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Hoofdstuk 1: Basisconcepten 
Definities 
Supply chain = De keten van organisaties en processen nodig om ruwe materialen tot eindproducten 
te transformeren en deze eindproducten tot bij de klant/markt/gebruiker te brengen. Het beschrijft 
hoe organisaties met elkaar gelinkt zijn. 
Materialen worden onderscheid als grondstoffen, half afgewerkt, eindproducten of MRO-artikelen 
(Maintenance, Repair, Operating supplies). 
Supply Chain Management (SCM) = Design, ontwikkeling, optimalisatie en management van de 
interne en externe componenten van de SC en dit consistent met de algemene objectieven en 
strategieën van het bedrijf. Overkoepelt het wereldwijd aanleveren, transformeren en distribueren. 
Supply Chain Operations Reference Model (SCOR): 

 
 
 

 
Operations Management = Deelgebied van SCM dat gaat over de productie van goederen en 
diensten. Het is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een 
bedrijf, alsook de toevoer van grondstoffen en uitvoering van logistieke acties. 
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Operations Research (OR) = Toepassing van wiskundige technieken en modellen om processen 
binnen organisaties te verbeteren of te optimaliseren. 
OM is idealiter een closed-loop management systeem dat de link bewaakt tussen strategie en 
uitvoering adhv een monitor systeem en feedback loop. 

 
 Design: Productontwikkeling, productiestructuur en –processen, procestechnologie, job 

design. 
 Plan: Lange termijn (strategisch), middellange termijn (tactisch), korte termijn (operationeel). 

Voorzien van veiligheidsbuffers in het productiesysteem, communicatie. 
 Execute: Aansturen van resources, kwaliteitsbeheersing, kostenprijsbeheersing, werken met 

mensen. 
Beschermingsmechanismen: Ten einde in een voldoende stabiele situatie te kunnen werken, moet 
“operations” afgeschermd worden van de onzekerheden van de omgeving. Daarom introduceert 
men buffers. Extra voorraad, doorlooptijd, capaciteit. Men zal het juiste evenwicht moeten vinden. 

 



Productieconcepten 
Productiedoorlooptijd = Tijdspanne vanaf 
bestellen grondstof tem productie van het 
afgewerkte product inclusief levering. 
(Production leadtime) 
Leveringstermijn = Tijdspanne tussen 
bestelling van de klant en het moment van 
de effectieve levering. (Delivery leadtime) 
Het verschil is de “leadtime gap” 
Productieomgevingen: 

 Make to stock (MTS): Eerst 
produceren, dan verkopen. 
Producten brengen wachttijd door, 
niet de klanten. Productie gebeurt 
op basis van forecasting. 
 

 Make to order (MTO): Eerst 
verkopen, dan produceren. Er is 
geen voorraad van eindproducten, 
eventueel wel van grondstoffen. 
Klanten zijn bereid om op 
bestelling te wachten. 
 

 Assemble to order (ATO): Men 
finaliseert naargelang wat de klant 
bestelt. Er is een tussenvoorraad. 
Klanten hoeven niet lang op 
bestelling te wachten. Beste optie! 
 

 Engineer to order (ETO): Men 
designed en produceert wat de 
klant bestelt. Geen enkele 
voorraad, enkel van capaciteit. 
Klanten zijn bereid lang op de 
bestelling te wachten. 

Het klantenorderontkoppelpunt is het laatste voorraadpunt van waaruit de klant beleverd wordt. 
De gekozen P/D-verhouding is een kwestie van bedrijfsstrategie. Men zal moeten balanceren tussen 
prijs, service, product. 
De productiedoorlooptijd is niet enkel pure productietijd. Tussen de operaties heeft men regelmatig 
wachttijden. Deze ontstaan door variabiliteit, onzekerheden of capaciteitsproblemen.  
De Q-factor is de ratio Q=P/P’ waarbij P’ de nuttige productietijd is, zonder wachttijden. Tijdens de 
wachttijd ligt het product op voorraad. Hoe trager de doorstroming, hoe meer voorraad er ligt (lean). 
Deze kan opgesplitst worden in functionele voorraad (noodzakelijk) en disfunctionele voorraad 
(vermijdbaar). 



