegaan van het 

slechtste geval waarbij van alle U-artikelen een order is besteld. De noemer zet de eenheid om van 

minuten naar weken. De factor 1/2 zorgt ervoor dat dit de gemiddelde doorlooptijd is en niet deze 

van het allerlaatste artikel. In de praktijk komt dit neer op een waarde van 0,488 weken. 

Voor de R-artikelen is de snijmachine de bottleneck en wordt de leadtime bepaald aan de hand van 

volgende formule. 

     
 

  
 

                           

       
 

 

 
 

 
  
 

                           

       
 

 met     = som van de gemiddelde vraag van alle U-producten 

      = som van de gemiddelde vraag van alle R-producten 

       = gemiddelde procestijd van de snijmachine 

          = gemiddelde kleine set-up tijd van de snijmachine 

     = het aantal types U-producten 

     = het aantal types R-producten 

           = extra set-up tijd van de snijmachine bij grote set-up 

In deze formule zijn we ervan uit gegaan dat de snijmachine eerst alle U-artikelen verwerkt en pas 

daarna aan de R-orders begint. Uit het simulatieonderzoek bleek dat deze volgorde nodig was om 

goede prestaties af te leveren. De eerste term van de formule is de gemiddelde tijd die de 

snijmachine nodig heeft om alle U-masterrolls te versnijden in het “slechtste” scenario waarbij er 

voor alle U-artikelen een order is. Dat is dus ook de theoretische tijd dat elk R-order minstens moet 

wachten aan de snijmachine. De tweede term is de gemiddelde tijd dat een gemiddeld R-order nog 

moet wachten eenmaal alle U-artikelen verwerkt zijn. Met alle hierboven gespecificeerde 

eigenschappen resulteert deze formule in een waarde van 0,5094 weken. 

4.1.3.5 Volgorde in de orderlijst 

Zoals eerder aangegeven worden op het einde van elke week nieuwe orders besteld die verzameld 

worden in een orderlijst. Deze orderlijst bepaalt de volgorde waarin alle machines de orders zullen 

verwerken. Er bestaan drie criteria op basis waarvan deze volgorde wordt vastgelegd. De eerste regel 

is dat een order van een bepaalde week steeds voorrang heeft op de orders die in de weken erna 

worden besteld. Tussen orders van dezelfde week wordt voorrang verleend aan de U-artikelen ten 

nadele van de R-artikelen. Uit simulatieonderzoek bleek dit nodig te zijn. Tot slot wordt tussen de 

U- of R-orders van dezelfde week gekeken naar de verhouding van de economische stock op moment 

van bestelling met de ROP. Deze ratio kan worden beschouwd als een maatstaf voor de dringendheid 

– en dus prioriteit-  van een order. 

Daarnaast worden ook nog twee pragmatische hulpmiddeltjes toegepast die we hier voor de 

volledigheid ook nog willen meegeven. Het order van artikel 8 – dit is het artikel met veruit de 

grootste vraag en is een R-artikel – wordt in twee orders opgesplitst. Het tweede deel wordt 

helemaal onderaan de orderlijst geplaatst. Dit bleek nodig te zijn om de servicegraad van alle andere 

R-artikelen te vrijwaren. De tweede pragmatische regel is dat alle U-orders na de snijmachine 
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worden opgedeeld in orders van maximum tien banden. Dit reduceert de idle tijd van beide 

U-machines. 

4.1.4 Strategie 2: CONWIP met fair share 

4.1.4.1 Inleiding 

Het globale concept van deze strategie is eveneens vrij eenvoudig. Tijdens de week worden vrije 

kaartjes – die trouwens gietsoort-specifiek zijn - verzameld op de Kanban-wall. Aan het einde van de 

week worden (bijna) alle kaartjes op die muur per gietsoort verdeeld over de eindproducten aan de 

hand van het fair share algoritme. Het aantal kaartjes dat een eindproduct krijgt, bepaalt het aantal 

banden – namelijk evenveel – dat voor dit product besteld zal worden. Voor deze strategie moeten 

twee vragen beantwoord worden: wanneer maken we het kaartje los van zijn product en op welke 

manier precies gebeurt de verdeling van de vrije kaartjes. 

4.1.4.2 Twee varianten van de CONWIP strategie 

Het loslaten van een kaartje – gevolgd door terugzenden naar de wall – kan op twee verschillende 

momenten gebeuren. Deze twee opties zijn afzonderlijk opgenomen in dit simulatieonderzoek en 

zullen dan ook later met elkaar via simulatie vergeleken worden. De eerste methode bestaat erin om 

het kaartje los te laten wanneer de vraag ernaar zich voordoet. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar 

impliceert wel dat we extra kaartjes zullen toevoegen aan het systeem in het geval van backorders. 

Het totaal aantal kaartjes zal dus niet constant blijven, maar verhogen. Op het moment dat het 

eindproduct van het desbetreffende kaartje wordt afgewerkt, wordt het extra kaartje onmiddellijk 

terug uit omloop genomen. Deze methode is niet geheel onlogisch omdat ze stelt dat we in tijden 

van schaarse eindvoorraden beter de WIP verhogen, zodat de doorloop van producten verhoogt en 

de eindvoorraad dan sneller terug aangevuld wordt. Deze variant noemen we logischerwijs de 

“CONWIP strategie met dynamisch aantal kaartjes”. 

De alternatieve methode zal daarentegen helemaal geen extra kaartjes toelaten in het systeem. Deze 

laat de kaartjes immers enkel loskomen op het moment van de levering van het eindproduct aan de 

klant. Indien vraag zich voordoet bij een stockout, zal dit in een backorder lijst bijgehouden worden, 

maar verandert er niks aan de kaartjescarrousel. De levering – en dus ook het loslaten van de 

kaartjes – gebeurt vanuit de productie in het geval van backorders of vanuit de eindvoorraad in het 

andere geval. Deze variant kan naar analogie met de vorige de “CONWIP strategie met statisch aantal 

kaartjes” worden genoemd. 

4.1.4.3 Het algoritme: Fair share 

Op het eind van elke week worden de vrije kaartjes op de Kanban-Wall binnen elke gietsoort 

verdeeld over de artikelen aangezien deze kaartjes gietsoort-specifiek zijn. Daartoe wordt het fair 

share algoritme telkens op iedere gietsoort afzonderlijk toegepast. De sterkte van dit algoritme is dat 

het de ordergroottes aanpast aan de huidige toestand. Wanneer bijvoorbeeld weinig kaartjes 

voorradig zijn, zal het elk artikel een kleinere ordergrootte toebedelen. Anderzijds moeten we er ook 

op toezien dat - vanuit het oogpunt van capaciteitsverlies –die ordergroottes niet té klein worden. 

Vanuit deze beschouwing beslissen we om toch te werken met minimum ordergroottes die 

weliswaar vrij laag worden ingesteld. 

Het originele fair share algoritme kan echter niet omgaan met minimum ordergroottes. Vandaar 

voeren we de volgende aanpassing door. We doorlopen het algoritme een eerste keer, wat resulteert 

in een fair share hoeveelheid voor elk artikel. Alle artikelen waarvan deze hoeveelheid echter kleiner 
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is dan hun respectievelijke minimum ordergroottes, worden vanaf dan buiten beschouwing gelaten. 

Het algoritme wordt opnieuw doorlopen zonder beschouwing van deze artikelen. Dit wordt herhaald 

tot wanneer een bepaalde iteratie enkel fair share hoeveelheden aangeeft die groter zijn dan de 

minimum ordergroottes. Ook nieuw ten opzichte van de originele versie is dat er als voorraadniveau 

wordt gewerkt met de offset van de economische stock ten opzichte van een veiligheidsvoorraad. Dit 

komt verderop uitgebreider aan bod. 

Het algoritme kan schematisch als volgt weergegeven worden. 

                 

           

                                               

                                           
          

                         

                                          

                          

                                                   

                                                                  

                                               

           

                                                     

       

        

          

Om dit algoritme begrijpbaar te maken, grijpen we terug naar rekenvoorbeeld uit hoofdstuk 2 dat 

hier licht aangepast is. Tabel 7 geeft de huidige toestand van elk eindproduct weer. We nemen hier 

de wekelijkse vraag over als minimum ordergrootte. 

Eindproduct 
Wekelijkse 

gemiddelde vraag 
Minimum 

ordergrootte 
Economische 

stock - SS 

A 45 45 55 

B 70 70 175 

C 25 25 50 

SOM 140 (nvt) 280 

Tabel 7: Huidige toestand van de eindproducten 

Laten we stellen dat het totaal aantal vrije kaartjes op de CONWIP-muur 210 bedraagt. Het totaal 

aantal kaartjes die we dan in rekening brengen, is gelijk aan 280 + 210 = 490. De dekking is de 

verhouding van deze kaartjes op de totale vraag en bedraagt hier 3,5 weken. Op basis van deze 

dekking wordt de target niveaus en fair share hoeveelheden berekend, zie Tabel 8. 
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Eindproduct 
Target 
niveau 

Fair share 
hoeveelheid 

A 157,5 102,5 

B 245 70 

C 87,5 37,5 

Tabel 8: Berekening fair share hoeveelheden in de eerste iteratie 

We zien dat de fair share hoeveelheid van artikel B kleiner is dan zijn vooropgestelde minimum 

ordergrootte. We moeten daarom het algoritme een tweede keer doorlopen waarbij we artikel B 

compleet negeren. Het totaal aantal beschouwde kaartjes bedraagt dan 105 + 210 = 315. Deze 

hoeveelheid delen door de som van de gemiddelde vraag van artikel A en artikel C – samen: 

70 banden – levert een dekking van 4,5 weken op. De faire share hoeveelheden die daaruit volgen, 

zijn weergegeven in Tabel 9. 

Eindproduct 
Target 
niveau 

Fair share 
hoeveelheid 

A 202,5 147,5 

B (nvt) 0 

C 112,5 62,5 
Tabel 9: Berekening fair share hoeveelheden in de tweede iteratie 

De fair share hoeveelheden van de artikelen die we nog beschouwen, zijn deze keer wel groter dan 

hun respectievelijke minimum ordergroottes. Het algoritme wordt hier afgebroken en deze 

(afgeronde) fair share hoeveelheden worden besteld. 

4.1.4.4 Berekening minimum ordergrootte en proportionele veiligheidsvoorraad 

De minimum ordergrootte van elk artikel wordt op dezelfde manier en met dezelfde categorieën 

berekend als de POQ bij de fixed lotsize methode. Dit is met andere woorden ook hier de 

vermenigvuldiging van de gemiddelde vraag naar dat artikel met een bepaalde coëfficiënt. De 

waarde van die coëfficiënt is ook afhankelijk van die gemiddelde vraag. De opdeling in categorieën 

wordt nogmaals in Tabel 10 weergegeven. Ook voor deze grootheid zal de precieze optimale 

waarden pragmatisch bepaald worden tijdens het simulatieonderzoek. 

Interval gemiddelde 
vraag (D) 

Ordergrootte coëfficiënt 
volgnummer 

D < 5 1 

5 < D < 10 2 

10 < D < 15 3 

15 < D < 20 4 

20 < D < 30 5 

30 < D < 40 6 

40 < D < 50 7 

50 < D < 100 8 

D > 100 9 
Tabel 10: Indeling van ordergrootte-coëfficiënten 
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De proportionele veiligheidsvoorraad wordt bepaald als de som van twee termen. De eerste term is 

de minimum ordergrootte, de tweede term is het product van een proportie-coëfficiënt en de 

gemiddelde vraag van het artikel. 

                                                                 

De eerste term zorgt ervoor dat artikelen ondanks de invoer van de minimum ordergrootte toch een 

minstens even grote dekking krijgen als de rest. We voeren een rekenvoorbeeldje uit om deze 

gedachte te illustreren. Stel dat er drie kaartje te verdelen zijn over twee eindproducten. Tabel 11 

toont de berekening indien we de minimum ordergrootte niet opnemen in de veiligheidsvoorraad. In 

Tabel 12 is daarentegen de berekening uitgevoerd voor het geval waarin de minimum ordergrootte is 

opgenomen in de veiligheidsvoorraad. Het tweede geval genereert logischere ordergroottes: het 

artikel met de kleinste dekking op dit moment krijgt de meeste kaartjes. 

 

Gem. 
vraag 

Econom. 
stock 

Min. 
Order-
grootte SS 

Econom. 
stock - 

SS 

Target 
hoeveel-

heid 

Fair share 
hoeveel-

heid 
Order-
grootte 

Artikel A 2 4 0 0 4 4,5 0,5 3 

Artikel B 2 2 3 0 2 4,5 2,5 0 

Totaal 4 6 (nvt)   6 (nvt) (nvt)   
Tabel 11: Rekenvoorbeeld zonder de minimum ordergrootte in de veiligheidsvoorraad 

 

Gem. 
vraag 

Econom. 
stock 

Min. 
Order-
grootte SS 

Econom. 
stock - 

SS 

Target 
hoeveel-

heid 

Fair 
share 

hoeveel-
heid 

Order-
grootte 

Artikel A 2 4 0 0 4 3 -1 0 

Artikel B 2 2 3 3 -1 3 4 3 

Totaal 4 6 (nvt)   3   (nvt)   
Tabel 12: Rekenvoorbeeld met de minimum ordergrootte in de veiligheidsvoorraad 

De tweede term van de veiligheidsvoorraad is een factor die de servicegraad van de afzonderlijke 

artikelen binnen dezelfde gietsoort relatief beschermt ten opzichte van elkaar. Een uitgebreide 

analyse zou moeten uitgevoerd worden om een exact algoritme ter berekening van deze factor op te 

stellen. Daarbij moeten de minimum ordergrootte en variantie in vraag van alle artikelen binnen 

dezelfde gietsoort worden opgenomen. Wij beperken ons in dit onderzoek tot het vinden van de 

optimale proportie-coëfficiënten aan de hand van trial&error. Het opstellen van het bewuste 

algoritme laten we voor verder onderzoek. 

4.1.4.5 Volgorde in de orderlijst 

De finale fair share hoeveelheden worden naar beneden afgerond bij de verdeling van de kaartjes. 

Op die manier is het mogelijk dat er enkele kaartjes op de wall achterblijven. Op basis van het aantal 

kaartjes dat de artikelen uiteindelijk krijgen, worden de orders opgesteld. Deze orders worden 

verzameld in een orderlijst die volgens twee criteria gesorteerd is. Enerzijds blijft zoals bij de fixed 

lotsize theorie de chronologische hoofdregel behouden. Orders die in een bepaalde week besteld 

zijn, krijgen steeds voorrang op deze die in de weken erna besteld worden. Anderzijds wordt ook hier 

met een ratio gewerkt die orders van dezelfde week ten opzichte van elkaar rangschikt. Deze ratio is 

de verhouding tussen de economische stock zonder de proportionele safety stock en de gemiddelde 
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vraag per week voor dat artikel. Dit kan met andere woorden opnieuw beschouwd worden als een 

maatstaf voor de dringendheid van het order. Tot slot zullen ook hier de orders voor de U-machines 

per tien eenheden opgesplitst worden om de activiteit van deze machines te stimuleren. 

4.2 De architectuur van de code 
In deze paragraaf wordt de architectuur van de code achter het simulatiemodel op conceptueel 

niveau verduidelijkt. Deze beschrijving zal soms zeer bondig zijn, maar in de code zelf wordt telkens 

ook voldoende aanvullende uitleg verstrekt. De volledige code kan zowel in pdf-formaat als in de 

bronbestanden zelf op de bijgevoegde CD-rom geraadpleegd worden.  

4.2.1 Bovenste gedeelte 
Het simulatiemodel van dit onderzoek werd opgesteld in Matlab. Deze programmeeromgeving 

maakt gebruik van functies die hiërarchisch met elkaar verbonden zijn. De bovenste lagen van de 

hiërarchie van ons simulatiemodel zijn weergegeven in Figuur 5. 

 

Figuur 5: De code - bovenste laag van de architectuur 

4.2.1.1 De functie simulatie.m 

Een volledig simulatie-experiment kan uitgevoerd worden door in het Matlab-commandovenster de 

functie simulatie.m op te roepen. Bij dit commando moeten de gewenste planningstrategie (EOQ vs 

CONWIP), aantal runs, aantal weken per run en de keuze voor al dan niet seizoenschommelingen 

gespecificeerd worden. In het geval van CONWIP, moet ook bijkomend de keuze tussen de twee 

varianten van de CONWIP strategie aangegeven worden. De functie simulatie.m initialiseert de 

meeste basiseigenschappen van het systeem: de machine-eigenschappen, producteigenschappen, 

verloop van seizoensschommelingen, de instellingsparameters van het CONWIP-system en de 

praktische orderhoeveelheden van het fixed lotsize/EOQ-systeem. Na initialisatie roept het eenmalig 

– namelijk bij het begin van het simulatie-experiment – de functie EOQ_totaal.m of 

CONWIP_totaal.m op, afhankelijk van de gewenste planningstrategie. 
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4.2.1.2 De functies EOQ_totaal.m en CONWIP_totaal.m 

De functies EOQ_totaal.m en CONWIP_totaal.m zijn sterk gelijkaardig en verschillen enkel op vlak 

van bepaalde input-data en output-data. Deze zullen daarom hier verder samen worden besproken. 

De functie *_totaal.m is in feite de spil van het hele simulatie-experiment. Zoveel keer als het 

gewenste aantal runs, roept het de functie *_main.m op en verzamelt telkens de output-data die het 

na elke run ervan terugkrijgt. Daarna analyseert het deze data, geeft het de kernresultaten weer in 

tabellen en grafieken en schrijft het de ruwe data weg naar Excel, wat tevens het einde van het 

simulatie-experiment betekent. 

De massa aan ruwe data bestaat uit vier types en elk type wordt in een aparte tabel opgeslagen: 

1. Per artikel per dag: de eindvoorraad na productie, de eindvoorraad na vraag, de interne 

voorraad en de interne voorraad zonder “de overschot”. 

2. Per artikel per dag: binair getal dat een stockout aangeeft. 

3. Per artikel per week: de bestelde ordergrootte. Voor CONWIP ook het totaal aantal vrije 

kaartjes. 

4. Per machine per dag: het aantal minuten in elk van de drie statussen, het aantal kleine set-

ups en het aantal grote set-ups. 

Op deze ruwe data worden tien analyses uitgevoerd: 

1. Per artikel: gemiddelde eindvoorraad, gemiddeld aantal backorders en gemiddelde interne 

voorraad op het einde van elke dag en op het einde van elke week. 

2. Per artikel: gemiddelde servicegraad 

3. Extractie van één artikel in één run: evolutie van eindvoorraad, interne voorraad en 

backorders in de tijd 

4. Per artikel: gemiddelde ordergrootte, gemiddelde ordergrootte in de weken dat het iets 

bestelde en het percentage weken waarin het iets bestelde. 

5. Per artikel: gemiddelde vraag (seizoenschommelingen in rekening genomen) 

6. Per machine: gemiddelde tijd in elk van de drie statussen, gemiddeld aantal kleine en grote 

set-ups en gemiddelde evolutie van de set-ups in de tijd. 

7. Evolutie in de tijd van de interne voorraad R-artikelen en de interne voorraad U-artikelen: 

zowel gemiddeld als in één run. 

8. Per gietsoort: gemiddelde eindvoorraad, gemiddelde interne voorraad en gemiddelde 

ordergroottes. D.i. lokalisatie van (het analogon van) CONWIP kaartjes. 

9. Totaal: gemiddelde eindvoorraad, gemiddelde interne voorraad en gewogen servicegraad. 

Ook evolutie in de tijd van gemiddelde eindvoorraad, gemiddelde interne voorraad en 

gemiddelde ordergroottes. 

10. Evolutie van het percentage artikelen met backorders in de tijd. 

11. Evolutie van de ordergroottes van vier interessante artikelen in de tijd. 

De resultaten van deze analyses worden weergegeven in de vorm van vijf tabellen in het 

commandovenster van Matlab en van acht Matlab-grafieken. De vijf tabellen zijn: 

1. Per artikel: eindvoorraad, interne voorraad, backorders en servicegraad. Allen gemiddeld op 

het einde van de dag. 

2. Per artikel: vraag, ordergrootte, netto ordergrootte en percentage weken waarin er iets 

wordt besteld. Allen gemiddeld op het einde van de week. 
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3. Per machine: tijd gespendeerd in elk van de drie statussen, aantal kleine set-ups en aantal 

grote set-ups. Allen gemiddeld. 

4. Totaal en opgedeeld in R- en U-artikelen: eindvoorraad, interne voorraad en servicegraad. 

Allen gemiddeld op het einde van de dag. 

5. Totaal en per gietsoort: eindvoorraad, interne voorraad en ordergroottes. Allen gemiddeld 

op het einde van de week. 

Dit is een overzicht van de acht grafieken: 

1. Per artikel: eindvoorraad, interne voorraad en backorders. Allen gemiddeld op het einde van 

de dag. 

2. Per artikel: gemiddelde servicegraad op het einde van de dag. 

3. Eén artikel: eindvoorraad, interne voorraad en backorders. Evolutie in de tijd in één run. 

4. R-artikelen samen en U-artikelen samen: evolutie interne voorraad in de tijd. Gemiddeld en 

in één run. 

5. Alle artikelen samen: evolutie lokalisatie van (analogon van) kaartjes in de tijd. 

6. Evolutie van het percentage artikelen met backorders in de tijd. 

7. Evolutie van de ordergroottes van vier interessante artikelen in de tijd. 

8. Per machine: evolutie aantal set-ups in de tijd. 

4.2.1.3 De functies EOQ_main.m en CONWIP_main.m 

De functie *_main.m zal er dus voor zorgen dat één volledige run wordt uitgevoerd. Eerst worden 

enkele variabelen geïnitialiseerd en worden de initiële niveaus van de eindvoorraad bepaald. In de 

EOQ-variant wordt dit initiële niveau voor elk artikel ingesteld op de som van de safety stock en de 

POQ, bij de CONWIP wordt voor initiële gelijke dekking gezorgd. Daarnaast zal in de EOQ-variant ook 

de berekening van de safety stock en de ROP worden uitgevoerd. 

Vervolgens roept het zoveel keer als het gewenste aantal weken per run, de functie *_period*.m op. 

Aan het begin van elke (gesimuleerde) week voorziet de *_main.m de laatstgenoemde functie met 

zowel systeeminformatie als de meest recente informatie over de toestand van het systeem. In ruil 

krijgt het op het einde van de week alle benodigde output-data van die afgelopen week. Deze 

wekelijkse data worden verzameld en wanneer alle weken gesimuleerd zijn, worden de verzamelde 

data van de run gestuurd naar de *_totaal.m. 