Hoofdstuk 2: Voorraadbeheer 
Voorraad 
Voorraad = De hoeveelheid van een bepaald item aanwezig in de organisatie, waarbij het item zowel 
kan zijn een grondstof, half afgewerkt product, eindproduct of hulpstof/MRO. Voorraad ontstaat om 
door tijd- en ritmeverschillen, onzekerheid en variabiliteit, economische motieven. 
Work in progress = Speciale vorm van voorraad. Dit zijn de goederen die nog behandelingen moeten 
ondergaan voordat zij op een voorraadpunt komen. Boekhoudkundig worden deze goederen 
gelijkgesteld aan half afgewerkte producten. 
Het doel van de voorraad is: 
-Tegemoetkomen aan de variabiliteit in de vraag. 
-Garanderen van een zekere onafhankelijkheid tov productie. 
-Veiligheidsmarge inleggen. 
-Flexibiliteit in productie/aankoop mogelijk maken. 
-Voordeel halen uit economische schaalvoordelen. 
Voorraadwaarde staat gemiddeld voor 25% van de activa. De jaarlijkse holding costs zijn gemiddeld 
15 à 25% van het voorraadkapitaal. 
Voorraadsysteem 
Voorraadsysteem = Het geheel van policies (beleidslijn) en controlemechanismen dat voor elk item 
de beoogde voorraadhoogte bepaalt, de werkelijke voorraadhoogte controleert en bepaalt wanneer 
en met welke hoeveelheden de herbevoorrading moet gebeuren. 
5 componenten: 
1) Vraagstructuur (onafhankelijk/afhankelijk, deterministisch/stochastisch). 
2) Aanbodstructuur (make or buy) 
3) Beperkingen (ruimtelijk, financieel, houdbaarheid) 
4) Voorraad gerelateerde kosten: 
 -Aankoopkosten (P*Q) 
 -Bestelkosten (Orderprijs*aantal bestellingen) 
 -Tekortkosten (stockout cost) 
 -Voorraadbewaarkosten (Ch = Kapitaalkosten + opslagkosten + service kosten + risicokosten) 
  •Kapitaalkosten = cost of capital*voorraadwaarde 
  •Opslagkosten = variabele opslagkost*hoeveelheid goederen 
  •Service kosten = verzekeringskost*hoeveelheid goederen 
  •Risicokosten = risicokost*hoeveelheid goederen 
5) Klantenservice (tijdige levering met correcte opvolging) 
Klantenservice 
5 type definities: 
1) Gebaseerd op bevoorradingscyclus = aantal bevoorradingscycli zonder stock out (%) 
2) Volume gebaseerd = volume van een item dat tijdig kan geleverd worden (%) 
3) Tijd gebaseerd = tijdspanne waarin voorraadhoogte positief (%) 
4) Orderlijn gebaseerd = aantal orderlijnen dat tijdig geleverd worden (%) 
5) Order gebaseerd = aantal orders waarvoor alle orderlijnen tijdig geleverd worden (%) 



Meten van voorraad 
1) Voorraadinvesteringen = totale voorraadwaarde/balanstotaal 
Typisch rond 25% van activa. Wel evolueert men naar een lager percentage! 
2) Voorraadrotatie = jaaromzet aan kostprijs/gemiddelde voorraadwaarde aan kostprijs 
Hoe hoger deze ratio ligt, hoe efficiënter. De geldcyclus is immers korter. 
3) Aantal weken voorraad = gemiddelde voorraad aan kostprijs/weekomzet aan kostprijs 

 of = 52/voorraadrotatie 
EOQ 
Aannames: Deterministisch aankoopmodel waarbij de vraag constant is, de levertijd onafhankelijk 
van de vraag is, tekorten niet bestaan en alle kosten gekend zijn. 
Wat is nu de optimale economische bestelhoeveelheid? 