4.2.1.4 De functies EOQ_period.m, CONWIP_period_stra1.m en 

CONWIP_period_stra2.m 

De functie *_period*.m zal dus de simulatie van een volledige week voor haar rekening nemen. De 

werkwijze die hierbij gehanteerd wordt, bestaat ruwweg uit drie grote delen: de productie van 

nieuwe producten, de verwerking van de vraag naar eindproducten en de plaatsing van nieuwe 

orders. Aan het begin van elke (gesimuleerde) dag wordt de functie factory.m opgeroepen die zorgt 

voor de gesimuleerde productie van één dag. Op het einde van die dag stuurt het de 

productiegegevens van die dag terug naar de functie *_period*.m. Deze output-data worden 

opgeslagen en zullen ook bepaalde grootheden updaten. Onder andere de eindvoorraad wordt 

aangevuld met alle eindproducten die in die dag afgewerkt zijn. De CONWIP strategie met dynamisch 

aantal kaartjes kent hier ook nog een update van de CONWIP-wall. Wanneer backorders worden 

weggewerkt door levering van afgewerkte producten komen er immers kaartjes vrij. 
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Meteen daarna – dus nog steeds op het einde van die dag - zal het tweede deel van de functie 

worden uitgevoerd, namelijk het verwerken van de vraag. Op de eerste dag van de week wordt voor 

elk artikel de weekvraag stochastisch bepaald. Die weekvraag wordt min of meer gelijkmatig 

verdeeld over de zeven dagen. Op het einde van elke dag wordt de dagvraag uit de eindvoorraad 

gehaald en worden resultaten opgeslagen en geüpdatet. Onder meer beide varianten van de 

CONWIP strategie zullen hier de CONWIP-wall updaten. 

Op het einde van de laatste dag van elke week bestelt deze functie als laatste deel ook nieuwe 

orders. Op dit punt zullen de twee planningstrategieën zich het sterkst van elkaar onderscheiden. De 

EOQ_period.m past hiervoor het fixed lotsize algoritme toe dat eerder werd besproken. De functie 

CONWIP_period_*.m zal daarentegen nog een extra functie hiervoor oproepen, namelijk 

CONWIP_fairshare.m. Deze laatste functie is de uitwerking van het algoritme dat eveneens eerder 

werd besproken en hoeft hier geen verdere duiding. Bij het plaatsen van deze orders wordt ook 

steeds de functie implorder.m gebruikt dat een nieuw order op basis van het “ratio-criterium” op de 

juiste plaats in de orderlijst zal toevoegen. 

De hiërarchie van functies stopt echter niet op het niveau van factory.m. Deze functie zal op haar 

beurt ook gebruik maken van nog andere functies. Dit onderste deel van de totale hiërarchie zal in de 

volgende paragraaf uitgebreid worden voorgesteld. 

4.2.2 Onderste gedeelte 

4.2.2.1 Discrete event system 

Wat hierboven nog niet werd aangegeven, is dat ons simulatiemodel de reële Agfa-setting als een 

Discrete Event System modelleert. Een dergelijk systeem stelt de operationele werking voor als een 

opeenvolging van afzonderlijke events. Elke event vindt op een bepaald tijdstip plaats en er wordt 

aangenomen dat de toestand van het systeem tussen twee events niet wijzigt. Een agenda houdt de 

lijst van events bij die chronologische overlopen worden. De uitvoering van een activiteit roept een 

bepaalde procedure op die veranderingen aanbrengt in het systeem en meestal een nieuw event aan 

de agenda zal toevoegen. In dit simulatiemodel onderscheiden we de volgende types events: 

 Het einde van de week 

 Het einde van de dag 

 Beëindiging van een job door de snijmachine 

 Beëindiging van een job door de R2-machine 

 Beëindiging van een job door de U5-machine 

 Beëindiging van een job door de U6-machine 

 Re-activatie event (zie verderop voor duiding) 

 Vals event (zie verderop voor duiding) 

4.2.2.2 De functie factory.m 

Zoals eerder aangegeven stopt de hiërarchie van het simulatiemodel niet op het niveau van 

factory.m. Deze functie is de spil van het productie-luik en zal zorgen voor de simulatie van productie 

van één dag. De hiërarchie van de functies in dit gedeelte is weergegeven in Figuur 6. Tijdens zo’n 

dag wordt de agenda met events chronologisch overlopen. De beëindiging van een job door een 

bepaalde machine zal leiden tot uitvoering van de corresponderende *_release_handler.m. Deze 
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functie wordt ook opgeroepen in het geval van een re-activatie event dat een idle kapmachine terug 

probeert te activeren. Een vals event is een hulpmiddeltje – zie verder - dat door factory.m zal 

genegeerd worden. Na de behandeling van elk event zal het systeem in factory.m geüpdatet worden. 

Onder meer wordt het behandelde event uit de agenda verwijderd met behulp van remove_event.m 

en worden de nieuw gecreëerde events eraan toegevoegd met de functie add_event.m. 

Aan het einde van de (gesimuleerde) dag maakt factory.m een rapport op over de prestaties van de 

vier machines tijdens de afgelopen dag. Voor elke machine wordt de actieve en passieve tijd 

berekend en worden het aantal set-ups opgeslagen. 

  

Figuur 6: De code - onderste laag van de architectuur 

4.2.2.3 De functie SM_release_handler.m 

Deze functie wordt opgeroepen door factory.m wanneer het eerste event op de agenda de 

“beëindiging van een job door de snijmachine” is. Het zal uiteraard eerst de interne voorraad 

vermeerderen met het aantal banden dat vrijkomt. Daarna bekijkt het de status van de kapmachines: 

indien een van deze machines inactief is wegens materiaalgebrek, wordt een re-activatie event voor 

de corresponderende machine aangemaakt. Dit type event is sterk gelijkaardig aan de beëindiging 

van een job door de kapmachine, maar geeft aan dat er geen afgewerkte band vrijkomt. Het neemt 

meteen de eerste plaats op de agenda in en heeft als doel de kapmachines terug te activeren na de 

heraanvulling van de interne voorraad. 

De grootste bijdrage van deze functie is echter het opstarten van een nieuwe job voor de 

snijmachine zelf. In de praktijk komt dit neer op het opstellen van een nieuw event dat de 

beëindiging van deze nieuwe job aanduidt. Daarbij zijn verschillende situaties mogelijk die 

schematisch worden weergegeven in Figuur 7. 
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Figuur 7: Mogelijke situaties voor snijmachine 

De snijlijst houdt alle orders bij die nog door de snijmachine moeten verwerkt worden. Wanneer een 

nieuwe job opgestart wordt, worden de corresponderende banden van de ordergrootte afgetrokken. 

Bij voltooiing van een order, wordt dit uit de snijlijst verwijderd en wordt aan het volgende order 

begonnen. Zoals eerder besproken worden soms teveel banden versneden waarvan de overschot 

dan in de interne voorraad tijdelijk wordt bijgehouden voor de volgende orders van hetzelfde type 

artikel. 

In de gevallen A en B wordt een order voor het eerst bekeken. In geval A wordt de interne overschot 

eerst van de ordergrootte afgetrokken en wordt daarna een masterroll versneden, d.i. een nieuwe 

job wordt opgestart. In geval B wordt de interne overschot verminderd met de ordergrootte en 

wordt het order meteen verwijderd uit de snijlijst zonder een job op te starten. Een re-activatie 

event voor de snijmachine wordt aangemaakt zodat deze machine meteen het volgende order op de 

lijst kan bekijken. In geval C wordt een nieuwe job opgestart. Afhankelijk van de resterende 

ordergrootte wordt ofwel het aantal resulterende banden afgetrokken van de ordergrootte ofwel 

wordt het order verwijderd uit de snijlijst en de overschot opgeslagen. Tot slot zal geval D leiden tot 

een vals event – omdat in de code sowieso een nieuw event vereist is – en wordt de status van de 

snijmachine op inactief geplaatst voor de rest van de week. 

4.2.2.4 De functie R2_release_handler.m 

Wanneer het eerste event op de agenda een job-beëindiging of re-activatie van de R2-machine 

betreft, wordt deze functie door factory.m opgeroepen. De afhandeling van de twee types events 

gebeurt op dezelfde manier. Eerst wordt de release-lijst aangevuld met de band die vrijkomt, dit is 

één voor de job-beëindiging en nul voor de re-activatie. Deze release-lijst zal op het einde van de dag 

de eindvoorraad heraanvullen. Daarna wordt een nieuw event gecreëerd dat de simulatie van een 

nieuwe job door de R2-machine voorstelt. Daarbij onderscheiden we drie mogelijke gevallen die zijn 

weergegeven in Figuur 8. 

 

Figuur 8: Mogelijke situaties voor R2-machine 
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De R2-lijst houdt alle orders bij die nog door de R2-machine moeten gekapt worden. In geval A zal 

een nieuw job-beëindiging event aangemaakt worden en de interne voorraad en R2-lijst met een 

eenheid verminderd worden. Voor geval B wordt een vals event opgesteld en wordt de status van de 

R2-machine op “inactief wegens materiaalgebrek” geplaatst. In geval C gebeurt hetzelfde, maar 

wordt de status “inactief wegens gebrek aan jobs” ingesteld. 

4.2.2.5 De functies U5_release_handler.m en U6_release_handler.m 

Deze twee functies zijn quasi identiek gelijk aan elkaar en sterk gelijkaardig aan de functie 

R2_release_handler.m. Het enige verschil is dat de U5-machine en U6-machine volledige orders uit 

de U-lijst halen en deze aan zichzelf toewijzen. We verwijzen naar een dergelijk order met de naam 

“batch”. Pas wanneer deze batch volledig is verwerkt, kan een nieuwe uit de U-lijst gehaald worden. 

De mogelijke situaties voor het aanmaken van een nieuw event zijn in Figuur 9 weergegeven. 

 

Figuur 9: Mogelijke situaties voor de U5-machine en U6-machine 

De gevallen A, B en C zijn identiek aan dezelfde gevallen voor de R2_release_handler.m. Geval D 

verwijst naar de situatie waarin het artikel van het eerste order op de U-lijst een aantal banden heeft 

in de interne stock. In dat geval eigent de machine zich het eerste order als nieuwe batch toe en 

verloopt de verdere procedure hetzelfde als in geval A. Voor geval E wordt er geen batch genomen 

uit de U-lijst, wordt een vals event aangemaakt en wordt de status van de machine op “inactief 

wegens materiaalgebrek” geplaatst. 
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5.1 Inleiding 

5.1.1 Verloop van het onderzoek 
In dit hoofdstuk worden simulatie-experimenten uitgevoerd teneinde de fixed lotsize strategie te 

vergelijken met de CONWIP – fair share strategie. Beide planningstrategieën worden toegepast op 

het gemodelleerde systeem dat in vorig hoofdstuk werd uiteengezet. De prestaties van het systeem 

in de twee gevallen zullen met elkaar vergeleken worden om tot algemene conclusies met betrekking 

tot de ideale planningsstrategie te komen. De cruciale prestaties die zullen beschouwd worden, 

kunnen ruwweg tot drie categorieën herleid worden. 

1. De servicegraad 

2. De eindvoorraad en interne voorraad 

3. Het aantal set-ups of batchgroottes 

Dit zijn de meest relevante grootheden aangezien ze in de praktijk grotendeels het totale 

kostenplaatje bepalen. Zo kunnen we ze associëren met respectievelijk de compensatiekosten bij 

vertraagde levering, de voorraadkosten en de omstelkosten. De concrete manier waarop deze drie 

prestaties in dit onderzoek worden voorgesteld, werd reeds in vorig hoofdstuk opgesomd en zal 

doorheen dit hoofdstuk ook verder duidelijk worden. 

In het verdere verloop van dit hoofdstuk zullen beide planningstrategieën eerst afzonderlijk 

geoptimaliseerd worden waarna de vergelijking tussen de twee optimale versies volgt. Deze 

vergelijking zal gebeuren voor zowel de situatie met een constante gemiddelde vraag als voor de 

situatie waarin de gemiddelde vraag fluctueert. Wat betreft de afzonderlijke optimalisaties van de 

strategieën bedoelen we hier het optimaliseren van de cruciale parameters in de procedures die 

deze strategieën definiëren. De exacte procedures en algoritmes werden immers reeds in vorig 

hoofdstuk vastgelegd en voorgesteld. 

Uiteindelijk zullen we in dit hoofdstuk 24 experimenten uitvoeren. We zullen deze experimenten een 

voor een bespreken, maar een duidelijk overzicht kan steeds geraadpleegd worden in Appendix C. De 

experimenten worden geïdentificeerd aan de hand van een experimentcode. Voor de experimenten 

van de respectievelijke experimenten is deze code EOQ* en CON* waarbij het sterretje een 

volgnummer voorstelt. De experimenten van de vergelijkende studie worden aangeduid met een 

code SEA*. 

Alle resultaten van elk experiment - telkens vijf tabellen en acht grafieken - zijn opgeslagen op de CD-

rom die bij deze thesis gevoegd is. Appendix C geeft hieromtrent meer duiding. De relevante 

resultaten van de afzonderlijke optimalisaties zijn bovendien in deze tekst ingevoegd. De relevante 

resultaten van de vergelijkende studie tussen de twee strategieën zijn daarentegen – wegens hun 

omvang – verzameld in Appendix A (de grafieken) en in Appendix B (de tabellen). 

5.1.2 De inputparameters van de fixed lotsize strategie 
De praktische uitwerking van de fixed lotsize strategie wordt bepaald door drie parameters: 

1. Het reorder point 

2. De ordergrootte 

3. De volgorde van de orderlijst 
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Het reorder punt (ROP) is het niveau dat aangeeft dat een nieuw order dient besteld te worden 

indien de economische voorraad zich hieronder bevindt. Het ROP werd in vorig hoofdstuk berekend 

als de som van de veiligheidsvoorraad, de vraag gedurende de doorlooptijd en de vraag gedurende 

de review periode. De laatste term is veruit de grootste van de drie en hierover is er ook de meeste 

discussie in de literatuur. Sommigen opperen immers om niet de volledige maar slechts de helft van 

de review periode in rekening te nemen. Dit leidt tot twee mogelijke formules voor ROP en beide 

zullen in dit onderzoek worden beschouwd. 

De tweede parameter is de grootte van het bestelde order. In het vorige hoofdstuk hebben we deze 

gelijkgesteld aan een pragmatische orderhoeveelheid (POQ) indien de fysieke eindvoorraad groter is 

dan de veiligheidsvoorraad. In het andere geval wordt het verschil tussen de veiligheidsvoorraad en 

deze fysieke voorraad nog extra bijbesteld. In dit onderzoek zullen we enerzijds de optimale waarden 

voor POQ zoeken en anderzijds het nut van de bijbestellingen – de zogenaamde order-up - in vraag 

stellen. 

De laatste parameter is de volgorde waarin de orders zullen verwerkt worden. Daarbij zullen drie 

zaken bekeken worden: het nut van te werken met een “dringendheid”-maat, het nut van voorrang 

te geven aan alle U-artikelen en het nut van het opsplitsen van de orders van het grootste artikel. 

In wat volgt, zullen we eerst de twee varianten voor ROP en verschillende waarden van POQ samen 

bekijken. Daarna beschouwen we de impact van het order-up principe. Tot slot zullen we ook het 

effect van de volgordecriteria onder de loep nemen. 

5.1.3 De inputparameters van de CONWIP-fair share strategie 
De uitvoering van de eerder gedefinieerde CONWIP – fair share strategie wordt bepaald door vijf 

belangrijke parameters. 

1. Het aantal CONWIP-kaartjes 

2. De minimum ordergrootte 

3. De proportionele veiligheidsvoorraad 

4. De volgorde van de orderlijst 

5. De manier waarop vrijgave van kaartjes gebeurt 

Het aantal CONWIP-kaartjes wordt bepaald voor elke gietsoort afzonderlijk aangezien deze gietsoort-

specifiek zijn. Het bepaalt de maximumsom van het aantal banden in eindvoorraad, het aantal 

banden in de interne voorraad en het aantal bestelde banden. 

De minimum ordergrootte is artikel-specifiek en bepaalt of het artikel al dan niet een bestelling mag 

plaatsen. Indien de fair share hoeveelheid in een iteratie van het fair share algoritme kleiner is, dan 

wordt de bestelling niet toegelaten. In het andere geval en indien in de laatste iteratie van het 

algoritme deze hoeveelheid nog steeds groter is, dan wordt de fair share hoeveelheid besteld. 

De proportionele veiligheidsvoorraad is artikel-specifiek en beschermt dit artikel relatief ten opzichte 

van andere artikelen tegen stockouts. De economische voorraden waarmee gewerkt worden in het 

fair share algoritme worden eerst verminderd met deze veiligheidsvoorraad. Op die manier kunnen 

de servicegraden van artikelen binnen dezelfde gietsoort ten opzichte van elkaar gefinetuned 

worden. 

De volgorde van de orderlijst bepaalt de volgorde waarin de orders verwerkt worden. Hierbij wordt 

opnieuw gebruik gemaakt van een dringendheidmaatstaf, de opdeling van U-en R-artikelen en de 

opsplitsing van orders van het grootste artikel. Het nut van deze criteria zal in dit onderzoek echter 
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niet meer besproken worden. De observaties en bijhorende conclusies zijn immers exact dezelfde als 

deze bij de fixed lotsize strategie. 

Voor de manier waarop kaartjes aan het einde van het systeem terug worden vrijgegeven, spreken 

we over twee “substrategieën”. In de CONWIP – fair share strategie met dynamisch aantal kaartjes 

wordt een kaartje teruggestuurd naar de CONWIP-muur wanneer de vraag zich voordoet. Hierbij 

zullen backorders aanleiding geven tot creatie van extra kaartjes. De CONWIP – fair share strategie 

met statisch aantal kaartjes stuurt daarentegen het kaartje enkel terug wanneer de fysieke levering 

van het product plaatsvindt. We zullen het onderscheid tussen deze twee varianten niet opnemen in 

de optimalisatie van deze strategie. Wel zullen we beide steeds afzonderlijk beschouwen in de 

vergelijking tussen de fixed lotsize strategie en de CONWIP – fair share strategie. 

Samengevat kunnen we stellen dat we de optimale waarden voor de eerste drie input parameters 

zullen zoeken. Voor het nut van een uitgekiende volgorde van de orderlijst wordt naar hetzelfde 

onderzoek bij de fixed lotsize verwezen. De twee varianten op vrijgave van kaartjes tot slot, zullen 

afzonderlijk worden opgenomen in de vergelijking tussen de fixed lotsize strategie en de CONWIP –

 fair share strategie. 

5.2 Optimalisatie fixed lotsize strategie 

5.2.1 Optimalisatie ROP en POQ 

5.2.1.1 Ontwerp 

We gaan eerst op zoek naar de optimale waarde voor POQ en bekijken daarbij simultaan of de 

review-periode volledig of half moet opgenomen worden in de formule van de ROP. Hierbij laten we 

bijbestellingen – d.i. order-up – telkens toe en wordt de optimale ordervolgorde – zie later – 

toegepast. Ter herhaling van vorig hoofdstuk herinneren we er hier aan dat de POQ van een artikel 

wordt vastgelegd als het product van de gemiddelde vraag met een zekere POQ-coëfficiënt. Tabel 6 

gaf een overzicht van de onderverdeling van POQ-coëfficiënten op basis van de gemiddelde vraag. 

We zetten zes experimenten uit: drie sets van POQ-coëfficiënten worden gecombineerd met de twee 

mogelijk ROP-formules. Elk van de zes experimenten wordt geïdentificeerd met een experimentcode 

en is voorgesteld in Tabel 13. 

Tabel 13: De zes experimenten ter optimalisatie van ROP en POQ 

  EOQ1 EOQ2 EOQ3 EOQ4 EOQ5 EOQ6 

Review periode 1/2 1 1/2 1 1/2 1 

POQ-coëfficiënt 1 3 3 4 4 1 1 

POQ-coëfficiënt 2 1,5 1,5 2 2 1 1 

POQ-coëfficiënt 3 1 1 1,35 1,35 1 1 

POQ-coëfficiënt 4 1 1 1 1 1 1 

POQ-coëfficiënt 5 1 1 1 1 1 1 

POQ-coëfficiënt 6 1 1 1 1 1 1 

POQ-coëfficiënt 7 1 1 1 1 1 1 

POQ-coëfficiënt 8 1 1 1 1 1 1 

POQ-coëfficiënt 9 1 1 1 1 1 1 
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We kiezen ervoor om de coëfficiënten van de kleinste drie categorieën – gemiddelde vraag 

respectievelijk kleiner dan vijf, tussen vijf en tien en tussen tien en vijftien banden per week – te 

laten variëren. De artikelen met een hogere vraag dan vijftien banden, geven we als vaste POQ hun 

gemiddelde vraag. We willen deze producten geen hogere waarde opleggen omdat men op 

voorhand kan inzien dat dit tot excessieve voorraadniveaus en variabiliteit binnen de productie zou 

leiden. De eerste set van coëfficiënten is zodanig gekozen dat de POQ-waarde van de bovengrens van 

de drie kleinste categorieën gelijk is aan twintig banden. Voor de tweede set is dit een POQ-waarde 

van 15 banden. De laatste set geeft ook de eerste drie categorieën een POQ-waarde die gelijk is aan 

de gemiddelde vraag. 

5.2.1.2 Resultaten 

We vergelijken de zes settings aan de hand van drie resultaten. Ten eerste bekijken we voor ieder 

experiment hoeveel artikelen de laagste optredende gemiddelde servicegraad hebben. Daarnaast 

berekenen we hoeveel denkbeeldige CONWIP-kaartjes deze settings per gietsoort zouden nodig 

hebben. Dit aantal is eenvoudigweg de gemiddelde som van de eindvoorraad, interne voorraad en 

ordergroottes op het einde van de week. Tot slot hebben we ook speciale aandacht voor het 

gemiddeld aantal grote set-ups dat de machines per dag uitvoeren. De samenvatting van deze 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 14 en Tabel 15. 

 
EOQ3 EOQ1 EOQ5 

Servicegraad 6 op 97% 3 op 97% 6 op 96% 

Fictieve kaartjes totaal 758,29 730,17 707,29 

Fictieve kaartjes GS1 629,82 610,95 602,13 

Fictieve kaartjes GS2 27,07 23,76 19,48 

Fictieve kaartjes GS3 71,69 69,59 65,15 

Fictieve kaartjes GS4 8,75 7,76 5,34 

Fictieve kaartjes GS5 20,96 18,11 15,21 

Grote S/U SM 2 2,2 2,46 

Grote S/U R2 0,62 0,72 0,85 

Grote S/U U5 1,83 1,87 2,22 

Grote S/U U6 1,82 1,86 2,22 
Tabel 14: Resultaten optimalisatie POQ met een halve review-periode voor ROP 

 
EOQ4 EOQ2 EOQ6 

Servicegraad 4 op 99% 5 op 99% 4 op 98% 

Fictieve kaartjes totaal 883,79 860,81 816,95 

Fictieve kaartjes GS1 736,19 722,04 693,5 

Fictieve kaartjes GS2 32,01 28,47 23,81 

Fictieve kaartjes GS3 82,21 80,83 75,95 

Fictieve kaartjes GS4 10,47 9,49 7,06 

Fictieve kaartjes GS5 22,93 19,98 16,62 

Grote S/U SM 2,05 2,25 2,52 

Grote S/U R2 0,62 0,72 0,87 

Grote S/U U5 1,84 1,88 2,27 

Grote S/U U6 1,84 1,87 2,27 
Tabel 15: Resultaten optimalisatie POQ met volledige review-periode voor ROP 
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5.2.1.3 Bespreking 

Binnen de resultaten valt het effect van de ROP-formule het meeste op. De ROP met volledige 

review-periode levert betere servicegraden op, maar gebruikt voor dezelfde POQ-setting tot meer 

dan honderd denkbeeldige kaartjes meer. Dit is volledig te wijten aan een hogere eindvoorraad. De 

trade-off in de praktijk tussen de compensatiekosten voor vertraagde levering en voorraadkosten zal 

hoogstwaarschijnlijk de ROP met een halve review-periode als verkiesbaar aanwijzen. 

Voor constante ROP zien we voorts dat de hoeveelheid denkbeeldige kaartjes verminderen naarmate 

de POQ-waarden dalen. Het omgekeerde geldt daarentegen voor het aantal grote set-ups. Dit 

fenomeen kon eigenlijk op voorhand al bedacht worden en is heel gemakkelijk te verklaren. Wanneer 

we het systeem dwingen om met grotere POQ-waarden te werken, zal er minder frequent orders 

besteld worden maar in grotere hoeveelheden. Dit leidt respectievelijk tot minder grote set-ups en 

hogere niveaus van de eindvoorraad. 

De invloed van de POQ-waarden op de servicegraden is daarentegen niet volledig eenduidig. Het is 

wel duidelijk dat de setting met de laagste POQ-waarden (iets) slechtere servicegraden heeft. Dit is 

hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een frequenter capaciteitstekort ten gevolge van meer set-ups. 

Deze trend lijkt zich echter niet echt door te zetten: terwijl de EOQ4 nog beter scoort dan de EOQ2, 

geeft de EOQ1 betere servicegraden dan de EOQ3. Dit laatste zouden we eventueel kunnen wijten 

aan hogere interne variabiliteit ten gevolge van grotere orders. Dit kunnen we echter niet met 

zekerheid uitsluiten. Aangezien de verschillen eerder miniem zijn, zullen we er hier verder geen 

aandacht aan besteden. 

De algemene conclusie is drieledig. Ten eerste is de ROP met halve review veel beter wegens goede 

servicegraden maar veel lagere voorraadniveaus. Ten tweede leiden hogere POQ-waarden tot 

hogere voorraadniveaus maar minder set-ups. Tot slot resulteren te kleine POQ-waarden in lagere 

servicegraden ten gevolge van de eerder beperkte capaciteit. Voor hogere POQ-waarden is er dan 

weer geen eenduidig verband met de servicegraden. 

5.2.1.4 Slotbeschouwing 

We stellen onszelf als doel om een servicegraad van 95% of meer voor alle artikelen te waarborgen. 

Op basis van de voorraadniveaus moeten we er dan voor kiezen om de setting van de EOQ5 als 

optimale setting in de rest van dit onderzoek te gebruiken. Deze setting brengt echter niet alleen 

hogere omstelkosten, maar ook een zeker risico met zich mee We observeerden immers een daling 

in servicegraden ten opzichte van de EOQ1 dat hoogstwaarschijnlijk aan capaciteitstekort te wijten is. 

Dit risico zal enkel groter worden naarmate de variabiliteit in of het gemiddelde van de vraag stijgt. 

Daarom opteren we om in het vervolg van dit onderzoek verder te werken met de setting uit EOQ1 

als optimale setting. 

5.2.2 Het nut van de order-up 

5.2.2.1 Ontwerp 

Nu we de POQ-waarden hebben bekeken, rest voor de ideale ordergrootte nog de vraag of de extra 

bijbestellingen – het order-up principe – in “noodsituaties” al dan niet nodig zijn. Met noodsituaties 

bedoelen we de momenten waarop de fysieke stock kleiner wordt dan de veiligheidsvoorraad. 

Daarvoor voeren we een experiment uit met de optimale setting uit EOQ1 van vorige paragraaf, 

maar zonder de mogelijkheid tot order-up. De resultaten van dat simulatie-experiment vergelijken 

we met de resultaten van de EOQ1 die in de vorige paragraaf reeds gegenereerd werden. 
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5.2.2.2 Resultaten 

De meest opmerkelijke resultaten van beide experimenten worden hieronder weergegeven. In Tabel 

16 zijn per artikel de verschillen in gemiddelde servicegraad uitgezet naast de gemiddelde vraag per 

week. Figuur 10 en Figuur 11 geven de evolutie in de tijd van de voorraden tijdens één run van één 

artikel. We kiezen voor het artikel met de grootste vraag omdat dit het fenomeen dat we zullen 

beschouwen extra in de verf zet.  

Gietsoort ID Sub ID 
Vraag 

[banden/week] 
Servicegraad 
met order-up 

Servicegraad 
zonder order-up 

1 1 1,96 100% 100% 

1 2 5,34 98% 97% 

1 3 31,02 97% 88% 

1 4 0,57 100% 100% 

1 5 2,45 100% 100% 

1 6 1,4 100% 100% 

1 7 22,74 99% 78% 

1 8 148,63 98% 62% 

1 9 12,12 99% 94% 

1 10 5,74 99% 98% 

1 11 15,24 98% 74% 

1 12 49,5 98% 65% 

1 13 1,95 100% 100% 

1 14 7,76 99% 98% 

1 15 43,52 97% 72% 

1 16 0,92 100% 100% 

1 17 1,19 100% 100% 

2 1 0,79 100% 100% 

2 2 8,17 100% 99% 

2 3 1,31 100% 100% 

3 1 4,28 100% 100% 

3 2 15,99 98% 53% 

3 3 16,37 97% 69% 

3 4 0,36 100% 100% 

4 1 1,44 100% 100% 

4 2 1,22 100% 100% 

5 1 0,96 100% 100% 

5 2 5,57 99% 99% 

5 3 0,33 100% 100% 

5 4 0,29 100% 100% 
Tabel 16: Verschil in servicegraden - verband met gemiddelde vraag 
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Figuur 10: Evolutie van de voorraden van het (R-)artikel met de grootste vraag tijdens 1 run (zonder order-up) 

 

Figuur 11: Evolutie van de voorraden van het (R-)artikel met de grootste vraag tijdens 1 run (met order-up) 

5.2.2.3 Bespreking 

Tabel 16 duidt duidelijk de slechte servicegraden aan voor het geval zonder order-up. Opvallend 

daarbij is dat alle artikelen met een vraag die lager is dan tien banden per week, boven de 

servicegraad grens van 95% uitsteken. Alle andere artikelen – deze waarvan de POQ niet hoger is dan 

de wekelijkse vraag – blijven onder deze grens. Dit fenomeen kan verklaard worden na vergelijking 

van Figuur 10 met  

Figuur 11. Deze figuren geven de dagniveaus van de interne voorraad en eindvoorraad van het artikel 

met de grootste gemiddelde vraag weer. 

Op  
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Figuur 11 zien we – naast de sterke variabiliteit – dat wanneer de eindvoorraad in de gevarenzone 

komt, er een sprong in eindvoorraad volgt dankzij de extra bijbestelling. Ook wanneer de 

eindvoorraad een plotse terugval kent – d.i. wanneer de voorraad hoger is dan ROP en er tijdens één 

week niet besteld wordt – zullen de bijbestellingen alle risico’s in de weken erna elimineren. Op 

Figuur 10 daarentegen zien we dat de eindvoorraad tweemaal langdurig in die gevarenzone blijft en 

er eigenlijk met vuur wordt gespeeld. Rond dag 900 is er bijvoorbeeld – ten gevolge van sterke 

variabiliteit – een piek in de vraag die meteen leidt tot backorders. Gelukkig treedt kort daarna een 

verminderde vraag op waardoor de backorders snel weer worden opgelost. Dat geluk is er echter 

niet na dag 1200. Er wordt iedere week evenveel besteld als dat er gemiddeld verbruikt wordt, 

waardoor het probleem van backorders enkel door een toevallige periode van lage vraag kan 

hersteld worden. 

We kunnen dus stellen dat artikelen waarvan de POQ gelijk is aan de wekelijkse vraag, bij 

probleemsituaties niks anders kunnen doen dan hopen op geluk. De artikelen waarbij de POQ hoger 

ligt – hier: alle artikelen met gemiddelde vraag lager dan tien banden per week – hebben 

daarentegen wel de mogelijkheden om snel in te spelen op probleemsituaties. Zij kunnen immers de 

frequentie waarmee ze orders bestellen tijdelijk verhogen. Dat is de verklaring van het verschil in 

servicegraden dat eerder werd aangehaald. 

Zoals in vorige paragraaf aangegeven, is het echter niet preferabel om alle artikelen een POQ te 

geven die groter is dan hun gemiddelde vraag. Het enige alternatief is om met order-up te werken. 

Deze functioneert immers als een anticiperende tool die de eindvoorraad uit gevarenzones haalt. 

Zonder order-up is dit anticiperende aspect niet aanwezig en kunnen artikelen enkel hopen op 

“betere” tijden. 

5.2.3 Het nut van een overdachte volgorde in de orderlijst 

5.2.3.1 Ontwerp 

In wat volgt, onderzoeken we de laatste parameter die de praktische uitvoering van de fixed lotsize 

strategie bepaalt: de volgorde waarin de orders verwerkt worden. We zullen vertrekken van een 

experiment (EOQ7) waarbij er – behalve het chronologische criterium – geen volgorderegels worden 

toegepast. Achtereenvolgens wordt er op een logische manier het criterium van de dringendheid 

(EOQ8), de opdeling van U- en R-artikelen en de opsplitsing van orders van het grootste artikel 

ingevoerd. 

5.2.3.2 Resultaten 

Figuur 12, Figuur 13, Figuur 14 en Figuur 15 geven de gemiddelde servicegraad per artikel weer na 

stapsgewijze toevoeging van de drie criteria. 
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Figuur 12: Zonder volgorderegels 

 

  

Figuur 13: Na toevoeging “dringendheidcriterium” 

Figuur 14: Na toevoeging van opsplitsing R- en U-artikelen 
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Figuur 15: Na toevoeging van opsplitsing van nr.8 

5.2.3.3 Bespreking 

In alle experimenten die hier worden uitgevoerd, zien we dat de artikelen met grote vraag de laagste 

servicegraden hebben. Dit fenomeen zullen we later in de vergelijkende studie met de CONWIP – fair 

share strategie uitgebreid bespreken. Op Figuur 12 zien we echter een trend in deze lage 

servicegraden. Hoe groter het artikelnummer, hoe extra veel lager de servicegraad. Artikel 3 is een 

voorbeeld van de “grote artikelen” maar heeft een servicegraad van 95%. Volledig tegenovergesteld 

daaraan is artikel 28, een van de kleinere artikelen, maar met een vrij lage servicegraad. Dit is 

volledig te wijten aan het feit dat de nieuwe orders volgens artikelnummer in de orderlijst worden 

ingevoegd. De conclusie is duidelijk: er moet een objectiever criterium gebruikt worden dan de 

nummering van de artikelen. 

We voeren een “dringendheidcriterium” in dat de orders rangschikt volgens de ratio van de 

economische voorraad op de ROP op het moment van bestelling. De verbeterde servicegraden zijn te 

zien in Figuur 13. Opmerkelijk is dat de R-artikelen – artikelnummers 7, 8, 9, 10, 19 en 20 – allen heel 

hoge servicegraden hebben terwijl een zestal U-artikelen de 95%-grens niet halen. Dit heeft te 

maken met het grote verschil in capaciteitsoverschot tussen de R2-machine en de twee U-machines 

samen. 

In dat opzicht lijkt het logischer om de U-artikelen voorrang te geven in de snijmachine. In Tabel 14 

zien we dat door deze voorrang aan de U-artikelen – ondanks de algemene verbetering – de rollen nu 

zijn omgedraaid. Het is gemakkelijk in te zien dat het grootste artikel – artikelnummer 8, een van de 

zes R-artikelen – de verwerking van de andere R-artikelen vaak zal blokkeren. 

We zullen nu de orders van dit artikel telkens opsplitsen in twee delen waarvan het laatste deel 

helemaal achteraan als nieuw order wordt toegevoegd. Op die manier verkrijgen we de optimale 

uitwerking van de fixed lotsize strategie (zie Figuur 15) zoals we die in de vorige paragrafen reeds 

beschouwden. 

5.3 Optimalisatie CONWIP – fair share strategie 
Zoals eerder aangegeven, willen we in deze paragraaf drie van de vijf input parameters van de 

CONWIP – fair share strategie optimaliseren. Dit zijn het aantal CONWIP-kaartjes per gietsoort, de 

minimum ordergrootte per artikel en de proportionele veiligheidsvoorraad per artikel. In de eerste 
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subparagraaf voeren we eerst een experiment uit op basis van de analoge waarden uit de 

geoptimaliseerde fixed lotsize strategie. Daarna volgen drie subparagrafen die elk een van de drie te 

optimaliseren parameters behandelen. In alle experimenten gebruiken we dezelfde volgorde regels 

voor de orderlijst en werken we met de CONWIP-variant met statisch aantal kaartjes. 

5.3.1 Kopie parameters van fixed lotsize strategie 

5.3.1.1 Ontwerp 

In dit eerste experiment gebruiken we voor de drie bewuste parameters de analoge waarden uit de 

geoptimaliseerde fixed lotsize strategie. We nemen het aantal denkbeeldige kaartjes over als 

CONWIP-kaartjes en kiezen de POQ-waarden als minimum ordergrootte. De proportionele 

veiligheidsvoorraad laten we initieel voor wat het is, aangezien deze fundamenteel verschilt van de 

absolute veiligheidsvoorraad van het fair share model. Dit experiment duiden we aan met de 

experimentcode “CON1”. 

In wat volgt, zullen we deze drie parameters stap voor stap optimaal instellen. Daarvoor zullen we 

ons voornamelijk op de resulterende servicegraden baseren. Hierbij zullen trouwens dezelfde regels 

– weliswaar met een andere ratio – toegepast worden als bij de rangschikking van orders in het fixed 

lotsize model. Tot slot maken we in deze paragraaf gebruik van de variant met statisch aantal 

kaartjes aangezien deze het dichtst bij de originele idee van WIP-beperking aanleunt. 

5.3.1.2 Resultaten 

In deze paragraaf baseren we ons vooral op de gemiddelde servicegraad per artikel. De resultaten 

voor het huidige experiment (CON1) en de drie experimenten die nog volgen (CON2, CON3 en 

CON4), zijn weergegeven in Tabel 17. 

Gietsoort 
ID Sub ID CON1 CON2 CON3 CON4 

1 1 62% 100% 100% 100% 

1 2 41% 98% 99% 99% 

1 3 22% 98% 99% 99% 

1 4 67% 100% 100% 100% 

1 5 54% 100% 99% 99% 

1 6 55% 100% 99% 99% 

1 7 36% 100% 99% 99% 

1 8 17% 100% 99% 99% 

1 9 40% 100% 99% 99% 

1 10 49% 100% 99% 99% 

1 11 32% 97% 99% 99% 

1 12 20% 99% 99% 99% 

1 13 53% 100% 99% 99% 

1 14 35% 99% 99% 99% 

1 15 21% 98% 100% 99% 

1 16 60% 100% 100% 100% 

1 17 57% 100% 99% 99% 

2 1 81% 99% 98% 99% 

2 2 25% 92% 97% 100% 
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2 3 84% 100% 97% 98% 

3 1 50% 99% 99% 99% 

3 2 17% 98% 99% 99% 

3 3 16% 97% 98% 98% 

3 4 89% 99% 99% 99% 

4 1 43% 59% 70% 100% 

4 2 57% 78% 61% 100% 

5 1 58% 94% 97% 99% 

5 2 19% 81% 97% 99% 

5 3 89% 100% 99% 99% 

5 4 96% 100% 100% 99% 
Tabel 17: De gemiddelde servicegraden per artikel voor de vier experimenten 

Een opmerkelijke grafiek in dit experiment is deze van de evolutie in de tijd van de ordergroottes van 
vier relevante artikelen tijdens één run. Deze zijn weergegeven in Figuur 16. 

 

Figuur 16: Ordergroottes tijdens één run van experiment CON1 

5.3.1.3 Bespreking 

In dit eerste experiment vallen naast de lage servicegraden (zie Tabel 17) ook de onregelmatige en 

grote ordergroottes (zie Figuur 16) op. Dit is min of meer logisch te verklaren. Het fair share 

algoritme probeert alles wat beschikbaar is, eerlijk te verdelen over alle artikelen. De regel van de 

minimum ordergroottes werkt deze eerlijke verdeling echter tegen. Wanneer bijvoorbeeld een groot 

artikel een fair share hoeveelheid krijgt die net kleiner is dan zijn gemiddelde vraag, dan wordt er 

voor dit artikel helemaal niks besteld. De volgende week zal het fair share algoritme daardoor 

overcompenseren en krijgen vele andere artikelen geen nieuwe orders. Dit zal een blijvende 

kettingreactie teweeg brengen. We kunnen dus besluiten dat de combinatie van fair share en 

minimum ordergroottes eigenlijk contradictorisch is. 
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5.3.2 Optimalisatie minimum ordergrootte 

5.3.2.1 Ontwerp 

Uit het eerste experiment blijkt dat we speciale aandacht moet schenken aan de minimum 

ordergroottes. Enerzijds werken ze de fair share logica in zekere mate tegen, maar anderzijds willen 

we capaciteitsverliezen ten gevolge van teveel grote set-ups vermijden. Daarom verkiezen we om te 

blijven werken met minimum ordergroottes, maar in kleinere hoeveelheden. De lezer herinnert zich 

dat de minimum ordergroottes gedefinieerd zijn als het product van een artikel-specifieke coëfficiënt 

en de gemiddelde vraag. We kiezen arbitrair voor coëfficiënten die ervoor zorgen dat de ondergrens 

van elke categorie van artikelen een minimum ordergrootte heeft tussen de vier en zes banden. Deze 

coëfficiënten zijn weergegeven in Tabel 18. Met deze aangepaste minimum ordergroottes en het 

ongewijzigde aantal kaartjes of proportionele veiligheidsvoorraden, voeren we nu het tweede 

experiment (code: CON2) uit. 

 

D 
ondergrens 

D 
bovengrens 

Coëfficiënt 
nummer 

Coëfficiënt 
waarde 

0 5 1 3 

5 10 2 0,8 

10 15 3 0,6 

15 20 4 0,4 

20 30 5 0,3 

30 40 6 0,2 

40 50 7 0,15 

50 100 8 0,1 

100 nvt 9 0,05 
Tabel 18: Coëfficiënten voor de nieuwe minimum ordergrootte 

5.3.2.2  Resultaten 

De gemiddelde servicegraden voor dit experiment zijn weergegeven in Tabel 17 (CON2), de evolutie 

in ordergroottes in onderstaande Figuur 17. 
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Figuur 17: Ordergroottes tijdens één run van experiment CON2 

5.3.2.3 Bespreking 

Tabel 17 en Figuur 17 tonen duidelijk aan dat deze verandering in minimum ordergroottes zijn 

impact niet heeft gemist. Het grootste van de vier artikelen op Figuur 17 bestelt elke week. Op Figuur 

17 is te zien dat de frequentie van bestellen toeneemt naarmate de artikelen “groter” worden. Dit is 

logisch omdat de minimum ordergrootte relatief afneemt en daarmee ook de kans dat deze groter is 

dan de fair share hoeveelheid. Dit is een goede zaak want het regelmatig bestellen van de grote 

artikelen zorgt voor stabiliteit. Daarnaast vermijden we teveel grote set-ups doordat de kleinere 

artikelen minder vaak bestellen. 

Wat betreft de servicegraad, vragen nog enkele zaken een oplossing. Zo zijn er nog sterke verschillen 

tussen de gietsoorten enerzijds en tussen de artikelen binnen een bepaalde gietsoort anderzijds. 

5.3.3 Optimalisatie proportionele veiligheidsvoorraad 

5.3.3.1 Ontwerp 

Om de verschillen in servicegraad binnen een gietsoort te verbeteren, voeren we de proportionele 

veiligheidsvoorraad in. Dit is het product van een artikel-specifieke coëfficiënt met de gemiddelde 

vraag. Het finetunen van deze coëfficiënten blijkt echter een zeer arbeidsintensief werk te zijn aan de 

hand van trial&error. Dit toont aan dat de deze strategie helemaal geen robuustheid vertoont ten 

aanzien van deze veiligheidsvoorraad. Na veel testen, vinden we uiteindelijk de optimale waarden 

van Tabel 19 en Tabel 20. 

Gietsoort ID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sub ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SS_prop 
coëfficient 

0 0,4 0,75 0 0 0 0,4 0,6 0,15 0,15 0,6 0,7 0 0,25 0,75 0 0 

Tabel 19: Coëfficiënten voor de beste proportionele veiligheidsvoorraad (deel 1) 
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Gietsoort ID 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 

Sub ID 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

SS_prop 
coëfficiënt 0,3 1,25 0 0,15 0,55 0,7 0 0,6 0 1,7 3 0 0 

Tabel 20: Coëfficiënten voor de beste proportionele veiligheidsvoorraad (deel 2) 

Met deze waarden en de optimale minimum ordergroottes van de vorige subparagraaf, voeren we 

nu het derde experiment (code: CON3) uit. 

5.3.3.2 Resultaten 

De gemiddelde servicegraden per artikel zijn enerzijds weergegeven in Tabel 17 onder de 

experimentcode CON3 en anderzijds grafisch weergegeven in Figuur 18. 

 

Figuur 18: Gemiddelde servicegraad per artikel in experiment CON3 

5.3.3.3 Bespreking 

We hebben zoals beoogd de servicegraden binnen de gietsoort uniform verdeeld. De servicegraad 

van de artikelen binnen de vijf gietsoorten bevinden zich respectievelijk in de intervallen 97%-100%, 

97%-98%, 98%-99%, 61%-70% en 97%-100%. Nu moeten we deze intervallen enkel nog op dezelfde 

hoogte brengen. 

5.3.4 Optimalisatie hoeveelheid kaartjes 

5.3.4.1 Ontwerp 

De verschillen tussen de gietsoorten kunnen we wegwerken door de CONWIP-kaartjes te 

herverdelen. We streven er immers naar om met hetzelfde totaal aantal (denkbeeldige) kaartjes te 

werken als in de optimale versie van de fixed lotsize strategie. Ook de verdeling van kaartjes blijkt 

een zeer gevoelige parameter te zijn voor de CONWIP-fair share strategie, wat opnieuw gepaard gaat 

met intensief testen. De optimale waarden die we uiteindelijk vinden, zijn weergegeven in Tabel 21.  
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Gietsoort 
ID 

Fixed 
lotsize 

CONWIP-
fair share 

1 611 605 

2 24 26 

3 70 29 

4 8 12 

5 19 20 
Tabel 21: De verdeling van (denkbeeldige) CONWIP-kaartjes over de vijf gietsoorten 

Met alle optimale waarden van drie parameters die in deze paragraaf werden gevonden, wordt nu 

het finale experiment (code: CON4) uitgevoerd. 