 
TC = totale aankoopprijs + alle bestelkosten + alle voorraadkosten 
TC = D*Cp + (D/Q)*CO + (Q/2)*Ch 
De totale aankoopprijs is een constant en zal geen rol spelen in de optimalisatie van Q. De functie 
afleiden naar Q en gelijkstellen aan 0 levert de optimale waarde voor Q op. 

 = ∗
² + = 0  Q*= ∗ ∗ =  

Producten met een hogere aankoopprijs worden beter in kleinere bestelhoeveelheden en dus meer 
frequenter aangekocht. Dit geldt ook voor producten met een hogere holdingkost. 
EOQ is niet evenredig met D, maar met √ . 
Het optimum ligt dus op het snijpunt waar holding kost = bestelkost. 
Afgeleide resultaten:  
Aantal bestellingen per jaar = D/EOQ 

Tijd tussen bestellingen = EOQ/D  T*= ∗
∗ =  

Gemiddelde voorraad = EOQ/2 

Holding kost 

Aankoopkost 
Bestelkost 



Deterministische voorraadmodellen 
Economic Production Quantity (EPQ): 
Koopt een onderneming het product in kwestie niet aan maar produceert het het zelf, dan is het 
realistisch ervan uit te gaan dat het ganse lot niet in één keer beschikbaar kan zijn. We noteren dus 
een eindige opvulratio p uitgedrukt in eenheden per tijdseenheid.  

 
De parameters p en d staan voor productiesnelheid en vraagritme. In dit model zijn er ook geen 
bestelkosten (Co) maar omstelkosten! Ook moet de aankoopprijs (Cp) vervangen worden door de 
productiekost.  
TC = totale productiekost + alle omstelkosten + alle handelingskosten 
TC = D*Cp + (D/Q)*Co + (Q*(p-d)/2p)*Ch 
Functie afleiden naar Q en gelijkstellen aan 0 geeft: 
 = ∗

² + ∗ = 0  Q*= ∗ ∗
∗ =  

Conclusie: 
Deze modellen geven inzicht in de bevoorradingsmechanismen maar zijn niet erg realistisch. Ze 
worden beperkt in de praktijk gebruikt. 
Dit komt omdat de SC wereld niet deterministisch is. De vraag, leadtime en productiesnelheid zijn 
niet constant. En ook omdat er allerhande constraints en opportuniteiten zijn die niet worden 
opgenomen in de bepaling van EOQ en EPQ. De aankoopprijs is niet constant, producten worden 
dikwijls samen besteld, het magazijn heeft fysieke beperkingen, … 
Stochastische voorraadmodellen 
Bepalen van veiligheidsvoorraad: 
Veiligheidsvoorraad = hoeveelheid voorraad aangehouden bovenop voorraad nodig om de 
verwachte vraag te dekken. 
Beste optie voor het bepalen is de SS berekenen rekening houdend met de variabiliteit van de vraag 
en het gewenste service level. We nemen verder aan dat de vraag normaal verdeeld is en we hebben 
de standaardafwijking σ gegeven. 
Service level = aantal bestelperiodes zonder stockbreuk/totaal aantal bestelperiodes. 
z-factor = 1-service level. 



SS = z*σDDLT  
ROP = <DDLT> + z*σDDLT 
Er bestaan 2 basis herbevoorradingsstrategieën:  
-Continuous Review Policy: 
De voorraad wordt continu bekeken. Er wordt een bestelling geplaatst als de voorraad op een 
bepaald niveau komt (reorder point). (Q,R) Policy. Wanneer de voorraad valt tot het reorder punt 
R, dan een bestelling plaatsen voor Q eenheden. Wat bepaalt Q en R? 

 ROP = <DDLT> + safety stock = LT*D+zσDDLT 
-Periodic Review Policy: 
Op een vast moment in de tijd bestelt men een hoeveelheid die de voorraad terug aanvult tot niveau 
S. De voorraad wordt bekeken op regelmatige tijdstippen. Er kan dus ondertussen een stockbreuk 
gebeuren! In sommige gevallen bestelt men enkel als de voorraad lager ligt “s”. 