5.3.4.2 Resultaten 

De gemiddelde servicegraden per artikel zijn enerzijds weergegeven in Tabel 17 onder de 

experimentcode CON4 en anderzijds grafisch weergegeven in Figuur 19. 

 

Figuur 19: Gemiddelde servicegraad per artikel in experiment CON4 

5.3.4.3 Bespreking 

Na optimalisatie van de drie bewuste parameters vinden we uiteindelijk de (nagenoeg) optimale 

versie van de CONWIP – faire share strategie. Het bleek nodig om de minimum ordergroottes klein 

genoeg in te stellen om regelmaat en stabiliteit in het bestellen van nieuwe orders te krijgen. Zowel 

het vinden van de optimale waarden van de proportionele veiligheidsvoorraad als het aantal kaartjes 

per gietsoort bleek een arbeidsintensieve taak met veel trial&error te zijn. Dit bewijst dat deze 

strategie heel gevoelig is aan deze twee parameters. Met de optimale waarden die we in deze 

paragraaf vonden en dezelfde volgorderegels als in het fixed lotsize model, hebben we nu de 

optimale uitvoering van de CONWIP-fair share strategie onder stabiele vraag gevonden. Deze 

optimale versie zullen we in de volgende paragraaf vergelijken met de optimale versie van de fixed 

lotsize strategie. 
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5.4 Vergelijking tussen de optimale fixed lotsize 

strategie en de optimale CONWIP – fair share 

strategie 

5.4.1 Inleiding 
Deze paragraaf is het orgelpunt van deze thesis aangezien het de prestaties van de fixed lotsize 

strategie en de CONWIP-fair share strategie – zowel met statisch als dynamisch aantal kaartjes - ten 

opzichte van elkaar zal uitzetten. We zullen dit doen aan de hand van vier situaties die elk 

gekenmerkt worden door de evolutie in gemiddelde vraag. In de eerste situatie blijft de vraag 

gedurende het hele experiment stabiel. Dit zal ons in staat stellen om de fundamentele verschillen in 

de prestaties van de twee strategieën aan te duiden. 

In een tweede onderzoek bootsen we een omgeving na die gekenmerkt wordt door vaste 

seizoensschommelingen. De eerste en laatste tien - van de in totaal 200 - gesimuleerde weken wordt 

de normale vraag zoals in de eerste situatie toegepast. Daartussenin wisselen om de tien weken een 

hoogseizoen met een 10% hogere vraag en een laagseizoen met een 10% lagere vraag dan normaal 

elkaar af. 

Het derde onderzoek behandelt de situatie waarin een volledig jaar buitengewoon goed of slecht is, 

omdat dit eveneens economisch relevant kan zijn. Om dit te beschouwen, onderzoeken we het geval 

waarin het tweede jaar (van 50 weken) een 10% hogere vraag kent, terwijl het derde jaar af te 

rekenen heeft met een 10% lagere vraag. Het eerste en vierde jaar zijn “normale” jaren. 

Ook de laatste situatie die we onderzoeken, komt in de praktijk vaak voor. Tussen week 50  en 

week 60 verhoogt vraag tijdelijk met 25%, de overige 190 weken kennen een normale vraag. Dit 

geval kan geassocieerd worden met een tijdelijke promotieactie of een gunstige economische 

periode in de realiteit. Zelfs met een verminderde capaciteit – bijvoorbeeld in de zomermaanden – 

kunnen er gelijkenissen worden aangeduid. 

In elke van de vier situaties passen we achtereenvolgens de fixed lotsize strategie, de CONWIP-fair 

share strategie met statisch aantal kaartjes en de CONWIP-fair share strategie met dynamisch aantal 

kaartjes. In elke situatie worden dus drie experimenten uitgevoerd die gebruik maken van de 

optimale parameters die we eerder in dit hoofdstuk afleidden. Naar de twee CONWIP-fair share 

strategieën verwijzen we respectievelijk als “statische CONWIP” en “dynamische CONWIP” en samen 

duiden we ze aan als “CONWIP”. De prestaties onder deze drie strategieën worden binnen dezelfde 

situatie vergeleken, maar er wordt ook telkens de link gelegd met de eerste situatie van stabiele 

vraag. We zullen – zoals eerder aangegeven – in elk van de gevallen aandacht besteden aan drie 

grote prestatiecategorieën: de ordergroottes, de servicegraden en de voorraadniveaus. Deze 

grootheden worden zowel op gemiddelde basis als in de evolutie in de tijd bekeken en vergeleken. In 

de volgende subparagrafen bespreken we telkens de resultaten van één bepaalde situatie. 

Tot slot moeten we nog twee technische opmerking maken. De eerste betreft de grafieken die een 

evolutie in de tijd weergeven. In de simulaties werken we met 210 weken waarvan de eerste tien 

warm-up zijn. We beschouwen dus enkel de laatste 200 weken, maar de x-as van de resulterende 

Matlab-grafieken volgen wel de nummering van de 210 weken. Zo zal de verhoging in vraag in de 

vierde situatie op deze grafieken plaatsgrijpen tussen week 60 en 70. 
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De tweede opmerking betreft de organisatie van wat volgt. Om de tekst overzichtelijk te houden, zijn 

alle grafieken en grote resultatentabellen van deze paragraaf verzameld in de volgende twee 

paragrafen. In deze paragraaf worden die grafieken en tabellen telkens summier beschreven zodat 

het niet steeds noodzakelijk is om de volgende paragrafen erop na te slaan. De kleine tabellen 

worden wel in deze paragraaf ingevoegd. 

5.4.2 Situatie 1: een stabiele gemiddelde vraag 
In deze situatie vergelijken we de experimenten EOQ1 en CON4 - die al eerder werden beschouwd – 

en CON5. In dit laatste experiment wordt de dynamische CONWIP toegepast bij stabiele vraag met 

de optimale parameters van de dynamische CONWIP. De eerste algemene conclusie die we voor 

deze situatie kunnen trekken, is dat de prestaties op quasi geen enkel vlak verschillen tussen de twee 

CONWIP varianten. Dit wordt bevestigd door Figuur 23 (Appendix A.1) waarop we kunnen zien dat er 

onder de dynamische CONWIP amper extra kaartjes worden toegevoegd in deze situatie. De twee 

CONWIP varianten zijn met andere woorden bij stabiele gemiddelde vraag quasi identiek in de 

praktijk. Daarom is het niet meer dan logisch dat we in de bespreking van de resultaten van deze 

subparagraaf ze als één strategie samen beschouwen. 

5.4.2.1 Ordergroottes en machine rapporten 

Het meest fundamentele effect van een planningstrategie is uiteraard het tijdstip waarop en de 

grootte waarmee nieuwe orders besteld worden. Tabel 29 (Appendix B.1) geeft voor elk artikel onder 

de drie strategieën de gemiddelde netto ordergrootte en de frequentie van bestelling weer. De 

gemiddelde netto ordergrootte is het gemiddelde genomen over alle weken waarin überhaupt iets 

besteld werd voor het beschouwde artikel. Op Figuur 24 en Figuur 25 (Appendix A.1) is voor vier 

relevante artikelen de evolutie van de ordergroottes in de tijd tijdens één run –een experiment 

bestaat uit 20 runs – weergegeven. Het gemiddeld aantal set-ups en de activiteit van de machines 

zijn raadpleegbaar in de machinerapporten (zie Tabel 30 en Tabel 31, Appendix B.1) 

Wat betreft de gemiddelde ordergroottes zien we een duidelijke trend in het verschil tussen de fixed 

lotsize strategie en de CONWIP strategie. Nagenoeg alle artikelen waarvan de gemiddelde vraag 

kleiner is dan vijf banden per week, hebben een hogere gemiddelde netto ordergrootte onder de 

CONWIP strategie. Voor vrijwel alle andere artikelen is dat daarentegen het geval onder de fixed 

lotsize strategie. Deze trend is niet onlogisch gezien de basisidee van beide strategieën en onze keuze 

voor de POQ-waarden en de minimum ordergroottes bij CONWIP. 

Onder de fixed lotsize strategie zullen de artikelen waarvan de POQ gelijk is gesteld aan de 

gemiddelde vraag, quasi elke week exact POQ bestellen. Uitzonderlijk wordt niks besteld of iets meer 

dan deze POQ. De artikelen die daarentegen bijvoorbeeld drie keer hun gemiddelde vraag als POQ-

waarde hebben, bestellen gemiddeld om de drie weken exact hun POQ. Dit idee wordt bevestigd 

door Figuur 24 (appendix A.1) en we kunnen dus stellen dat de bestelde ordergrootte heel vaak gelijk 

is aan de POQ-waarde. 

De minimum ordergrootte in de CONWIP strategie mag daarentegen meer letterlijk als minimum 

opgevat worden. Een artikel stelt elke week een fair share hoeveelheid voor. Indien zij groter is dan 

zijn minimum, wordt deze hoeveelheid besteld. In het andere geval wordt helemaal niks 

aangevraagd. Dit minimum is –zoals eerder aangegeven – relatief lager ingesteld naarmate de 

artikelen “groter” worden waardoor de grotere artikelen nagenoeg elke week een order zullen 

bestellen. Dit is samen met de sterke variabiliteit duidelijk te zien op Figuur 25. 
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De artikelen met een vraag van minder dan vijf banden per week, kregen zowel voor hun POQ-

waarde als voor hun minimum ordergrootte een waarde van driemaal die gemiddelde vraag. Onder 

de fixed lotsize strategie is hun gemiddelde netto ordergrootte dus net iets hoger dan driemaal de 

gemiddelde vraag. Onder de CONWIP strategie daarentegen zijn de ordergroottes minimaal driemaal 

de gemiddelde vraag en vaak groter. Daardoor zijn de gemiddelde netto ordergroottes onder 

laatstgenoemde strategie voor deze artikelen meestal groter. 

Alle andere artikelen hebben een minimum ordergrootte die veel lager ligt dan hun POQ-waarde. 

Aangezien het fair share algoritme het beperkte aantal kaartjes meestal over vele artikelen wil 

verdelen, zullen de ordergroottes onder de CONWIP strategie vaak onder de POQ-waarde liggen. 

Daardoor hebben bijna alle “grote” artikelen – op enkele na – onder de fixed lotsize strategie een 

grotere gemiddelde netto ordergrootte. 

Het gemiddeld aantal set-ups van elke machine onder de twee grote strategieën is een logisch gevolg 

van bovenstaande gedachtegang. Alle R-artikelen hebben een “grote” vraag waardoor het niet meer 

dan logisch is dat de R2-machine meer grote set-ups heeft onder de CONWIP strategie. De 

U-artikelen zijn daarentegen meer verdeeld, waardoor er quasi geen onderscheid is tussen de twee 

strategieën voor de U-machines. Wegens het overwicht aan grotere artikelen, zal ook de snijmachine 

meer grote set-ups hebben onder de CONWIP strategie. 

5.4.2.2 Servicegraad 

De optimalisatie van de beide strategieën gebeurde voornamelijk aan de hand van de servicegraden. 

Daarom zullen we er hier niet te lang bij stilstaan want bovendien zijn de verschillen eerder miniem. 

Toch kunnen we in Tabel 32 één trend aanduiden die ondanks de kleine verschillen opmerkelijk is. 

Onder de CONWIP strategie hebben alle artikelen min of meer dezelfde servicegraad van 98%-99%. 

De servicegraad van de grote – hier: gemiddelde vraag hoger dan tien banden per week – artikelen is 

iets lager onder de fixed lotsize strategie. Voor de kleine – dus minder dan tien banden per week – 

artikelen geldt onder laatstgenoemde strategie echter het omgekeerde. Men zou dus – hoe klein 

deze verschillen ook zijn – kunnen spreken van polarisatie van de servicegraad onder de fixed lotsize 

strategie terwijl deze onder de CONWIP strategie gelijkmatiger verdeeld zijn. 

Men zou dus als eerste punt kunnen stellen dat de kleinere artikelen beter beschermd zijn onder de 

fixed lotsize strategie. Dit klopt ook enigszins met het eerder besproken basisidee van deze strategie. 

Deze artikelen bestellen sowieso driemaal of anderhalf maal hun gemiddelde vraag zodra ze onder 

de ROP duiken. Dit betekent dat ze niet elke week een bestelling plaatsen en dat brengt twee 

voordelen met zich mee. Het eerste voordeel is de ruimte om hun frequentie van bestellen 

automatisch op te drijven wanneer nodig. Het tweede voordeel is dat hun eindvoorraad gemiddeld 

minder frequent in de “gevarenzone” komt. Onder de CONWIP strategie is de frequentie van 

bestellen echter geen competitief voordeel meer en zal het tweede voordeel enkel gelden voor de 

artikelen onder de vijf banden per week. Daarnaast heeft deze strategie ook nog het “nadeel” dat 

artikelen in nood niet altijd een bestelling kunnen plaatsen wanneer andere artikelen meer in nood 

verkeren. 

De grotere artikelen zijn dan weer wel beter beschermd onder de CONWIP strategie. Zij zullen 

immers nagenoeg elke week een bestelling kunnen plaatsen die perfect op maat is van de nood op 

dat moment zodat de eindvoorraad min of meer constant blijft. Onder de fixed lotsize strategie is 

hun ordergrootte daarentegen quasi altijd gelijk aan POQ die nooit volledig voldoet aan de nood van 
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het moment. Ter compensatie bestellen deze artikelen dan soms helemaal niks wat hun 

eindvoorraad plotseling doet terugvallen tot diep in de gevarenzone. 

Uit bovenstaande kunnen we dus besluiten dat onder de CONWIP strategie alle artikelen min of 

meer dezelfde bescherming genieten. Dit wordt ook bevestigd door Figuur 26 en Figuur 27 

(Appendix A.1) die het gemiddelde percentage artikelen met backorders uitzetten in de tijd. Het 

interval waarbinnen deze grootheid schommelt, is beduidend groter onder de CONWIP strategie. Dit 

kan geïnterpreteerd worden als een bewijs van het feit dat een groter aantal artikelen kans maakt op 

backorders. Onder de fixed lotsize strategie is dit een kleinere groep waarvan het risico op backorders 

weliswaar hoger ligt. 

5.4.2.3 Voorraden 

Eerst en vooral: twee technische opmerkingen met betrekking tot de berekening van de 

voorraadniveaus gemaakt worden. Ten eerste: de banden zich die bij de weekwissel nog in de 

machines bevonden, zijn in het aantal fictieve kaartjes die de fixed lotsize-strategie zou gebruiken 

niet meegerekend. Daardoor zijn er eigenlijk minder echte kaartjes in circulatie gebracht bij de 

CONWIP strategie. Ook in de berekening van het gebruik van deze echte kaartjes zijn die banden in 

machines niet meegeteld, waardoor het totaal gemiddeld aantal kaartjes iets lager ligt. Ten tweede: 

door afrondingen van de fair share hoeveelheden zijn niet alle beschikbare kaartjes op de CONWIP-

wall gebruikt. Dat verklaart het verschil tussen wat er gemiddeld besteld wordt en het aantal vrije 

kaartjes. 

Deze twee zaken zorgen ervoor dat de CONWIP met statisch aantal kaartjes eigenlijk met minder 

kaartjes zal werken dan het fictieve aantal dat de fixed lotsize strategie gebruikt. Dit vertaalt zich 

samen met de kleine herverdeling van kaartjes over de gietsoorten, direct op het gemiddelde niveau 

van de eindvoorraad. We merken op dat de CONWIP strategie het ondanks dit kleine nadeel ten 

opzichte van de fixed lotsize strategie het toch minstens even goed doet wat betreft de 

servicegraden. 

De evolutie van de eindvoorraden in de tijd tijdens één run is sterk verschillend tussen de twee 

strategieën. Op Figuur 28 (Appendix A.1) is te zien hoe sterk de eindvoorraad van het grootste artikel 

onder de fixed lotsize strategie fluctueert met pieken tot 200 banden. Dezelfde evolutie onder de 

CONWIP strategie (zie Figuur 29, Appendix A.1) is daarentegen veel constanter en komt amper boven 

de 100 banden uit. De hogere variabiliteit onder de fixed lotsize strategie van alle artikelen samen is 

ook te zien in de vergelijking van Figuur 30 met Figuur 31 (Appendix A.1). Dit verschil valt logisch te 

verklaren door de basisfilosofie van beide strategieën. De fixed lotsize strategie bestelt meestal de 

vaste hoeveelheid POQ en laat de variatie van de eindvoorraad volledig afhangen van de actuele 

vraag. Alles is goed zolang dit niveau tussen de SS en ROP fluctueert. Indien het op het einde van de 

week toch boven ROP uitsteekt, wordt niks besteld wat een plotse en scherpe daling ervan inluidt. 

De CONWIP strategie wil daarentegen alle artikelen dezelfde dekking geven. Aangezien het totaal 

aantal kaartjes constant blijft, zal deze strategie streven naar een min of meer constant 

voorraadniveau voor alle artikelen. 

De vertaling van dit beeld naar gemiddelde dagniveaus van de eindvoorraden (zie Tabel 33, 

Appendix B.1)is niet geheel eenduidig. Wat wel duidelijk is, is dat dit niveau voor de artikelen van de 

tweede, vierde en vijfde gietsoort onder de CONWIP strategie groter is. Dit is logisch aangezien deze 

gietsoort meer echte kaartjes toebedeeld kreeg dan het aantal fictieve kaartjes onder de fixed lotsize 

strategie. Ook opvallend is dat de R-artikelen over het algemeen kleinere gemiddelde niveaus onder 
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de CONWIP strategie vertonen. Ook dit is logisch aangezien er gemiddeld meer grote set-ups 

plaatsvinden in de snijmachine en de R-artikelen dus langer moeten wachten vooraleer ze verwerkt 

worden. 

De gesommeerde voorraadniveaus in Tabel 34 (Appendix B.1) bevestigen deze observatie. De 

gemiddelde R-eindvoorraad is lager en de gemiddelde U-eindvoorraad is hoger onder de CONWIP 

strategie. De U-eindvoorraad is hoger omdat kaartjes zijn weggetrokken uit de eerste gietsoort met 

vele R-artikelen en uitgedeeld aan gietsoorten met meer U-artikelen. 

Wat betreft de interne voorraadniveaus zijn er niet echt meldenswaarige observaties. De evolutie in 

de tijd is zowel voor een artikel tijdens één run als voor de gemiddelde som over alle runs van alle 

artikelen vrij stabiel onder beide strategieën. Ook in de verschillen tussen de gemiddeldes op zowel 

artikelbasis als in de totale som, zijn er geen sterk eenduidige trends af te leiden. 

Tot slot is het ook interessant om eens te kijken hoe de (fictieve) kaartjes verdeeld zijn volgens 

locatie op het einde van de week. Het cijfermateriaal in Tabel 35 (Appendix B.1) komt overeen met 

de twee technische opmerkingen die we hierboven maakten. De CONWIP strategie heeft in de 

praktijk een drietal minder kaartjes ter beschikking gekregen. Daarnaast bedraagt het verschil tussen 

het aantal banden dat besteld wordt en de vrije kaartjes ongeveer tien banden. Dit resulteert 

uiteraard in lagere voorraadniveaus. Al heeft de lagere interne voorraad bij CONWIP ook te maken 

met een kleinere variabiliteit in WIP en dus minder interne opstoppingen. De twee banden die de 

dynamische CONWIP meer gebruikt ten opzichte van de statische variant zijn logischerwijs letterlijk 

vertaald naar het verschil in de interne voorraad. 

5.4.2.4 Conclusie 

Uit de bovenstaande analyse kunnen we volgende grote conclusies trekken: 

1. Onder de fixed lotsize strategie zijn de ordergroottes vrij stabiel en de eindvoorraad sterk 

variabel. Onder CONWIP daarentegen zijn de ordergroottes vrij variabel, maar is de 

eindvoorraad stabiel. 

2. De gemiddelde ordergroottes hangen sterk af van de waarden die voor POQ – onder fixed 

lotsize strategie – en minimum ordergrootte – onder CONWIP – gekozen zijn. Indien deze 

twee grootheden gelijk zijn, geeft CONWIP de grootste gemiddelde ordergrootte. Indien de 

minimum ordergrootte (veel) kleiner is dan de POQ, dan geldt het omgekeerde. 

3. Het totaal aantal grote set-ups heeft logischerwijs een rechtlijnig verband met de 

beschouwing in punt 2. 

4. Onder de fixed lotsize strategie zijn artikelen met hoge POQ beter beschermd tegen 

stockouts dan deze met lage POQ. Onder CONWIP geldt dat kleine artikelen met hoge 

minimum ordergrootte in dezelfde mate beschermd zijn als grote artikelen met kleine 

minimum ordergrootte. Verhoging van de minimum ordergrootte leidt voor beide types tot 

meer stockouts. 

5. Zowel de variabiliteit als gemiddeld niveau van de interne voorraad zijn onder beide 

strategieën sterk gelijkaardig. 

6. Ondanks een verschillende variabiliteit, kent het gemiddelde niveau van de eindvoorraad 

geen spectaculair verschil onder de twee strategieën. Vooral de (her)verdeling van kaartjes 

over de gietsoorten heeft een direct invloed op de gemiddelde eindvoorraad. 
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7. De CONWIP strategie kan met een kleine hoeveelheid minder kaartjes minstens even goede 

servicegraden bewerkstelligen. 

5.4.3 Situatie 2: Seizoensschommelingen 
Zoals aangegeven in de inleiding hebben we in deze situatie af te rekenen met zuivere 

seizoenschommelingen. Periodes van tien weken met hogere vraag worden afgewisseld door 

periodes met lagere vraag. De evolutie van de gemiddelde vraag is weergegeven in Figuur 20. We 

voeren de experimenten SEA1 (met optimale fixed lotsize), SEA2 (met optimale statische CONWIP) en 

SEA3 (met optimale dynamische CONWIP) uit. 

 

Figuur 20: Het verloop van de gemiddelde vraag in situatie 2 

Er kan worden opgemerkt dat de gemiddelde vraag over de volledige periode van 200 weken 

dezelfde is als in situatie 1. Het heeft dus zeker en vast zin om de prestatiegemiddeldes van beide 

situaties rechtstreeks met elkaar te vergelijken. 

5.4.3.1 Ordergroottes en machinerapporten 

De conceptuele verschillen in gemiddelde netto ordergroottes tussen de drie strategieën (zie Tabel 

36, Appendix B.2) zijn vrij gelijkaardig aan wat we in de eerste situatie reeds besproken hebben. 

Alleen de artikelen met een vraag van vijf tot tien banden per week verschillen licht. De dynamische 

CONWIP lijkt net iets kleinere netto ordergroottes te genereren dan de statische variant. Dit kan 

eventueel te wijten zijn aan het feit dat de dynamische CONWIP in hoogseizoen over meer kaartjes 

beschikt en de frequentie van bestellen daardoor hoger ligt. In laagseizoen zal dit iets lager zijn dan 

bij de statische CONWIP maar zal er ook in het algemeen minder besteld worden wegens lagere 

vraag.  

In de vergelijking van deze situatie met situatie 1 zien we voor de artikelen met een kleine 

gemiddelde vraag onder dezelfde strategie, quasi geen verschillen in ordergrootte. Dit is wel het 

geval voor de artikelen met een gemiddelde vraag die groter is dan vijf banden per week. Deze 

artikelen hebben in het algemeen een (licht) hogere waarde voor de gemiddelde netto ordergrootte. 

Deze trend is het sterkst te merken bij de artikelen met meer dan 15 banden per week onder de fixed 

lotsize strategie. In schril contrast daarmee plaatsen de vijf grootste artikelen onder de CONWIP 

strategie nog steeds elke week een bestelling. 

De reden waarom vooral onder de fixed lotsize strategie de U-orders groter worden en dus minder 

frequent worden besteld, is snel te begrijpen op basis van Figuur 32 (Appendix A.2). Deze grafiek 

geeft de evolutie van de ordergroottes in de tijd onder deze strategie weer. Er is min of meer een 

cyclus van twintig weken die overeenkomt met de combinatie van hoogseizoen en een laagseizoen. 

Tijdens het hoogseizoen wordt aanvankelijk de POQ besteld terwijl de eindvoorraad al zijn buffers 
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opgebruikt. Dit wordt logischerwijs gevolgd door initiatie en groei van backorders. Dit brengt ten 

gevolge van het order-up principe een sterke stijging in de ordergroottes met zich mee. Wanneer het 

laagseizoen begint, daalt het niveau backorders en wordt de economische voorraad groter dan de 

ROP. Hierdoor daalt de ordergrootte plots tot nul en achteraf heeft het systeem nog even de tijd 

nodig om zich te normaliseren – zie de opeenvolging van pieken en dalen. De POQ wordt daarna als 

quasi vaste ordergrootte terug gehanteerd en de cyclus start opnieuw. De pieken en dalen in deze 

cycli zullen zorgen voor grotere netto minimum ordergroottes en dus een lagere frequentie van 

bestellen. 

Het gedrag onder de fixed lotsize strategie vertaalt zich ook in een daling van het aantal grote set-ups 

van alle machines ten opzichte van de eerste situatie. In Tabel 37 (Appendix B.2) zien we dat vooral 

de snijmachine een opmerkelijke daling kent.21 Onder de CONWIP strategie wijzigt het aantal set-ups 

daarentegen amper en ook het verschil tussen de twee CONWIP varianten is miniem. Daardoor zal 

het relatieve verschil tussen de fixed lotsize strategie en CONWIP strategie ook wijzigen. Het verschil 

in grote set-ups van de snijmachine en de R2-machine wordt nog groter, terwijl dat van de 

U-machines is weggeëbd. Tot slot is ook de tijdsbesteding van de machines (zie Tabel 38, 

Appendix B.2) in vergelijking met de eerste situatie amper gewijzigd. 

5.4.3.2 Servicegraad 

Vooraleer de servicegraden te bekijken, moeten we eerst inzicht krijgen in de capaciteit van de vier 

machines. In de situatie met stabiele vraag waren de snijmachine en de R2-machine gemiddeld 

respectievelijk 75% en 70% van de tijd actief. De R2-machine spendeerde daarnaast ook 16% van de 

tijd met wachten op de aanvoer van materiaal. De U-machines waren 98% van de tijd actief waaruit 

kan afgeleid worden dat ze heel vaak op 100% capaciteit draaien. Dit wordt bevestigd door de 

interne voorraad tussen de 25 en 30 banden die gemiddeld aan het eind van de week onverwerkt 

naar de volgende week worden meegenomen. 

Het is dan ook logisch dat vooral de U-artikelen een terugval in servicegraad kennen ten opzichte van 

de eerste situatie. Dit is duidelijk waarneembaar in Tabel 39 (Appendix B.2). Onder de fixed lotsize 

strategie verliezen de U-artikelen met een vraag van minder dan vijf banden per week, enkele 

procenten in servicegraad. Deze tussen de vijf en tien banden per week vallen terug tot 90% à 95%, 

voor de nog groteren is dat tussen de 80% en 90%. Onder de CONWIP strategie kennen we dezelfde 

evolutie, al zullen de artikelen met meer dan vijf banden prognose per week steeds enkele procenten 

beter scoren. Tussen de twee CONWIP varianten zijn er geen significante verschillen merkbaar. 

De R-artikelen hebben hier veel minder last van aangezien de bottleneck op hun route – namelijk de 

snijmachine – nog over ruim voldoende capaciteit beschikt. Enkel het grootste artikel – met 

artikelnummer 8 – kent een terugval tot rond 90% aangezien de helft van zijn orders steeds als 

allerlaatste door de snijmachine wordt verwerkt. Op momenten dat de snijmachine een 

capaciteitsprobleem ondervindt, zal het altijd dit artikel zijn dat hiervan het directe nadeel 

ondervindt. Opmerkelijk is dat laatstgenoemde daling sterker is onder de statische CONWIP dan 

onder de fixed lotsize strategie en de dynamische CONWIP. De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk 

het beperkt aantal kaartjes en het hoge aantal U-artikelen van de eerste gietsoort. De talrijke 

                                                           
21

 Het lijkt op het eerste zicht onlogisch dat de daling van grote set-ups van de snijmachine groter is dan de som 
van de dalingen van de drie kapmachines samen. Dit is echter te wijten aan het feit dat de orders voor de 
U-machines worden opgesplitst in orders van tien eenheden om de idle time van deze machines terug te 
dringen. Daardoor zal het aantal grote set-ups van de U-machines niet zo spectaculair dalen zoals dat het geval 
is bij de snijmachine. 
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U-artikelen geraken tijdens het hoogseizoen meer in nood en zullen dus meer kaartjes toebedeeld 

krijgen. Dit gaat ten nadele van de R-artikelen waarvan blijkbaar vooral het grootste artikel het 

grootste negatieve gevolg ondervindt. 

De evolutie van het percentage artikelen met stockout (zie Figuur 33 en Figuur 34, Appendix A.2) 

kent logischerwijs een golvend patroon waarvan de pieken en dalen bij de drie strategieën sterk 

gelijkaardig zijn. Toch zal ook hier – net als in de eerste situatie – onder de CONWIP strategie het 

interval waarbinnen deze trend zich beweegt iets groter zijn dan onder de fixed lotsize strategie. 

Tussen de twee CONWIP strategieën is er daarentegen geen verschil merkbaar. 

5.4.3.3 Voorraden 

We bekijken eerst de evolutie in de tijd in één run van een groot R-artikel (nummer 8) en een groot 

U-artikel (nummer 15) van de eerste gietsoort. De Figuur 35 en Figuur 36 (Appendix A.2) van het 

R-artikel geven weer wat we konden verwachten op basis van bovenstaande gedachtegang: de 

interne voorraad blijft net als in de eerste situatie voor de drie strategieën – ondanks heel lichte 

golfvorming – relatief stabiel en laag. De eindvoorraad heeft logischerwijs een duidelijk golvend 

patroon. Net zoals in de eerste situatie is dit patroon onder de CONWIP strategieën regelmatiger; 

onder meer de pieken zijn tot 100 banden lager dan onder de fixed lotsize strategie. 

Artikel 15 heeft onder de drie strategieën een zelfde patroon (zie Figuur 37 en Figuur 38, 

Appendix A.2). In tegenstelling tot artikel 8 kent de interne voorraad hier eveneens een golfpatroon 

dat tegengesteld is aan dat van de eindvoorraad. De backorders komen ook op veel regelmatigere 

basis in grotere getale voor. Het verschil tussen de fixed lotsize strategie enerzijds en de CONWIP 

strategieën anderzijds is dat deze patronen onder fixed lotsize veel variabeler zijn. De interne 

voorraad kent bijvoorbeeld sterke pieken en dalen in het hoogseizoen. Dit is uiteraard te wijten aan 

het bestelgedrag van laatstgenoemde strategie. 

De bovenstaande observaties worden bevestigd door Figuur 39, Figuur 40 en Figuur 41 

(Appendix A.2) die de gemiddelde evolutie in de totale interne voorraad weergeven. De som van 

R-artikelen kent een heel licht golvend patroon terwijl dit bij de som van de U-artikelen veel 

explicicieter is. De U-pieken bedragen bij de fixed lotsize, dynamische CONWIP en statische CONWIP 

respectievelijk 400, 350 en 300 banden. 

De daggemiddeldes van de voorraadniveaus onthullen weinig nieuws. Op artikelniveau (zie Tabel 40, 

Appendix B.2) is de relatieve verhouding tussen de fixed lotsize strategie en de CONWIP strategie 

dezelfde als in de eerste situatie. Logischerwijs zijn in vergelijking tot die eerste situatie de 

eindvoorraad en de interne voorraad respectievelijk kleiner en groter voor elk artikel op zich. Tabel 

41 (Appendix B.2) toont de gesommeerde aantallen. De verschillen van deze gesommeerde aantallen 

ten opzichte van de eerste situatie zijn berekend in Tabel 22: Verschil van gemiddelde voorraden van 

situatie 2 ten opzichte van situatie 1 

 
Eindvoorraad Interne voorraad 

 
EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal -29 -47 -45 +63 +42 +51 

R-artikelen +4 -5 0 +1 0 0 

U-artikelen -33 -42 -45 +62 +42 +51 
Tabel 22: Verschil van gemiddelde voorraden van situatie 2 ten opzichte van situatie 1 



 

HOOFDSTUK 5: SIMULATIEONDERZOEK  88 

Tot slot bekijken we ook de gemiddelde lokalisatie van de (denkbeeldige) kaartjes op het einde van 

elke week. Ten eerste zien we op Figuur 42, Figuur 43 en Figuur 44 (Appendix A.2) de evolutie in de 

tijd onder de drie strategieën. Uiteraard is ook hier het golfpatroon prominent aanwezig behalve –

 logischerwijs – bij het totaal aantal kaartjes onder de statische CONWIP. De dynamische variant kent 

deze pieken wel en onder de fixed lotsize strategie zijn ze nog groter. Opmerkelijk is dat in de 

laatstgenoemde strategieën deze extra (fictieve) kaartjes quasi volledig worden gebruikt voor de 

stijging in interne voorraad. De variabiliteit van de lokalisatie is net zoals in de eerste situatie ook hier 

groter onder de fixed lotsize strategie. 

Bovenstaande observaties laten zich ook vertalen in gemiddelde waardes (zie Tabel 42, 

Appendix B.2). De vergelijking van deze gemiddeldes ten opzichte van de eerste situatie is 

weergegeven in Tabel 23. 

 
Totaal Eindvoorraad 

Interne 
voorraad Order/wall 

EOQ +40 -30 +70 0 

Statische 
CONWIP 0 -47 +47 0 

Dynamische 
CONWIP +11 -46 +57 0 

Tabel 23: Verschil van de lokalisatie van de (fictieve) kaartjes van situatie 2 ten opzichte van situatie 1 

5.4.3.4 Conclusies 

1. De meeste artikelen hebben een hogere netto ordergrootte dan in de situatie met stabiele 

vraag. Dit geldt vooral onder de fixed lotsize strategie en bij de grotere U-artikelen. De 

dynamische CONWIP lijkt zich enigszins van de statische variant te onderscheiden met net 

iets kleinere ordergroottes. 

2. Het bestelgedrag onder de fixed lotsize strategie is tijdens capaciteitstekorten heel 

zenuwachtig, terwijl dit onder de CONWIP strategieën geen invloed lijkt te ondervinden. 

3. Onder de fixed lotsize strategie daalt logischerwijs het aantal grote set-ups bij alle machines. 

Daardoor wordt het verschil met CONWIP nog groter. 

4. Alle artikelen waarvan de route bij normale vraag dicht tegen de maximumcapaciteit aanzit, 

hebben een kleinere servicegraad. Dit is explicieter onder de fixed lotsize strategie en bij de 

grotere artikelen. Alle andere artikelen blijven daarentegen goed scoren, enkel het grootste 

artikel zakt vooral onder statische CONWIP een beetje weg. 

5. De eindvoorraad en interne voorraad van de artikelen waarvan de route een beperkte 

capaciteit heeft, kennen een golvend patroon. De pieken van de interne voorraad zijn het 

meest uitgesproken onder de fixed lotsize strategie en het minst onder de statische CONWIP. 

Voor alle andere artikelen vertoont ook de eindvoorraad het golvende patroon, maar blijft de 

interne voorraad wel min of meer constant. 

6. De totale daggemiddelde eindvoorraad daalt onder alle strategieën, maar minder sterk 

onder de fixed lotsize strategie. Onder deze strategie stijgt de gemiddelde interne voorraad 

het sterkst en onder de statische CONWIP het zwakst. 

7. De extra kaartjes die de dynamische CONWIP gebruikt, worden nagenoeg integraal gebruikt 

om de WIP-ophoping te vergroten.  
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5.4.4 Situatie 3: Goede en slechte jaren 
Deze situatie kent een verandering in gemiddelde vraag op jaarbasis. Het eerste normale 

jaar - 50 weken – wordt gevolgd door een uitzonderlijk goed jaar met hogere vraag. Daarna volgt een 

uitzonderlijk slecht jaar met lagere vraag dan normaal. Een normaal jaar sluit tenslotte de periode 

van 200 weken af. De evolutie van de gemiddelde vraag is weergegeven in Figuur 20. 

 

Figuur 21: Het verloop van de gemiddelde vraag in situatie 3 

Ook in deze situatie is de gemiddelde vraag over de volledige periode van 200 weken heen dezelfde 

als in situatie 1. Het heeft dus ook hier zin om gemiddelde prestatiewaarden te vergelijken met die 

eerste situatie. We passen de drie strategieën met hun optimale waarden voor stabiele vraag, toe op 

deze situatie. We beschouwen de experimenten met code SEA4 (met fixed lotsize), SEA5 (met 

statische CONWIP) en SEA6 (met dynamische CONWIP). 

5.4.4.1 Ordergroottes en machine rapporten 

Ten opzichte van de eerste situatie is de gemiddelde netto ordergrootte onder de fixed lotsize 

strategie voor alle artikelen hetzij gelijk gebleven hetzij (sterk) gestegen. Voor de CONWIP 

strategieën merken we daarentegen niet echt (grote) verschillen op. Daardoor blijven de relatieve 

verschillen in ordergrootte tussen beide strategieën sowieso behouden voor de grote artikelen 

(vraag grote dan vijf banden per week). Voor de kleinere artikelen wordt dit verschil echter niet 

eenduidig meer. Daarnaast blijkt dat de statische CONWIP grotere netto ordergroottes met zich 

meebrengt dan de dynamische CONWIP voor alle U-artikelen die een hogere vraag hebben dan vijf 

banden per week. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat beide CONWIP strategieën voor de vijf 

grootste artikelen elke week onverhinderd blijven bestellen. Deze resultaten kunnen nagegaan 

worden in Tabel 43 (Appendix B.3). 

Uit Tabel 44 (Appendix B.3) halen we dat net zoals in de tweede situatie het aantal grote set-ups van 

alle machines – het sterkst voor de snijmachine – dalen onder de fixed lotsize strategie. Bovendien 

geldt ook hier dat deze onder de CONWIP strategie gelijk blijven. In deze nieuwe situatie zijn onder 

de fixed lotsize strategie het aantal grote set-ups van de snijmachine en – wat hier nieuw is – de 

U-machines kleiner. Voor de R2-machine onderscheiden de strategieën zich daarentegen niet op vlak 

van grote set-ups. Wat betreft het verschil tussen de CONWIP strategieën zien we een klein beetje 

minder grote set-ups en een klein beetje meer kleine set-ups van alle machines onder de statische 

CONWIP. Tabel 45 (Appendix B.3) geeft aan dat ook deze situatie weinig veranderingen in de 

tijdsbesteding van de machines kent. 

Tot slot bekijken we ook nog de evolutie van de ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens 

één run in de Figuur 45, Figuur 46 en Figuur 47 (Appendix A.3). Deze grafieken geven de achtergrond 
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weer van de gemiddelde resultaten die voorgaand werden besproken. De ordergroottes van de 

U-artikelen kennen onder de fixed lotsize strategie een heel zenuwachtig verloop met grote pieken 

en dalen die in het “goede” jaar opbouwen en in het “slechte” jaar terug afbouwen. In de volgende 

alinea is het mechanisme hierachter uitgelegd. De evolutie van ordergroottes is onder de CONWIP 

strategieën daarentegen totaal anders: de ordergroottes variëren binnen een zeer beperkt interval. 

Er is slechts een zeer lichte stijging en daling – onder dynamische CONWIP net iets sterker - voor het 

respectievelijk “goede” en “slechte” jaar. Wat betreft het beschouwde R-artikel is er nauwelijks een 

verandering zichtbaar. 

Het fenomeen van de pieken en dalen onder de fixed lotsize strategie is volledig te wijten aan het feit 

dat deze strategie enerzijds op basis van de economische voorraad beslist over al dan niet bestellen 

en anderzijds in crisissituaties de fysieke stock laat beslissen over de grootte van het order. Bij de 

start van het “goede” jaar loopt de eindvoorraad leeg en wordt een order besteld dat groter is dan 

de POQ. Dit order wordt meegerekend in de economische voorraad die groter wordt dan de ROP en 

dus de volgende week niks zal bestellen. Wegens de ondercapaciteit blijven de backorders echter 

intussen aangroeien. Daardoor wordt de economische voorraad opnieuw kleiner dan de ROP en 

wordt een nieuw order besteld. Aangezien er al backorders zijn, wordt een order besteld dat gelijk is 

aan de som van POQ met het verschil tussen de veiligheidsvoorraad (SS) en die negatieve fysieke 

voorraad. Dit order is nog groter dan het vorige, wordt toegevoegd aan de economische voorraad die 

groter wordt dan ROP en de volgende keer daarom helemaal niks besteld. Deze cyclus blijft zich 

herhalen en de orders worden steeds groter met het afgebeelde patroon als gevolg. 

5.4.4.2 Servicegraad 

Het spreekt voor zich dat de servicegraad van alle artikelen lager ligt dan in de eerste situatie. Maar 

daarnaast is het niet eenvoudig om algemeen geldende conclusies te trekken omtrent de gemiddelde 

servicegraad per artikel. We trachten op basis van Tabel 46 (Appendix B.3) hier toch een poging te 

ondernemen. Ten eerste hebben alle kleine U-artikelen – vraag minder dan vijf banden per week – 

die niet tot de derde gietsoort behoren over het algemeen de hoogste servicegraad onder statische 

CONWIP (eind 80% - begin 90%), gevolgd door de dynamische CONWIP en de fixed lotsize strategie 

(in de 80%). Ten tweede laten de echt grote U-artikelen die niet tot de derde gietsoort behoren, voor 

de drie strategieën waarden van eind de 60% optekenen. Ten derde hebben alle artikelen van 

gietsoort 3 onder de statische CONWIP een servicegraad die tot 10 procentpunt lager is dan onder de 

andere strategieën. Tot slot geldt dit ook voor alle R-artikelen van de eerste gietsoort waarbij het 

verschil nog veel hoger oploopt. 

De twee laatste observaties zijn veruit de meest opvallende. Uit al het voorgaande bleek dat 

statische CONWIP misschien wel de beste strategie was wegens de combinatie van een degelijke 

servicegraad en sterk beperkte WIP. Nu blijkt dat deze strategie wat betreft de servicegraad toch 

sterk nadelig kan zijn. Het probleem in de derde observatie heeft ongetwijfeld te maken met een te 

lage instelling van het aantal CONWIP-kaartjes van de derde gietsoort. We gaven de drie andere 

“kleine” gietsoorten meer kaartjes omdat dit nodig bleek te zijn voor een goede uitvoering van het 

fair share algoritme. We merkten onder andere eerder al op dat niet alle kaartjes op de muur 

worden gebruikt en er eigenlijk meer kaartjes in omloop moeten zijn dan dat er theoretisch worden 

gebruikt. Door langdurig capaciteitstekort komt deze tekortkoming naar boven. We kunnen besluiten 

dat de CONWIP strategie bij langdurig capaciteitstekort een verdoken onevenwicht van toegewezen 

kaartjes tot uiting laat komen. 
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Het probleem van de vierde observatie is te wijten aan het feit dat we één type kaartjes – namelijk 

bij de eerste gietsoort – gebruiken voor artikelen met verschillende routes. De route van de 

U-artikelen kent een capaciteitstekort en er stapelen zich backorders op voor deze artikelen. De 

R-artikelen daarentegen kennen geen capaciteitstekort en hun eindvoorraad blijft initieel op peil. 

Daardoor zullen de U-artikelen het luidst om kaartjes roepen en ook meer kaartjes krijgen ten koste 

van de R-artikelen. Dit is enkel een probleem onder de dynamische CONWIP aangezien het aantal 

kaartjes daar volledig vastliggen. Als gevolg daarvan zullen ook de R-artikelen een tekort in de 

eindvoorraad opstapelen. Uiteindelijk wordt een evenwicht gevonden, maar zullen de R-artikelen 

ook lijden onder de problemen van de U-artikelen. We zagen dit probleem al in lichte mate opduiken 

in de tweede situatie. Maar we kunnen dus besluiten dat het zich extra manifesteert wanneer het 

capaciteitstekort langdurig aansleept. 

Tot slot heeft het bovenstaande ook zijn invloed op de evolutie van het gemiddelde percentage 

artikelen met backorders in de tijd (zie Figuur 48, Figuur 49 en Figuur 50, Appendix A.3). De piek 

bedraagt onder de statische CONWIP ongeveer 70% terwijl die voor de andere twee strategieën een 

vijftal procentpunt lager ligt. 

5.4.4.3 Voorraden 

Vooreerst beschouwen we opnieuw twee samples van de evolutie in voorraadniveaus voor artikel 8 

en artikel 15 tijdens één run. Het eerstgenoemde artikel kent onder de fixed lotsize strategie (Figuur 

51, Appendix A.3) een sterk beperkte eindvoorraad tijdens het “goede” jaar, maar er zijn amper 

backorders te bespeuren. Tijdens het “slechte” jaar kent de eindvoorraad veel scherpere pieken – tot 

230 banden – en dalen dan in een normaal jaar. De interne voorraad is iets hoger en kent een paar 

uitschieters in het “goede” jaar. In het “slechte” jaar is het iets lager dan normaal. Onder dynamische 

CONWIP (Figuur 52, Appendix A.3) is de eindvoorraad in het “goede” jaar nog iets lager en ook 

minder variabel, maar ook hier treden amper backorders op. In het “slechte” jaar ligt de 

eindvoorraad iets hoger dan normaal met dezelfde variabiliteit. De interne voorraad kent in beide 

jaren de omgekeerde evolutie. De evolutie onder statische CONWIP (Figuur 53, Appendix A.3) is 

veruit het meest opmerkelijk: tijdens het “goede” jaar raakt de eindvoorraad geleidelijk aan uitgeput 

en daarna stapelen de backorders zich vrij snel op tot een toppunt van 250 banden. Bij het begin van 

het “slechte” jaar worden deze backorders snel terug afgebouwd. De rest van dat jaar vertoont de 

eindvoorraad een zelfde gedrag als onder de dynamische CONWIP. De interne voorraad is onder 

deze strategie sterk gelijkaardig aan deze onder de dynamische CONWIP. 