 Base-stock level S = <DDLT+r> + safety stock voor periode r+L 
S = (r+LT)*D+zσDDLT waarbij r de replenishment periode 

De safety stock dekt de onzekerheid van de vraag gedurende de replenishment periode + leadtime 
(dus hoger dan bij Continuous RP) 
Order quantity = Base-stock level – inventory level bij review (Q=S-I) 
 
 
 



Hoofdstuk 3: Productieprocessen & BoM 
Productieproces en operaties 
Productieproces = Geheel van bewerkingen nodig om het basismateriaal naar het eindproduct te 
transformeren. 
Elke product heeft en specifiek productieproces met inkomend materiaal, benodigde resources en 
uitgaande producten. Binnen dezelfde industriesector en voor hetzelfde producttype bestaan vele 
verschillende eindproducten en productieprocessen. 
Primaire productieprocessen zijn extractie van grondstoffen. 
Secundaire productieprocessen zijn transformatie van grondstoffen in goederen. 
Tertiaire productieprocessen zijn verlening van diensten. 
Operatie = Een bewerking die zich op 1 locatie, door dezelfde set van resources laat uitvoeren en die 
in principe niet onderbroken wordt. Deze bestaat uit verschillende fasen: omsteltijd, productietijd en 
wachttijd. 
Bill of material 
Bill of material = De hoeveelheid ingaand en uitgaand materiaal van elke operatie. Tevens beschrijft 
het de bijproducten in een operatie. 
Receptuur = BoM + bereidingswijze. 

 
Specifieke kenmerken 
Van elk proces moeten de operaties gekend zijn en van elke operatie moet de BoM gekend zijn, 
alsook de manier waarop materiaal verbruikt/vrijgegeven wordt (continu of per batch). 
Bij een single-level BoM moet men over alle materialen beschikken bij het begin van het proces. Dit 
zorgt voor zeer veel voorraad op de productievloer. 
Een productieproces is lineair, convergent (moeilijker want alle stromen moeten tegelijk klaar zijn) of 
divergent (minder moeilijk maar wel rekening houden met stockage verschillende eindproducten). 
Resources 
Resources = Een verzameling van capaciteitssoorten zoals machines, gereedschap, werkkrachten, 
energiebronnen, … Soms wordt ook het materiaal een resource genoemd. Resources zijn meestal 
beperkt beschikbaar. 



Hoofdstuk 4: MRP en MPS 
Afhankelijke versus onafhankelijke vraag 
De vraag naar eindproducten noemt men onafhankelijk (extern). 
De vraag naar componenten/halfproducten/grondstoffen noemt  
men afhankelijk (intern). 
MRP 
MRP = Material Requirement Planning. Berekent wanneer en hoeveel componenten/halfproducten/ 
grondstoffen men moet aankopen op produceren. MRP berekent dus enkel de afhankelijke vraag! 

 
-Bruto behoeften: som van alle vraag tijdens deze periode. 
-Geplande ontvangsten: leveringen beschikbaar bij begin van deze periode. 
-PAB: beschikbare voorraad einde de periode.  

PABi = PABi-1 + geplande ontvangsteni + te plannen ontvangsteni – bruto behoefteni -Leadtime: tijd nodig om gevraagde hoeveelheid te produceren of aankopen en op de gevraagde 
locatie te krijgen, uitgedrukt in planningsperioden (hier 1 periode). 
-Safety stock: voorraadniveau waaronder PAB niet mag zakken, uitgedrukt in de juiste unit of 
measurement. 
-Lotgrootte: Bepaald volgens verschillende modellen: 

 
Explosie = Bepaling van benodigde hoeveelheden van alle componenten voor om het even welk 
onderdeel. 
Pegging = De mogelijkheid om via MRP voor elk item uit te zoeken wat de oorzaak van de behoefte 
is, en dit tot op niveau van de “parentproducten” en onafhankelijke vraag. 
MRP kan een rollende horizon hebben en er kunnen ook wijzigingen in input van gegevens 
doorgevoerd worden. 
 
 



 
MPS 
MPS = Master Production Schedule. Berekent voor elk eindproduct op middellange termijn hoeveel 
en wanneer geproduceerd wordt. 