De evoluties van de voorraden zijn voor artikel 15 veel uniformer onder de drie strategieën (zie 

Figuur 54, Figuur 55 en Figuur 56, Appendix A.3). Het patroon is telkens hetzelfde: een opbouw van 

zowel backorders als interne voorraad tijdens het “goede” jaar en een afbouw en normalisering 

tijdens het “slechte” jaar. De hoogste waarden van de interne voorraad en de backorders zijn onder 

de fixed lotsize strategie respectievelijk ongeveer 350 en 200 banden, onder dynamische CONWIP 

200 en 120 banden en onder statische CONWIP 120 en 120 banden. Daarnaast zijn er nog twee 

opvallende zaken. Enerzijds herstelt de statische CONWIP sneller dan de dynamische CONWIP die op 

zijn beurt een sneller herstel heeft dan de fixed lotsize strategie. Anderzijds blijft dezelfde 

eindvoorraad bij de fixed lotsize strategie langer liggen dan bij de andere twee strategieën. 

De gemiddelde evolutie van de totale interne voorraad is weergegeven in Figuur 57, Figuur 58 en 

Figuur 59 (Appendix A.3). Daarop is te zien dat de R-voorraad onder alle strategieën in een constant 
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interval blijft. De U-voorraad kent daarentegen logischerwijs een sterke piek met als hoogste waarde 

bij de fixed lotsize strategie 1400, bij dynamische CONWIP 900 en bij statische CONWIP 450 banden. 

In Tabel 47 en Tabel 48 (Appendix B.3) zijn alle gemiddelde voorraadniveaus weergegeven. De 

verschillen van de totale gemiddelde voorraadniveaus ten opzichte van de eerste situatie worden 

weergegeven in Tabel 24. Hierbij vallen twee zaken op. ten eerste veroorzaken de statische CONWIP 

en fixed lotsize strategie respectievelijk de grootste en kleinste daling in eindvoorraad en 

respectievelijk de kleinste en grootste stijging in interne voorraad. Ten tweede zijn deze stijgingen en 

dalingen volledig toe te schrijven aan de U-artikelen. Behalve onder statische CONWIP, waarin ook 

de R-artikelen mee helpen aan de daling in de totale eindvoorraad. 

 
Eindvoorraad Interne voorraad 

 
EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal -43 -81 -59 +243 +72 +148 

R-artikelen +6 -20 0 +3 0 0 

U-artikelen -49 -61 -59 +240 +72 +148 
Tabel 24: Verschil van gemiddelde voorraden van situatie 3 ten opzichte van situatie 1 

In Tabel 49 (Appendix B.3) wordt de gemiddelde lokalisatie van de (denkbeeldige) kaartjes op het 

einde van elke week weergegeven. Het verschil van deze grootheden ten opzichte van deze in de 

situatie 1 is uitgezet in Tabel 25. Deze resultaten liggen in lijn met wat eerder werd aangehaald. 

 
Totaal Eindvoorraad 

Interne 
voorraad Order/wall 

EOQ +211 -39 +250 0 

Statische 
CONWIP 0 -74 +74 0 

Dynamische 
CONWIP +99 -53 +152 0 

Tabel 25: Verschil van de lokalisatie van de (fictieve) kaartjes van situatie 3 ten opzichte van situatie 1 

5.4.4.4 Conclusies 

1. De fixed lotsize strategie vertoont opnieuw een zenuwachtig bestelgedrag dat steeds sterker 

wordt naarmate het capaciteitstekort aansleept en terug afbouwt tijdens de periode van 

capaciteitsoverschot. De netto ordergroottes zijn groter en het aantal grote set-ups dus 

lager. 

2. Het bestelgedrag onder de CONWIP strategieën is opnieuw vrij onverstoord. De netto order-

groottes zijn een fractie groter onder de statische CONWIP wat ook het aantal grote set-ups 

een fractie kleiner maakt. 

3. Nagenoeg alle artikelen kennen een (sterke) daling in servicegraad. De kleinere artikelen 

hebben de beste waarden onder de statische CONWIP, de slechtste onder fixed lotsize. Voor 

de grootste U-artikelen maakt het type strategie niet uit. De statische CONWIP is slechter 

dan de andere twee strategieën voor de derde gietsoort en voor de R-artikelen van de eerste 

gietsoort. 

4. Het percentage artikelen met stockout loopt op tot 70%, dat is 50 procentpunt hoger dan in 

situatie 2. De statische CONWIP heeft de grootste piek, zo’n vijf procentpunt hoger dan de 

andere twee strategieën. 



 

HOOFDSTUK 5: SIMULATIEONDERZOEK  93 

5. De opbouw van totale interne U-voorraad is het zwakst onder de statische CONWIP en het 

sterkst onder de fixed lotsize strategie. De R-voorraad blijft onder alle strategieën 

onverstoord stabiel bij zowel capaciteitstekort als –overschot. 

6. Ten opzichte van situatie 1 is de daling in daggemiddelde eindvoorraad van de U-artikelen 

het zwakst onder de fixed lotsize strategie. Voor beide CONWIP varianten is dat ongeveer 

hetzelfde. Laatstgenoemde is wel de enige strategie die bovendien voor de R-artikelen een 

significante daling kent. 

7. De gemiddelde interne U-voorraad stijgt het sterkst onder de fixed lotsize strategie en het 

zwakst onder de statische CONWIP. De verschillen zijn aanzienlijker dan in situatie 2. Voor de 

R-artikelen is de gemiddelde interne voorraad daarentegen – net zoals in situatie 2 - onder 

geen enkele strategie significant verschillend van situatie 1. 

5.4.5 Situatie 4: Tijdelijke hoge vraag 
We bekijken in deze situatie een zeer tijdelijk fenomeen van verhoogde vraag gedurende tien weken. 

In de beschouwde tijdspanne van 200 weken vindt dit plaats tussen week 50 en week 60. Ten 

gevolge van de tien eerste weken warm-up zal deze periode zich tussen week 60 en week 70 op de 

Matlab-grafieken bevinden. De evolutie van de gemiddelde vraag is weergegeven in Figuur 22. We 

voeren opnieuw drie experimenten uit door elk van de strategieën afzonderlijk op deze situatie toe 

te passen. De corresponderende experimentcodes zijn SEA7, SEA8 en SEA9. 

 

Figuur 22: Het verloop van de gemiddelde vraag in situatie 4 

Aangezien de gemiddelde vraag over de hele tijdspan niet dezelfde is als in de vorige situaties, zijn 

niet alle gemiddelde prestatiewaarden even relevant. We zullen ons daarom vooral concentreren op 

de totale impact op het eindresultaat en op de ogenblikkelijke impact in de tijd. 

5.4.5.1 Ordergroottes 

Figuur 60 (Appendix A.4) toont aan dat we onder de fixed lotsize strategie opnieuw een opbouw van 

pieken en dalen krijgen in de ordergroottes van de U-artikelen tijdens de periode van verhoogde 

vraag. Opvallend is dat het systeem bijna 80 weken nodig heeft om zich hiervan volledig te 

herstellen. Het beschouwde R-artikel in deze grafiek ondervindt daarentegen schijnbaar geen enkel 

effect tijdens de bewuste periode van hogere vraag. Onder CONWIP (zieFiguur 61 en Figuur 62, 

Appendix A.4) is er quasi geen verschil met de evolutie in ordergroottes van situatie 1. Er zijn 
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hoogstens iets hogere pieken in de geviseerde periode waarneembaar. We kunnen stellen dat het 

mechanisme achter de ordergroottes onder deze strategie onverstoord verderwerkt. 

In Tabel 50 (Appendix B.4)zijn het gemiddeld aantal set-ups voor deze situatie weergegeven. De 

verschillen ten opzichte van situatie 1 zijn samengevat in Tabel 26. Uiteraard is het logisch dat er 

meer kleine set-ups zijn aangezien de gemiddelde vraag over de beschouwde 200 weken gewoonweg 

groter is. Het besproken “zenuwachtige” gedrag in ordergroottes van de U-artikelen onder de fixed 

lotsize strategie heeft duidelijk zijn weerslag op het aantal grote set-ups. Onder CONWIP stijgt het 

aantal grote set-ups van de U-machines omdat de orders gemiddeld groter zijn en dus in meer delen 

van tien eenheden worden opgesplitst voor de U-machines. 

 
#kleine setups #grote setups 

 
EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 0,33 0,16 0,14 -0,18 0 0,01 

R2 0,32 0,37 0,38 0 0 0 

U5 0,2 0,16 0,15 -0,02 0,02 0,01 

U6 0,19 0,13 0,16 -0,02 0,03 0,02 
Tabel 26: Verschil in gemiddeld aantal set-ups per dag van situatie 4 ten opzichte van situatie 1 

5.4.5.2 Servicegraad 

De impact op de gemiddelde servicegraad per artikel is vrij gelijkaardig aan situatie 3 zoals te zien is 

in Tabel 51 (Appendix B.4). De kleinere U-artikelen vallen terug naar 80%-90% en scoren beter onder 

CONWIP. De verschillen voor de grotere U-artikelen die terugvallen naar 70%-80% zijn niet volledig 

uniform. De statische CONWIP scoort ook opnieuw (veel) slechter voor de derde gietsoort en de 

R-artikelen van de eerste gietsoort. 

Wat betreft de evolutie in het percentage artikelen met backorders, hebben de drie strategieën een 

gelijkaardig patroon (zieFiguur 63, Figuur 64 en Figuur 65, Appendix A.4). Tijdens de bewuste twee 

weken stijgt dit percentage heel snel en het duurt meer dan 500 dagen vooraleer dit terug volledig 

hersteld is. De piekwaarde bedraagt onder de statische CONWIP 60% wat vijf procentpunt hoger is 

dan bij de andere twee strategieën. 

5.4.5.3 Voorraden 

Ook de evolutie van de voorraadniveaus tijdens één run van artikel 8 is sterk analoog met wat we in 

situatie 3 gezien hebben. Onder statische CONWIP (Figuur 66, Appendix A.4) zal het aantal 

backorders heel snel aangroeien in de periode van hoge vraag, maar het daaropvolgende herstel gaat 

hier veel trager omdat we erna terugschakelen naar normale modus. Bij de twee andere strategieën 

(Figuur 67 en Figuur 68, Appendix A.4) blijft de eindvoorraad gedurende de periode van lage vraag op 

een laag pitje staan met af en toe backorders. De interne voorraad blijft onder alle strategieën min of 

meer binnen een constant interval. 

Artikel 15 kent onder de drie strategieën eveneens een gelijkaardig verloop zoals in situatie 3, 

getuige daarvan de Figuur 69, Figuur 70 en Figuur 71 (Appendix A.4). Backorders en WIP stapelen zich 

tijdens de periode met lagere vraag vrij snel op. Het systeem zal zich hiervan wel trager herstellen 

zoals eerder aangehaald. De piek van de WIP en de backorders zijn onder de fixed lotsize strategie 

respectievelijk 300 en 140 banden, onder dynamische CONWIP 160 en 90 banden en onder statische 
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CONWIP 110 en 90 banden. Aangezien de fixed lotsize strategie met grotere orders werkt, is er 

trouwens een trager verloop van zowel de backorders als de interne voorraad. 

De gemiddelde evolutie van de totale interne voorraad is weergegeven in Figuur 72, Figuur 73 en 

Figuur 74 (Appendix A.4). Onder de drie strategieën kent deze hetzelfde patroon: een quasi constant 

interval voor de R-voorraad en een steile piek met vlakker herstel voor de U-voorraad. De 

piekwaardes bedragen voor de fixed lotsize strategie 900 banden, voor dynamische CONWIP 700 

banden en voor statische CONWIP 420 banden. 

In Tabel 52 (Appendix B.4) zijn de totale daggemiddelde voorraadniveaus uitgezet. De verschillen 

ervan ten opzichte van deze in situatie 1 zijn weergegeven in Tabel 27. Exact dezelfde conclusies 

zoals bij situatie 3 kunnen worden getrokken. 

 
Eindvoorraad Interne voorraad 

 
EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP EOQ 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal -50 -90 -76 +165 +76 +129 

R-artikelen +5 -21 -4 +2 +1 +1 

U-artikelen -55 -69 -72 +163 +75 +128 
Tabel 27: Verschil van gemiddelde voorraden van situatie 4 ten opzichte van situatie 1 

De gemiddelde samenvatting van de lokalisatie van de (fictieve) CONWIP-kaartjes is opgesomd in 

Tabel 53 (Appendix B.4). In Tabel 28 wordt het verschil van deze gemiddelde lokalisatie ten opzichte 

van situatie 1 weergegeven. Deze resultaten liggen in lijn met wat eerder werd aangehaald. 

 
Totaal Eindvoorraad 

Interne 
voorraad Order/wall 

EOQ +130 -44 +169 +5 

Statische 
CONWIP 0 -82 +77 +5 

Dynamische 
CONWIP +70 -66 +131 +5 

Tabel 28: Verschil van de lokalisatie van de (fictieve) kaartjes van situatie 4 ten opzichte van situatie 1 

5.4.5.4 Conclusies 

1. De impact van verhoogde vraag op het bestelgedrag is voor alle strategieën opnieuw 

hetzelfde als in de vorige twee situaties. Het enige verschil is de veel langere herstelperiode 

onder de fixed lotsize strategie. 

2. Ondanks de hogere vraag over de volledige tijdspanne, daalt het aantal grote set-ups toch 

onder de fixed lotsize strategie. 

3. De gemiddelde servicegraden per artikel kennen hetzelfde gedrag als bij situatie 3. 

4. Het percentage van artikelen met backorders stijgt onder alle strategieën heel snel en heeft 

daarna veel tijd nodig om te herstellen. De piek is het hoogst onder de statische CONWIP. 

5. Ook voor zowel de gemiddeldes als de evoluties van de voorraden geldt dat dezelfde trends 

merkbaar zijn als in de derde situatie. 
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6.1 Onderzoeksresultaten 
In deze masterproef werd een alternatieve planningstrategie voor de confectiefase van de Monomed 

productielijn in Agfa-Gevaert onderzocht. In een eerder thesisonderzoek werd hiervoor reeds de fair 

share-logica voorgesteld als alternatief voor de traditionele reorder point-logica - ook fixed lotsize-

logica genoemd. Wij stelden voor om een CONWIP-systeem aan deze fair share-logica te koppelen. 

Het CONWIP-systeem neemt de volumebeslissingen terwijl de mixbeslissingen door de fair share-

logica gebeuren. 

In deze thesis werd eerst de volledige achtergrond geschetst van zowel de specifieke case als de 

beschouwde planningsstrategieën. Daarna werd de keuze van het CONWIP-systeem gerechtvaardigd 

aan de hand van onderzoeksresultaten in de literatuur. Vervolgens werd de productieomgeving 

gemodelleerd en gecodeerd in Matlab. Tot slot werd een simulatieonderzoek uitgevoerd om de 

prestaties van de voorgestelde CONWIP – fair share-strategie te vergelijken met die van de 

traditionele reorder point-logica. 

Aan de hand van publicaties uit de voorbije drie decennia konden we meer duiding geven bij onze 

keuze voor het CONWIP-systeem. Vooreerst behoort deze planningstrategie tot de categorie der 

“pull”-planningsystemen die drie duidelijke voordelen heeft ten opzichte van de “push”-varianten. 

Ten eerste wordt de WIP beperkt gehouden: dit drukt niet alleen de voorraadkosten, maar reduceert 

ook de doorlooptijd en de variabiliteit ervan. Ten tweede is de controle en de robuustheid van pull-

systemen gemakkelijker. En tot slot, ten derde vereist de invoer van pull-systemen tot voorafgaande 

verbeteringen in de productieomgeving, wat uiteraard enkel voordelen met zich meebrengt. 

Binnen de categorie van pull-systemen is Kanban veruit de meest gekende. Desondanks wordt 

geopperd dat CONWIP algemener toepasbaar is. Het gebruik van generieke kaartjes laat toe om 

zowel in multi-product omgevingen als in omgevingen met een instabiele vraag sterke prestaties af te 

leveren. In het beheer van een CONWIP-systeem moeten er in het algemeen zes cruciale beslissingen 

worden genomen. De samenstelling van de backlog, de volgorde van de orders en het aantal kaartjes 

zijn drie relevante parameters voor ons onderzoek. Het aantal kaartjes kan zowel statisch (“card 

setting”) als dynamisch (“card controlling”) worden vastgelegd. 

Behalve naar Kanban en CONWIP werd in de laatste drie decennia ook uitgebreid onderzoek gevoerd 

naar andere types pull-systemen, al dan niet gecombineerd met een push-aspect. Het zogenaamde 

basestock-systeem wordt vaak aangeduid als het derde basis pull-systeem. De drie basissystemen 

kunnen ofwel gecombineerd (“combinatiestrategieën”) ofwel uitgebreid (“uitbreidingstrategieën”) 

worden. Een van de meest interessante uitbreidingstrategieën is de zogenaamde multi-CONWIP 

oftewel m-CONWIP. Onder deze variant van CONWIP kan de totale tijd tussen het bestellen en 

afwerken van een order gereduceerd worden door de fysieke WIP sterker te beperken. Ook zeer 

interessant is het zogenaamde generieke pull-systeem. Hieruit kan een pull-systeem gehaald worden 

dat perfect op maat is gesneden van de specifieke productieomgeving in kwestie. 

Tot slot is in het voorbije decennium het onderzoek naar twee-fasenproductiesystemen – of de semi-

procesindustrie zoals wij dat noemen – in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft te maken met 

de toenemende populariteit van het fenomeen van “uitgestelde differentiatie”. Dit thesisonderzoek 

heeft zeker en vast een plaatsje binnen dit onderzoeksdomein. Nooit eerder werd de CONWIP – fair 

share-strategie voorgesteld als productieplanningsysteem in de tweede fase. 
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Voorafgaand aan de vergelijking tussen de fixed lotsize-strategie en de CONWIP – fair share-

strategie, optimaliseerden we de instellingsparameters van elk van beide afzonderlijk. Bij de 

optimalisatie van de fixed lotsize-strategie zagen we dat een verhoging van de praktische 

ordergrootte (POQ) leidt tot hogere voorraadniveaus en minder grote set-ups. Te kleine POQ-

waardes voor de talrijke artikelen met kleine vraag resulteren dan weer in lagere servicegraden ten 

gevolge van teveel grote set-ups. Daarnaast werd ook het effect onderzocht van de verhoging van de 

ordergrootte in geval van nood. Indien de POQ-waarde reeds hoger is dan de gemiddelde vraag, dan 

heeft dit mechanisme geen invloed. Het draagt daarentegen wel bij aan de stabiliteit in servicegraad 

van de artikelen waarvoor de POQ-waarde gelijk is aan de gemiddelde vraag. Tot slot bleken een 

aantal regels noodzakelijk voor de volgorde waarin de orders verwerkt worden. Prioriteit aan 

artikelen waarvan de eindvoorraad een kleinere dekking heeft, blijkt de grootste impact op de 

algemene servicegraad te hebben. Daarnaast is het voordelig om op de shared resource voorrang te 

geven aan artikelen die de route met kleinste capaciteit volgen. Tot slot is het ook niet slecht om de 

grootste orders op te splitsen in twee delen zodat de kleinere orders niet nodeloos lang moeten 

wachten. 

Voor de optimalisatie van de CONWIP – fair share-strategie werd gewerkt met dezelfde volgorde-

regels. Ten eerste bleek dat te grote minimumordergroottes een dramatisch effect hebben op de 

servicegraden. Een grote waarde voor de artikelen met lage vraag en een kleine waarde - d.i. kleiner 

dan de gemiddelde vraag –voor de artikelen met hoge vraag, bleek het perfecte compromis te zijn. 

Ten tweede werd de zogenaamde “proportionele veiligheidsvoorraad” geïnitieerd die zorgt voor 

gelijke servicegraden van de artikelen binnen eenzelfde gietsoort. Dit is nodig aangezien drie zaken 

zorgen voor ongelijke verdeling van de servicegraden binnen dezelfde gietsoort: het verschil in 

minimumordergroottes, het verschil in variantie van de vraag en het verschil in route die ze afleggen 

in de productielijn. De proportionele veiligheidsvoorraad werd op artikelniveau gefinetuned aan de 

hand van trial and error. Tot slot werden de hoeveelheid denkbeeldige kaartjes uit de resultaten van 

fixed lotsize-strategie overgenomen als CONWIP-kaartjes. Een lichte herverdeling over de vijf 

gietsoorten was nodig vanwege enkele technische beslommeringen. 

De twee geoptimaliseerde strategieën werden vervolgens in vier situaties met elkaar vergeleken op 

drie prestatiedomeinen: de ordergroottes (of het aantal set-ups), de servicegraad en de 

voorraadniveaus. Voor de CONWIP – fair share-strategie beschouwden we hierbij telkens twee 

varianten. De ene variant stuurt kaartjes naar de CONWIP-muur wanneer de vraag zich voordoet. Dit 

impliceert dat bij backorders extra kaartjes in circulatie komen. De andere variant koppelt het kaartje 

enkel los van het product wanneer de fysieke levering zich voordoet. Bijgevolg worden op geen enkel 

tijdstip extra kaartjes aan het systeem toegevoegd. We spreken over CONWIP – fair share met 

respectievelijk dynamisch of statisch aantal kaartjes. 

De eerste vergelijking gebeurde bij een situatie van stabiele vraag en onthulde enkele kern-

verschillen. Ten eerste tekent het fluctuerende bestelgedrag onder de CONWIP – fair share-strategie 

zich sterk af tegen het zeer stabiele bestelpatroon van de fixed lotsize-strategie. Het verschil in 

gemiddelde ordergrootte – en dus ook het aantal set-ups - hangt sterk af van de verhouding tussen 

de POQ en de minimumordergrootte. Wanneer deze gelijk zijn aan elkaar, zal de gemiddelde 

ordergrootte groter zijn onder de CONWIP-strategieën. Ten tweede - wat betreft de 

servicegraad - zijn onder de fixed lotsize-strategie de artikelen met hogere POQ beter beschermd 

tegen stockouts. Onder de CONWIP – fair share-strategie daarentegen zijn de servicegraden 

uniformer verdeeld over de artikelen door de minimumordergrootte voldoende klein in te stellen. 
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Tot slot is wat de voorraadniveaus betreft enkel de evolutie in eindvoorraad significant verschillend 

tussen de twee strategieën. De sterke fluctuaties onder de fixed lotsize -trategie kennen hun gelijke 

niet in de stabiliteit van de CONWIP-strategieën. In dit hele verhaal is trouwens op geen enkele 

plaats een verschil merkbaar tussen de twee varianten van de CONWIP – fair share-strategie. 

De andere drie situaties waarin we de vergelijking maakten, worden allen gekenmerkt door een 

variabele vraag. De tweede situatie kent korte cycli van hoge en lage vraag, in de derde situatie 

wordt er één lange periode van hoge vraag gevolgd door één lange periode van lage vraag en de 

vierde situatie kent een korte periode van heel hoge vraag. Min of meer dezelfde verschillen ten 

opzichte van de situatie met stabiele vraag treden op. 

Wat betreft de ordergroottes is er onder de CONWIP – fair share-strategie nagenoeg geen enkel 

significant verschil merkbaar met de situatie van stabiele vraag, noch wat betreft de gemiddeldes 

noch wat betreft de evolutie in de tijd. Het enige wat enigszins anders lijkt, is dat de variant met 

dynamisch aantal kaartjes net iets kleinere ordergroottes genereert dan zijn statische variant. Het 

bestelgedrag van de U-artikelen onder de fixed lotsize-strategie wordt daarentegen wel stevig 

dooreen geschud tijdens alle periodes van verhoogde vraag. Het zeer zenuwachtige gedrag resulteert 

in grotere gemiddelde ordergroottes. Het herstel naar het normale gedrag is afhankelijk van de duur 

van de verhoogde vraag en wat erna komt. 

De servicegraad van nagenoeg alle U-artikelen valt in de drie situaties terug. Meestal is dit fenomeen 

het sterkst onder de fixed lotsize-strategie en in de derde en vierde situatie het zwakst onder de 

CONWIP-variant met statisch aantal kaartjes. Enkel de derde gietsoort maakt hierop een 

uitzondering in de laatste twee situaties: deze gietsoort kreeg initieel geen extra kaartjes toebedeeld 

en dit laat zich cash terugbetalen onder de CONWIP-variant met een statisch aantal kaartjes. De 

servicegraad van de R-artikelen kent slechts een zéér beperkte terugval. Het grootste R-artikel in de 

tweede situatie en alle R-artikelen van gietsoort 1 in de derde en vierde situatie maken hierop echter 

een uitzondering bij de CONWIP variant met een statisch aantal kaartjes. Het percentage artikelen 

met stockouts bereikt in de tweede situatie pieken tot 20%, ongeacht de strategie. In de derde en 

vierde situatie is dat 70% en 60% voor de CONWIP-variant met statisch aantal kaartjes en 60% en 

50% voor de andere twee. 

De gemiddelde interne U-voorraad stijgt telkens ten opzichte van de situatie met stabiele vraag. Dit 

is het sterkst onder de fixed lotsize-strategie en het sterkst onder de CONWIP-variant met een 

statisch aantal kaartjes. De gemiddelde interne R-voorraad blijft daarentegen onder alle mogelijke 

toestanden dezelfde als in de eerste situatie. De gemiddelde U-eindvoorraad is altijd kleiner, dit 

verschil is het kleinst voor de fixed lotsize-strategie en gelijk voor de twee CONWIP varianten. De 

gemiddelde interne R-voorraad, tot slot, is ongewijzigd in de tweede situatie. In de derde en vierde 

situatie verkleint deze echter onder de CONWIP-variant met een statisch aantal kaartjes, dit geldt 

niet voor de andere twee strategieën. 

6.2 Slotbeschouwingen 
Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten durven wij een (sterke) voorkeur uit te spreken 

voor de CONWIP – fair share-strategie. Al moet daarbij een grote kanttekening gemaakt worden. 

Eerst en vooral is het duidelijk dat de prestaties – op het aantal grote set-ups na - van beide 

CONWIP – fair share-varianten deze van de traditionele fixed lotsize-strategie overtreffen. Ten eerste 

spelen de ordergroottes in alle omstandigheden veel preciezer in op de voorraadniveaus van het 
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moment. Het bestelmechanisme blijft bovendien onverstoord verder werken bij 

capaciteitsproblemen. Dit kan niet gezegd worden van het fixed lotsize-mechanisme dat op die 

momenten een bijzonder zenuwachtig bestelpatroon aanneemt. Ten tweede scoort de CONWIP –

 fair share-strategie ook veel beter op het vlak van servicegraden. Bij een stabiele vraag zijn deze 

uniformer verdeeld en liggen ze net iets hoger ondanks het gebruik van minder kaartjes in de 

praktijk. Bovendien is de terugval bij verhoogde vraag over het algemeen beperkter. Tot slot zijn ook 

de voorraadniveaus gunstiger onder de CONWIP – fair share-strategie: de evolutie van de 

eindvoorraad is stabieler en bij verhoogde vraag is de ophoping van WIP veel lager. 

De voorkeur voor de variant met een statisch aantal kaartjes is hoofdzakelijk gebaseerd op de 

resultaten van de interne voorraad. Het blijkt immers dat het extra aantal kaartjes die de tweede 

variant in omloop brengt, vooral gebruikt worden om de WIP-ophoping enkel nog meer te vergroten. 

Dit moet uiteraard vermeden worden en in de resultaten wijst nagenoeg niks erop dat dit ook 

voordelige gevolgen met zich meebrengt. 

Hierbij moet echter een zeer grote kanttekening worden gemaakt. De bovenstaande voordelen die 

gelden bij verhoogde vraag, zijn vooral van toepassing op de artikelen die een route volgen waarvoor 

capaciteitsproblemen kunnen optreden, hier de zogenaamde U-artikelen. De andere artikelen – hier 

de zogenaamde R-artikelen – ondervinden amper invloed van de verhoogde vraag dankzij de 

voldoende capaciteit op hun route. Hierop geldt één grote uitzondering: bij aanhoudende 

capaciteitsproblemen op de route van de U-artikelen, zullen de R-artikelen onder de CONWIP – fair 

share met statisch aantal kaartjes strategie slechter beginnen scoren. Het gaat hier vooral over de 

R-artikelen die tot een gietsoort waarvan ook (grote) U-artikelen deel uitmaken. Door de malaise in 

de U-eindvoorraad en de vaste hoeveelheid kaartjes per gietsoort, ontvangen deze R-artikelen steeds 

minder kaartjes. Dit leidt ook tot uitputting van de R-eindvoorraad met lagere servicegraden tot 

gevolg. 

Samengevat kunnen we stellen dat de beide varianten van de CONWIP – fair share-strategie bij een 

stabiele vraag preferabel zijn voor alle artikelen. Bij een variabele vraag geldt dat de variant met een 

statisch aantal kaartjes veruit de beste is voor de artikelen waarvan de gevolgde route 

capaciteitsproblemen kent, maar de slechtste voor de andere artikelen. Dit laatste probleem is te 

wijten aan het feit dat artikelen met verschillende routes hetzelfde type kaartje delen. Bovendien 

heeft het vanuit planning-strategisch oogpunt geen enkele zin om de onderverdeling van de kaartjes 

te baseren op de gietsoort. De weg lijkt daarom helemaal open te liggen voor de multi-CONWIP (m-

CONWIP)-strategie die één type kaartjes heeft voor alle artikelen die dezelfde route volgen. 

Bovendien weten we uit de literatuur dat deze variant op de CONWIP-strategie effectiever is in het 

reduceren van de tijd tussen het bestellen en de afwerking van een order. Deze strategie is alvast de 

eerste grote suggestie die we wensen te maken voor toekomstig onderzoek. 

De tweede grote suggestie is om de instelling van de nieuwe CONWIP – fair share-strategie vanuit 

een meer analytisch standpunt te onderzoeken. Voor de minimumordergrootte, de proportionele 

veiligheidsvoorraad en het aantal kaartjes werden in deze masterproef pragmatische waarden 

aangenomen op basis van trial&error. In de toekomst zou het niet slecht zijn om concrete formules 

hiervoor te hebben die gestaafd zijn op een analytische achtergrond. Hetzelfde geldt voor het al dan 

niet dynamisch toevoegen en verwijderen van extra kaartjes. In dit onderzoek werd een heel 

simplistische manier hiervoor gebruikt, maar de literatuurstudie duidde aan dat hiervoor meer 

geavanceerde methodes bestaan. 
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We kunnen zelfs nog een stap verder gaan en de bedenking maken waarom we niet alle 

instellingsparameters van de beide strategieën dynamisch zouden maken. Bij een tijdelijke 

verandering in het vraagpatroon zou een detectiemechanisme een signaal kunnen geven om al deze 

parameters aan het huidige vraagpatroon aan te passen. 

Tot slot mogen we zeker ook niet het globale plaatje uit het oog verliezen. In dit onderzoek hebben 

we ons volledig geconcentreerd op de tweede fase van de Monomed-productielijn. Daarbij hebben 

we twee vereenvoudigingen gemaakt. Enerzijds hebben we het reële snijprobleem omzeild door een 

simplistisch alternatief toe te passen. Anderzijds hebben we de synchronisatie tussen de eerste en 

tweede productiefase totaal genegeerd door aan te nemen dat de voorraad-masterrolls in oneindige 

hoeveelheden beschikbaar zijn. We zijn ervan uit gegaan dat deze twee vereenvoudigingen dezelfde 

positieve of negatieve invloed op de prestaties van de beschouwde planningstrategieën hebben. Het 

zou niet slecht zijn om deze hypothese in de toekomst te testen door zowel het versnijdingsprobleem 

als de eerste productiefase mee in onderzoek te nemen. 
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A.1 Situatie 1 

 

Figuur 23: [CON5] Situatie 1 – DYNAMISCHE CONWIP – Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de CONWIP-kaartjes 

 

Figuur 24: [EOQ1] Situatie 1 – Fixed lotsize – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 25: [CON4] Situatie 1 - STATISCHE CONWIP - Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 
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Figuur 26: [EOQ1] Situatie 1 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 27: [CON4] Situatie 1 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 28: [EOQ1] Situatie 1 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het grootste artikel tijdens één run 
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Figuur 29: [CON4] Situatie 1 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste artikel tijdens één run 

 

Figuur 30: [EOQ1] Situatie 1 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de fictieve kaartjes 

 

Figuur 31 [CON4]: Situatie 1 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de fictieve kaartjes  
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A.2 Situatie 2 
 

 

Figuur 32: [SEA1] Situatie 2 – Fixed lotsize – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 33: [SEA1] Situatie 2 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 34: [SEA2] Situatie 2 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 



 

APPENDIX A: RELEVANTE FIGUREN VAN DE VERGELIJKENDE STUDIE 109 

 

Figuur 35: [SEA1] Situatie 2 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 36: [SEA2] Situatie 2 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 37: [SEA1] Situatie 2 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 
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Figuur 38: [SEA2] Situatie 2 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 

 

Figuur 39: [SEA1] Situatie 2 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 40: [SEA2] Situatie 2 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 
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Figuur 41: [SEA3] Situatie 2 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 42: [SEA1] Situatie 2 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de fictieve kaartjes 

 

Figuur 43: [SEA2] Situatie 2 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de fictieve kaartjes 
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Figuur 44: [SEA3] Situatie 2 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van de lokalisatie van de fictieve kaartjes  
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A.3 Situatie 3 

 

Figuur 45: [SEA4] Situatie 3 – Fixed lotsize – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 46: [SEA5] Situatie 3 – STATISCHE CONWIP – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 47: [SEA6] Situatie 3 – DYNAMISCHE CONWIP – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 
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Figuur 48: [SEA4] Situatie 3 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 49: [SEA5] Situatie 3 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 50: [SEA6] Situatie 3 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 
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Figuur 51: [SEA4] Situatie 3 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 52: [SEA6] Situatie 3 - DYNAMISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 53: [SEA5] Situatie 3 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 
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Figuur 54: [SEA4] Situatie 3 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 

 

Figuur 55: [SEA5] Situatie 3 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 

 

Figuur 56: [SEA6] Situatie 3 - DYNAMISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één 
run 
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Figuur 57: [SEA4] Situatie 3 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 58: [SEA5] Situatie 3 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 59: [SEA6] Situatie 3 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus  
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A.4 Situatie 4 
 

 

Figuur 60: [SEA7] Situatie 4 – Fixed lotsize – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 61: [SEA8] Situatie 4 – STATISCHE CONWIP – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 

 

Figuur 62: [SEA9] Situatie 4 – DYNAMISCHE CONWIP – Evolutie ordergroottes van vier relevante artikelen tijdens één run 
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Figuur 63: [SEA7] Situatie 4 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 64: [SEA8] Situatie 4 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 

 

Figuur 65: [SEA9] Situatie 4 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie van percentage artikelen met backorders 
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Figuur 66: [SEA8] Situatie 4 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 67: [SEA7] Situatie 4 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 

 

Figuur 68: [SEA9] Situatie 4 - DYNAMISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het grootste (R-)artikel tijdens één run 
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Figuur 69: [SEA7] Situatie 4 - Fixed lotsize - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 

 

Figuur 70: [SEA8] Situatie 4 - STATISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één run 

 

Figuur 71: [SEA9] Situatie 4 - DYNAMISCHE CONWIP - Evolutie voorraden van het tweede grootste U-artikel tijdens één 
run 
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Figuur 72: [SEA7] Situatie 4 - Fixed lotsize - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 73: [SEA8] Situatie 4 - STATISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus 

 

Figuur 74: [SEA9] Situatie 4 - DYNAMISCHE CONWIP - Gemiddelde evolutie in totale interne voorraadniveaus
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B.1 Situatie 1 

identificatie 
gemidd. 

vraag 

gem. (netto) ordergrootte %actieve weken (= met bestelling) 

ID 1 ID2 Fixed lotsize 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP Fixed lotsize 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 6,11 7,35 7,4 32% 27% 27% 

1 2 5,34 9,31 7,03 6,93 57% 76% 77% 

1 3 31,02 32,78 31,04 31,12 94% 100% 100% 

1 4 0,57 2 2 2 30% 30% 29% 

1 5 2,44 8,25 9,49 9,52 30% 26% 26% 

1 6 1,4 5,3 5,32 5,3 26% 26% 26% 

1(R) 7 22,74 23,3 22,55 22,75 97% 100% 100% 

1(R) 8 148,63 150,78 148,56 148,31 99% 100% 100% 

1(R) 9 12,12 13,17 12,99 13,04 92% 93% 94% 

1(R) 10 5,74 9,14 7,11 7,12 63% 81% 81% 

1 11 15,24 17,06 15,84 15,87 88% 96% 96% 

1 12 49,5 51,13 49,65 49,59 97% 100% 100% 

1 13 1,95 6,14 6,98 6,94 31% 28% 28% 

1 14 7,76 12,39 10,07 10,17 63% 77% 76% 

1 15 43,52 44,95 43,65 43,68 97% 100% 100% 

1 16 0,92 3,06 3,06 3,06 30% 30% 31% 

1 17 1,19 4,23 4,22 4,23 28% 28% 28% 

2 1 0,79 3,01 5,64 5,69 28% 15% 14% 

2(R) 2 8,17 13,15 11,54 11,35 62% 71% 72% 

2(R) 3 1,31 4,27 7,11 7,47 30% 18% 17% 

3 1 4,28 13,23 15,27 15,18 32% 28% 28% 

3 2 15,99 16,73 17,67 17,67 95% 90% 91% 

3 3 16,37 18,41 18,93 18,82 90% 87% 87% 

3 4 0,36 3 2 2 6% 8% 9% 

4 1 1,44 5,37 6,67 6,78 27% 22% 21% 

4 2 1,22 4,22 6,26 6,21 29% 20% 20% 

5 1 0,96 3,08 5,11 5,14 31% 19% 19% 

5 2 5,57 9,14 7,58 7,57 61% 74% 73% 

5 3 0,33 2 2,79 2,73 8% 5% 6% 

5 4 0,29 2 2,64 2,18 4% 3% 4% 
Tabel 29: Situatie 1 – ordergroottes 

  Aantal kleine setups per dag Aantal grote setups per dag 

  FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Snijmachine 9,9 9,8 9,8 2,2 2,29 2,29 

R2-machine 27,71 27,64 27,63 0,72 0,73 0,73 

U5-machine 13,14 13,17 13,17 1,87 1,85 1,86 

U6-machine 13,14 13,17 13,16 1,86 1,84 1,85 
Tabel 30: Situatie 1 - aantal set-ups 
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Non-actief 
 wegens gebrek aan jobs 

Non-actief 
wegens gebrek aan materiaal 

Actief 
(verwerking of set-up) 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 25% 25% 25% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 

R2 14% 15% 15% 16% 16% 16% 70% 70% 70% 

U5 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 98% 98% 

U6 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 98% 98% 
Tabel 31: Situatie 1 - Tijdsbesteding van de machines 

 

Identificatie 

Gemiddelde 
Vraag 

Servicegraad 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 100% 100% 100% 

1 2 5,34 98% 99% 99% 

1 3 31,02 97% 99% 99% 

1 4 0,57 100% 100% 100% 

1 5 2,44 100% 99% 99% 

1 6 1,4 100% 99% 99% 

1(R) 7 22,74 99% 99% 99% 

1(R) 8 148,63 98% 99% 99% 

1(R) 9 12,12 99% 99% 99% 

1(R) 10 5,74 99% 99% 99% 

1 11 15,24 98% 99% 98% 

1 12 49,5 98% 99% 98% 

1 13 1,95 100% 99% 99% 

1 14 7,76 99% 99% 99% 

1 15 43,52 97% 99% 99% 

1 16 0,92 100% 100% 100% 

1 17 1,19 100% 99% 99% 

2 1 0,79 100% 99% 99% 

2(R) 2 8,17 100% 100% 100% 

2(R) 3 1,31 100% 98% 99% 

3 1 4,28 100% 99% 99% 

3 2 15,99 98% 99% 99% 

3 3 16,37 97% 98% 98% 

3 4 0,36 100% 99% 98% 

4 1 1,44 100% 100% 100% 

4 2 1,22 100% 100% 100% 

5 1 0,96 100% 99% 99% 

5 2 5,57 99% 99% 99% 

5 3 0,33 100% 99% 99% 

5 4 0,29 100% 99% 99% 
Tabel 32: Situatie 1 – Servicegraad 
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Identificatie 

Gemidd. 
vraag 

Eindstock WIP 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 4,37 4,62 4,62 3,40 2,86 2,87 

1 2 5,34 7,01 6,75 6,69 4,77 4,95 5,07 

1 3 31,02 21,58 24,22 23,88 15,47 16,70 17,08 

1 4 0,57 2,11 1,42 1,40 2,39 2,65 2,75 

1 5 2,44 5,36 5,71 5,73 3,35 2,80 2,81 

1 6 1,4 3,48 2,96 2,93 2,99 2,58 2,61 

1(R) 7 22,74 17,55 16,67 16,51 3,14 4,34 4,38 

1(R) 8 148,63 79,74 58,66 59,21 23,91 21,85 21,90 

1(R) 9 12,12 10,91 10,21 10,13 2,51 2,88 2,87 

1(R) 10 5,74 7,88 6,76 6,79 1,99 2,15 2,10 

1 11 15,24 12,93 14,33 14,18 8,68 10,61 10,74 

1 12 49,5 32,85 33,78 33,43 22,27 13,56 14,09 

1 13 1,95 4,46 4,42 4,40 3,07 2,85 2,92 

1 14 7,76 9,17 8,18 8,17 6,31 5,56 5,63 

1 15 43,52 28,95 33,56 33,22 20,19 27,38 27,90 

1 16 0,92 2,48 1,90 1,91 2,70 2,52 2,48 

1 17 1,19 3,00 2,46 2,44 2,87 2,56 2,53 

2 1 0,79 2,50 3,92 3,89 2,40 2,51 2,53 

2(R) 2 8,17 9,76 10,87 10,80 2,26 2,64 2,64 

2(R) 3 1,31 3,06 4,02 4,38 1,63 1,46 1,53 

3 1 4,28 9,22 9,68 9,72 4,31 3,27 3,33 

3 2 15,99 11,94 13,99 13,85 8,47 7,88 8,00 

3 3 16,37 13,79 15,18 15,13 9,24 8,59 8,85 

3 4 0,36 1,99 0,46 0,50 1,51 1,96 2,07 

4 1 1,44 3,55 4,61 4,66 2,86 3,14 3,23 

4 2 1,22 3,02 4,15 4,09 2,85 2,79 2,97 

5 1 0,96 2,50 3,12 3,04 2,83 2,53 2,56 

5 2 5,57 7,55 7,90 7,87 5,21 5,61 5,59 

5 3 0,33 1,48 1,92 2,15 2,08 2,64 2,48 

5 4 0,29 1,49 1,62 1,65 1,96 2,33 2,08 
Tabel 33: Situatie 1 – Dag-gemiddelde voorraadniveaus 

 

  Eindvoorraad Interne voorraad 

  FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal 325,71 318,05 317,39 177,62 176,15 107,5 

R-artikelen 128,9 107,2 107,82 35,44 35,32 65 

U-artikelen 196,81 210,85 209,57 142,18 140,83 37,5 
Tabel 34: Situatie 1 - Totale dag-gemiddelde voorraadniveaus 
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Totaal Eindvoorraad Interne voorraad 

Besteld (FL) /beschikbaar 
op muur (CONWIP) 

FL 730,17 291,9 29,32 408,95 

Statische 
CONWIP 727,79 284,9 25,05 417,84 

Dynamische 
CONWIP 729,53 284,25 27,53 417,75 

Tabel 35: Situatie 1 – Gemiddelde lokalisatie van de (fictieve) kaartjes aan het eind van de week 
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B.2 Situatie 2 
 

Identificatie 

Gem. 
 vraag  

Gem. (netto) ordergrootte %actieve weken (= met bestelling) 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 6,12 7,14 7,41 32% 27% 26% 

1 2 5,34 9,82 7,31 7,07 54% 73% 75% 

1 3 31,02 36,25 30,98 30,99 86% 100% 100% 

1 4 0,57 2,02 2 2 29% 29% 29% 

1 5 2,44 8,29 9,32 9,53 29% 26% 26% 

1 6 1,4 5,31 5,32 5,31 26% 26% 26% 

1 7 22,74 23,68 22,74 22,66 96% 100% 100% 

1 8 148,63 155,64 148,93 148,34 96% 100% 100% 

1 9 12,12 13,27 13,08 13,15 91% 93% 92% 

1 10 5,74 9,19 7,4 7,18 62% 78% 80% 

1 11 15,24 18,99 15,87 15,84 80% 97% 96% 

1 12 49,5 56,9 49,19 49,3 87% 100% 100% 

1 13 1,95 6,18 6,87 6,97 31% 28% 28% 

1 14 7,76 13,14 10,41 10,16 59% 74% 77% 

1 15 43,52 50,27 43,48 43,63 87% 100% 100% 

1 16 0,92 3,09 3,06 3,08 31% 30% 31% 

1 17 1,19 4,22 4,24 4,23 28% 28% 28% 

2 1 0,79 3,02 5,82 5,59 27% 14% 15% 

2 2 8,17 13,17 11,45 11,34 62% 71% 72% 

2 3 1,31 4,28 7,08 7,09 30% 18% 19% 

3 1 4,28 13,28 15,39 15,52 32% 28% 28% 

3 2 15,99 18,6 17,75 18,03 86% 90% 89% 

3 3 16,37 20,42 18,81 19,04 80% 87% 86% 

3 4 0,36 3 2 2,01 6% 9% 9% 

4 1 1,44 5,4 6,68 6,82 27% 22% 21% 

4 2 1,22 4,25 6,18 6,11 28% 20% 20% 

5 1 0,96 3,1 4,98 4,88 32% 19% 20% 

5 2 5,57 9,69 7,78 7,65 58% 72% 72% 

5 3 0,33 2 2,94 2,35 8% 6% 7% 

5 4 0,29 2 2,88 2,32 4% 3% 3% 
Tabel 36: Situatie 2 – Ordergroottes 

 

 
#kleine setups #grote setups 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 10,01 9,82 9,79 2,08 2,28 2,28 

R2 27,69 27,71 27,61 0,71 0,73 0,73 

U5 13,16 13,13 13,14 1,85 1,85 1,85 

U6 13,14 13,12 13,13 1,84 1,84 1,85 
Tabel 37: Situatie 2 - aantal  set-ups 
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Non-actief 
 wegens gebrek aan jobs 

Non-actief 
wegens gebrek aan materiaal 

Actief 
(verwerking of set-up) 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 26% 25% 25% 0% 0% 0% 74% 75% 75% 

R2 14% 14% 14% 16% 16% 17% 70% 70% 70% 

U5 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 98% 98% 

U6 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 97% 98% 
Tabel 38: Situatie 2 - Tijdsbesteding van de machines 

Identificatie 

Gemiddelde 
vraag 

Servicegraad 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 98% 99% 98% 

1 2 5,34 91% 93% 92% 

1 3 31,02 80% 86% 84% 

1 4 0,57 100% 100% 100% 

1 5 2,44 97% 98% 97% 

1 6 1,4 98% 97% 97% 

1 7 22,74 95% 97% 97% 

1 8 148,63 92% 89% 93% 

1 9 12,12 97% 97% 98% 

1 10 5,74 99% 98% 99% 

1 11 15,24 84% 88% 87% 

1 12 49,5 79% 83% 81% 

1 13 1,95 98% 98% 98% 

1 14 7,76 91% 91% 90% 

1 15 43,52 80% 85% 83% 

1 16 0,92 100% 99% 99% 

1 17 1,19 99% 98% 97% 

2 1 0,79 100% 99% 98% 

2 2 8,17 99% 99% 100% 

2 3 1,31 100% 98% 98% 

3 1 4,28 96% 96% 97% 

3 2 15,99 82% 87% 86% 

3 3 16,37 84% 87% 86% 

3 4 0,36 100% 97% 96% 

4 1 1,44 98% 99% 99% 

4 2 1,22 99% 99% 99% 

5 1 0,96 99% 97% 97% 

5 2 5,57 93% 94% 95% 

5 3 0,33 100% 98% 97% 

5 4 0,29 100% 99% 99% 
Tabel 39: Situatie 2 – servicegraad 
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Identificatie 

Gemiddelde 
vraag 

Eindvoorraad Interne voorraad 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 3,84 4,11 4,18 3,99 3,23 3,30 

1 2 5,34 6,07 5,63 5,44 6,33 5,94 6,41 

1 3 31,02 17,09 18,14 17,39 24,41 22,90 24,65 

1 4 0,57 1,96 1,29 1,26 2,54 2,82 2,85 

1 5 2,44 4,72 5,12 5,17 4,10 3,37 3,46 

1 6 1,4 3,11 2,67 2,63 3,34 2,91 2,89 

1 7 22,74 17,33 15,87 16,58 2,92 4,24 4,18 

1 8 148,63 83,89 54,57 58,78 25,35 22,48 22,41 

1 9 12,12 10,72 9,83 10,13 2,43 2,77 2,74 

1 10 5,74 7,87 6,55 6,75 1,99 2,08 2,12 

1 11 15,24 10,73 11,15 10,99 13,25 13,82 14,49 

1 12 49,5 25,69 24,17 23,19 36,77 23,59 26,23 

1 13 1,95 3,95 4,00 3,99 3,96 3,22 3,32 

1 14 7,76 7,91 6,78 6,48 8,56 7,01 7,51 

1 15 43,52 23,00 25,12 24,29 33,00 36,02 38,35 

1 16 0,92 2,23 1,72 1,67 3,10 2,71 2,75 

1 17 1,19 2,66 2,23 2,17 3,30 2,78 2,86 

2 1 0,79 2,27 3,92 3,70 2,76 2,69 2,69 

2 2 8,17 9,91 10,79 10,99 2,27 2,60 2,65 

2 3 1,31 3,03 4,09 4,12 1,60 1,42 1,46 

3 1 4,28 8,06 8,68 8,75 5,48 4,10 4,30 

3 2 15,99 9,63 10,72 10,51 13,00 10,63 11,82 

3 3 16,37 11,74 11,99 11,86 14,19 11,68 12,62 

3 4 0,36 1,92 0,48 0,51 1,55 2,15 2,11 

4 1 1,44 3,18 4,32 4,31 3,29 3,44 3,57 

4 2 1,22 2,72 3,84 3,76 3,24 3,13 3,16 

5 1 0,96 2,25 2,74 2,74 3,07 2,60 2,71 

5 2 5,57 6,47 6,59 6,66 6,71 6,59 6,99 

5 3 0,33 1,45 1,87 1,74 2,14 2,82 2,76 

5 4 0,29 1,52 1,95 1,88 2,00 1,96 2,25 
Tabel 40: Situatie 2 - Dag-gemiddelde voorraadniveaus 

  Eindvoorraad Interne voorraad 

  FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal 296,93 270,92 272,65 240,65 217,72 229,58 

R-artikelen 132,75 101,71 107,36 36,56 35,59 35,55 

U-artikelen 164,18 169,21 165,29 204,09 182,13 194,03 
Tabel 41: Situatie 2 - Totale dag-gemiddelde voorraadniveaus 
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Totaal Eindvoorraad Interne voorraad 

Besteld (FL) /beschikbaar 
op muur (CONWIP) 

FL 769,75 262,19 98,89 408,67 

Statische 
CONWIP 727,5 237,4 72,54 417,56 

Dynamische 
CONWIP 741,02 238,87 84,95 417,2 

Tabel 42: Situatie 2 – Gemiddelde lokalisatie van de (fictieve) kaartjes aan het eind van de week 
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B.3 Situatie 3 
 

Identificatie 

 Gem. 
vraaag 

Gem. (netto) ordergrootte %actieve weken (= met bestelling) 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 6,71 7,08 7,43 29% 28% 26% 

1 2 5,34 11,04 7,16 6,97 49% 75% 77% 

1 3 31,02 41,7 31,08 30,9 75% 100% 100% 

1 4 0,57 2,25 2,01 2 26% 30% 30% 

1 5 2,44 8,99 9,29 9,56 27% 26% 26% 

1 6 1,4 5,7 5,31 5,29 24% 26% 26% 

1 7 22,74 23,74 22,74 22,67 95% 100% 100% 

1 8 148,63 154 148,29 148,51 96% 100% 100% 

1 9 12,12 13,35 12,98 13,06 91% 94% 93% 

1 10 5,74 9,2 7,24 7,14 63% 80% 80% 

1 11 15,24 21,33 15,9 15,76 71% 96% 96% 

1 12 49,5 65,16 49,55 49,51 76% 100% 100% 

1 13 1,95 6,73 6,87 6,98 29% 28% 28% 

1 14 7,76 14,75 10,32 10,05 53% 75% 77% 

1 15 43,52 57,48 43,63 43,51 76% 100% 100% 

1 16 0,92 3,38 3,1 3,06 27% 30% 30% 

1 17 1,19 4,6 4,23 4,23 26% 28% 28% 

2 1 0,79 3,25 5,92 5,64 26% 14% 15% 

2 2 8,17 13,21 11,51 11,46 62% 71% 71% 

2 3 1,31 4,26 7,24 7,03 31% 18% 18% 

3 1 4,28 14,58 15,5 15,4 29% 28% 28% 

3 2 15,99 21,23 18,18 17,75 75% 88% 90% 

3 3 16,37 22,93 19,21 18,97 72% 85% 87% 

3 4 0,36 3,01 2,07 2,01 6% 8% 9% 

4 1 1,44 5,8 6,79 6,78 25% 22% 21% 

4 2 1,22 4,63 6,1 6,21 27% 20% 20% 

5 1 0,96 3,39 4,82 4,92 29% 20% 20% 

5 2 5,57 10,95 8,24 7,67 51% 67% 72% 

5 3 0,33 2,04 2,7 2,58 7% 6% 6% 

5 4 0,29 2,01 2,73 2,8 4% 3% 3% 
Tabel 43: Situatie 3 – ordergroottes 

 
#kleine setups #grote setups 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 10,14 9,82 9,79 1,95 2,27 2,29 

R2 27,66 27,63 27,63 0,71 0,72 0,73 

U5 13,2 13,16 13,14 1,81 1,85 1,85 

U6 13,2 13,16 13,13 1,81 1,84 1,85 
Tabel 44: Situatie 3 - aantal set-ups 
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Tijd in status -1 Tijd in status 0 Tijd in status 1 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 26% 25% 25% 0% 0% 0% 74% 75% 75% 

R2 15% 14% 14% 15% 16% 16% 70% 70% 70% 

U5 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 98% 98% 

U6 2% 2% 2% 0% 0% 0% 98% 98% 98% 
Tabel 45: Situatie 3 - Tijdsbesteding van de machines 

Identificatie 

Gemiddelde 
vraag 

Servicegraad 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 83% 88% 87% 

1 2 5,34 76% 76% 73% 

1 3 31,02 69% 69% 68% 

1 4 0,57 93% 91% 91% 

1 5 2,44 82% 87% 85% 

1 6 1,4 85% 88% 85% 

1 7 22,74 95% 81% 98% 

1 8 148,63 95% 75% 95% 

1 9 12,12 97% 83% 98% 

1 10 5,74 99% 88% 99% 

1 11 15,24 71% 71% 70% 

1 12 49,5 68% 66% 66% 

1 13 1,95 84% 89% 86% 

1 14 7,76 75% 73% 71% 

1 15 43,52 68% 69% 67% 

1 16 0,92 88% 90% 87% 

1 17 1,19 86% 89% 85% 

2 1 0,79 90% 96% 93% 

2 2 8,17 99% 99% 100% 

2 3 1,31 100% 98% 98% 

3 1 4,28 82% 74% 84% 

3 2 15,99 70% 67% 69% 

3 3 16,37 71% 67% 69% 

3 4 0,36 98% 80% 91% 

4 1 1,44 85% 96% 90% 

4 2 1,22 86% 96% 91% 

5 1 0,96 87% 89% 89% 

5 2 5,57 76% 81% 75% 

5 3 0,33 98% 96% 95% 

5 4 0,29 100% 98% 97% 
Tabel 46: Situatie 3 – Servicegraad 
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Identificatie 

Gemiddelde 
vraag 

Eindstock WIP 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,96 3,41 3,53 3,59 5,97 3,62 4,23 

1 2 5,34 5,37 4,78 4,69 10,84 6,84 8,95 

1 3 31,02 15,67 16,30 16,47 51,10 27,77 39,03 

1 4 0,57 1,81 1,10 1,10 2,99 2,83 2,81 

1 5 2,44 4,15 4,41 4,39 6,09 3,80 4,64 

1 6 1,4 2,73 2,32 2,23 4,49 3,12 3,51 

1 7 22,74 17,52 13,14 16,62 3,17 4,32 4,31 

1 8 148,63 85,60 45,68 58,86 26,31 22,06 22,14 

1 9 12,12 10,76 8,18 10,17 2,54 2,87 2,82 

1 10 5,74 7,85 5,57 6,78 2,04 2,10 2,09 

1 11 15,24 9,67 9,94 9,93 25,76 15,87 21,46 

1 12 49,5 23,36 22,28 22,50 79,23 32,02 49,29 

1 13 1,95 3,51 3,45 3,38 5,53 3,56 4,23 

1 14 7,76 6,88 5,78 5,66 14,77 8,24 11,22 

1 15 43,52 21,27 22,82 23,08 69,62 42,46 58,52 

1 16 0,92 2,00 1,47 1,42 3,82 2,83 3,32 

1 17 1,19 2,42 1,92 1,85 4,29 3,05 3,40 

2 1 0,79 2,00 3,81 3,39 3,37 2,93 2,96 

2 2 8,17 9,87 10,51 11,01 2,33 2,69 2,68 

2 3 1,31 3,03 4,01 4,09 1,70 1,50 1,48 

3 1 4,28 7,10 6,85 7,49 9,26 4,49 6,32 

3 2 15,99 8,82 9,35 9,59 26,95 11,94 19,28 

3 3 16,37 10,46 10,13 10,56 28,13 12,80 20,38 

3 4 0,36 1,77 0,54 0,44 1,77 2,42 2,13 

4 1 1,44 2,79 4,02 3,75 4,46 3,77 4,23 

4 2 1,22 2,37 3,55 3,40 4,36 3,40 3,77 

5 1 0,96 1,98 2,41 2,40 3,98 2,95 3,18 

5 2 5,57 5,70 5,90 5,68 11,46 7,35 9,45 

5 3 0,33 1,42 1,74 1,79 2,11 2,42 2,52 

5 4 0,29 1,41 1,63 2,07 2,17 2,33 2,40 
Tabel 47: Situatie 3 – Dag-gemiddelde voorraadniveaus 

 
Eindvoorraad Interne voorraad 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal 282,69 237,12 258,36 420,62 248,34 326,78 

R-artikelen 134,62 87,08 107,54 38,1 35,53 35,54 

U-artikelen 148,07 150,04 150,82 382,52 212,81 291,24 
Tabel 48: Situatie 3 - Totale dag-gemiddelde voorraadniveaus 
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Totaal Eindvoorraad Interne voorraad 

Besteld (FL) /beschikbaar 
op muur (CONWIP) 

FL 940,93 252,93 279,41 408,59 

Statische 
CONWIP 727,47 211 99,08 417,39 

Dynamische  
CONWIP 828,92 231,75 179,73 417,44 

Tabel 49: Situatie 3 - Gemiddelde lokalisatie van de (fictieve) CONWIP-kaartjes 
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B.4 Situatie 4 

 
#kleine setups #grote setups 

 
FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

SM 10,23 9,96 9,94 2,02 2,29 2,3 

R2 28,03 28,01 28,01 0,72 0,73 0,73 

U5 13,34 13,33 13,32 1,85 1,87 1,87 

U6 13,33 13,3 13,32 1,84 1,87 1,87 
Tabel 50: Situatie 4 - Aantal set-ups 

Identificatie 

Gemiddelde 
vraag 

Servicegraad 

ID 1 ID2 FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

1 1 1,98 89% 93% 91% 

1 2 5,41 80% 80% 76% 

1 3 31,4 69% 66% 63% 

1 4 0,58 97% 96% 95% 

1 5 2,48 87% 92% 90% 

1 6 1,41 90% 92% 89% 

1 7 23,02 96% 90% 98% 

1 8 150,48 95% 81% 95% 

1 9 12,27 97% 92% 98% 

1 10 5,81 99% 95% 99% 

1 11 15,43 73% 71% 67% 

1 12 50,11 69% 63% 61% 

1 13 1,97 89% 93% 90% 

1 14 7,86 78% 75% 71% 

1 15 44,07 69% 66% 63% 

1 16 0,94 94% 95% 91% 

1 17 1,21 91% 93% 89% 

2 1 0,8 95% 97% 95% 

2 2 8,27 99% 99% 100% 

2 3 1,33 100% 98% 98% 

3 1 4,33 86% 79% 89% 

3 2 16,19 71% 65% 66% 

3 3 16,57 73% 66% 67% 

3 4 0,37 99% 86% 93% 

4 1 1,46 90% 98% 95% 

4 2 1,23 91% 97% 94% 

5 1 0,97 94% 92% 92% 

5 2 5,64 80% 84% 78% 

5 3 0,34 99% 97% 95% 

5 4 0,3 100% 98% 97% 
Tabel 51: Situatie 4 – Servicegraad 
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  Eindvoorraad Interne voorraad 

  FL 
Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP FL 

Statische 
CONWIP 

Dynamische 
CONWIP 

Totaal 275,97 227,88 241,41 342,36 251,78 307,51 

R-artikelen 134,03 85,8 103,75 37,38 36,29 36,14 

U-artikelen 141,94 142,08 137,66 304,98 215,49 271,37 
Tabel 52: Situatie 4 - Totale dag-gemiddelde voorraadniveaus 

 
Totaal Eindvoorraad Interne voorraad 

Besteld (FL) /beschikbaar 
op muur (CONWIP) 

FL 859,92 247,65 198,39 413,88 

Statische 
CONWIP 727,12 202,94 101,5 422,68 

Dynamische 
CONWIP 799,14 218,03 158,27 422,84 

Tabel 53: Situatie 4 - Gemiddelde lokalisatie van de (fictieve) CONWIP-kaartjes 
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Zoals eerder aangehaald, kunnen twee zaken op de bijgevoegde CD-rom teruggevonden worden. 

Enerzijds kan de Matlab-code van het simulatiemodel zowel in pdf-formaat als in de originele 

bronbestanden worden geraadpleegd. Anderzijds zijn op deze CD-rom ook alle – reeds verwerkte – 

resultaten van elk van de 24 uitgevoerde experimenten opgeslaan. We spreken over een achttal 

grafieken en vijf tabellen. Eenduidige experimentcodes worden gebruikt om deze experimenten van 

elkaar te onderscheiden. In Tabel 54, Tabel 55 en Tabel 56 is een overzicht van deze codes gegeven. 

Code 
Gebruikte 
strategie 

Kenmerken van de toegepaste strategie 

EOQ1 Fixed lotsize Alle parameters optimaal ingesteld (o.a. naar verwezen als “situatie 1”) 

EOQ2 Fixed lotsize Volledige review periode gebruikt in de ROP-formule 

EOQ3 Fixed lotsize 
Hogere POQ-waarden (dan optimaal) ingesteld voor artikelen met 
gemiddelde vraag lager dan 15 banden/week 

EOQ4 Fixed lotsize Zelfde als EOQ4, maar met volledige review periode in de ROP-formule 

EOQ5 Fixed lotsize 
Lagere POQ-waarden (dan optimaal) ingesteld voor artikelen met 
gemiddelde vraag lager dan 15 banden/week 

EOQ6 Fixed lotsize Zelfde als EOQ5, maar met volledige review periode in de ROP-formule 

EOQ7 Fixed lotsize Alle parameters optimaal, maar order-up principe wordt niet toegepast 

EOQ8 Fixed lotsize Alle parameters optimaal, maar geen volgorderegels 

EOQ9 Fixed lotsize 
EOQ8 + toevoeging van prioriteit voor artikelen met lagere 
voorraaddekking 

EOQ10 Fixed lotsize EOQ9 + toevoeging van prioriteit voor de R-artikelen 
Tabel 54: De experimenten ter optimalisatie van de fixed lotsize strategie. 

Code 
Gebruikte 
strategie 

Kenmerken van de toegepaste strategie 

CON1 
CONWIP 
statisch 

Zonder optimalisatie van de proportionele veiligheidsvoorraad, minimum 
ordergroottes of aantal kaartjes. 

CON2 
CONWIP 
statisch 

CON1 + optimale minimum ordergroottes 

CON3 
CONWIP 
statisch 

CON2 + optimale proportionele veiligheidsvoorraden 

CON4 
CONWIP 
statisch 

CON3 + optimale herverdeling van het aantal kaartjes = alle parameters 
optimaal ingesteld (o.a. naar verwezen als “situatie 1”) 

CON5 
CONWIP 
dynamisch 

CONWIP met dynamisch aantal kaartjes uitgevoerd met de optimale 
parameters van de statische variant (o.a. naar verwezen als “situatie 1”) 

Tabel 55: De experimenten ter optimalisatie van de fixed lotsize strategie. 

Code 
Gebruikte 
strategie 

Kenmerken van de toegepaste strategie 

SEA1 Fixed lotsize 
De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
cyclische vraag (=situatie 2) 

SEA2 
CONWIP 
statisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
cyclische vraag (=situatie 2) 

SEA3 
CONWIP 
dynamisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
cyclische vraag (=situatie 2) 

SEA4 Fixed lotsize 
De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
langdurig hoge vraag gevolgd door langdurig lage vraag (=situatie 3) 

SEA5 
CONWIP 
statisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
langdurig hoge gevolgd door langdurig lage vraag (=situatie 3) 

SEA6 
CONWIP 
dynamisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie met 
langdurig hoge gevolgd door langdurig lage vraag (=situatie 3) 
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SEA7 Fixed lotsize 
De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie waarin de 
vraag eenmalig en kortstondig een scherpe piek heeft (=situatie 4) 

SEA8 
CONWIP 
statisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie waarin de 
vraag eenmalig en kortstondig een scherpe piek heeft (=situatie 4) 

SEA9 
CONWIP 
dynamisch 

De optimale parameters voor stabiele vraag gebruikt voor situatie waarin de 
vraag eenmalig en kortstondig een scherpe piek heeft (=situatie 4) 

Tabel 56: De experimenten met variabele vraag voor de vergelijking van beide strategieën 

De resulterende grafieken van elk experiment zijn op de CD-rom genummerd van één tot acht. Tabel 

57 geeft een overzicht van deze nummering. 

Grafiek-
nummer 

Beschrijving grafiek 

1 Daggemiddelde voorraadniveaus per artikel 

2 Daggemiddelde servicegraad per artikel 

3 
Sample van de evolutie van de voorraadniveaus van het grootste R-artikel tijdens één 
run 

3 bis (evt) 
Sample van de evolutie van de voorraadniveaus van het tweede grootste U-artikel 
tijdens één run 

4 Gemiddelde dagevolutie van de totale interne voorraad 

5 
Gemiddelde weekevolutie van de lokalisatie van de (denkbeeldige) CONWIP-kaartjes 
aan het einde van de week 

6 Gemiddelde dagevolutie van het percentage artikelen met stockout 

7 
Sample van de evolutie van de bestelde ordergroottes voor vier interessante artikelen 
tijdens één run 

8 Gemiddelde dagevolutie van het aantal set-ups per machine 
Tabel 57: Overzicht van de resulterende grafieken per experiment 

Met elk experiment zijn telkens ook vijf tabellen met resultaten geassocieerd. Deze zijn allemaal 

verzameld in één pdf-bestand op de CD-rom. De volgorde waarin deze tabellen voorkomen in dit 

bestand, is voor elk experiment hetzelfde. Een overzicht hiervan is weergegeven in Tabel 58. 

Volgorde van 
weergave 

De informatie 

Tabel 1 Daggemiddelde voorraadniveaus (uitgedrukt in banden) en servicegraad per artikel 

Tabel 2 Weekgemiddelde ordergroottes (uitgedrukt in banden) en het percentage weken 
waarin iets besteld werd, per artikel 

Tabel 3 Daggemiddeld aantal set-ups (aantal/dag) en spendering van tijd in een status (%)  

Tabel 4 Daggemiddelde voorraadniveaus van de R-, U- en alle artikelen samen (uitgedrukt 
in banden) 

Tabel 5 Weekgemiddelde lokalisatie van de (denkbeeldige) CONWIP-kaartjes  
Tabel 58: Overzichtvan de resulterende tabellen per experiment



 

 

 