 
-Vraag = max( Verkoopsprognose, Orders) 

Verkoopsprognose: vraagvoorspelling, Sales Forecast 
Booked Orders: reeds geboekte klant-, MRO- en Interplant orders 

-Projected Available Balance (PAB): berekening gelijkaardig aan MRP 
PABi = PABi-1  – Demandi  + MPSi,  PAB0  = Beschikbare Voorraad 

-ATP : Available To Promise (zie later) 
Indien Booked Orders > Forecast, dan trekt men de Booked Orders af van de  voorraad! 
Aangezien het MPS-plan daar niet op was voorzien, moet men meestal herplannen. 
Productiemethodes: 
-Fixed Lot Size (EOQ)   -Chase (Lot-for-Lot)  -Level 
PAB en MPS onregelmatig  MPS = Sales forecast  MPS = constant 
Ongewoon voor productieomgeving PAB = constant   PAB = onregelmatig 
Finale keuze zal waarschijnlijk een hybridevorm zijn. Men zal voorraadkost versus omstelkost 
afwegen. 
Er is nood aan stabiliteit in de productieplanning. Men kan wel wijzigingen aanbrengen maar weinig 
wijzigingen leidt tot slechte customer service en veel wijzigingen leiden tot hogere kosten. 1 manier 
om de planning te stabiliseren is tijdzones afspreken waarin wijzigingen niet meer, uitzonderlijk of 
altijd mogelijk zijn. 

 
-Demand Time Fence (DTF): in de “Frozen” zone worden wijzigingen in het MPS productieplan of 
prognoses niet meer aanvaard.  
-Planning Time Fence (PTF): in de “Flexible” zone tussen DTF en PTF kunnen prognoses en MPS nog 
gewijzigd worden, maar enkel met medeweten van de planner en na een capaciteitscheck. 
-Na PTF: in deze “Free” zone kan nog volop aangepast worden, zonder extra checks. 



Bij niet-standaard producten is het moeilijk goede verkoopprognoses voor eindproducten te maken 
en vermijdt men liefst om eindproducten op voorraad te leggen. In dat geval zal men MPS berekenen 
voor componenten/halfproducten op het klantenontkoppelingpunt. De finale productieplanning 
gebeurt dan met het Final Assembly Plan (FAS) ipv MPS. 

 
Planning Bill: Modulaire BoM of SuperBill: 
Ofwel is de verkoopprognose voor elke module van de modulaire BoM gekend  Modulaire Bill. 
Men gebruikt hier MPS voor elke module. 
Ofwel is de verkoopsprognose voor het “gemiddeld” eindproduct gekend en berekent men, op basis 
van historiek, de procentuele optiemix-keuze (%) voor elke module van de modulaire BoM 
SuperBill. 
Hoofdstuk 5: ATP & Capacity Planning 
Available-to-promise 
ATP = Aantal bijkomende orders men nog kan beloven zonder dat de andere in gevaar komen. 
Berekening periode 1: ATP1 = PAB0 + MPS1 – Som booked orders periode 1 tem periode juist voor 
volgende MPS productie. 
Berekening periode i: ATPi = MPSi – Som booked orders periode i tem periode juist voor volgende 
MPS productie. 
Order promising 
Gaat over bepalen van een betrouwbare geconfirmeerde levertijd, communicatie met de klant en 
orderacceptatie. In MTS omgevingen is ATP een uitstekende methode voor order promising, 
uitgaande van beschikbare voorraad en geplande producties. 
In MTO omgevingen moet men de klant een uitleverdatum beloven op basis van de nog beschikbare 
productiecapaciteit (ATP is niet beschikbaar, je hebt geen voorraadplanning maar 
capaciteitsplanning). 
 
 



Andere methodes zijn dan: 
1. Vaste Leadtime: bvb het product is zowieso terug beschikbaar na 2 weken. 
2. Capable To Promise (CTP): op basis van de beschikbare capaciteit berekent men een leverdatum (= 
datum einde productie + transporttijd) 
• CTP Algoritmes zijn complex. 
• Gevolg: bij internet bestellingen (vb Dell) geeft men dikwijls pas de levertijd na bestelling, vooraf 
enkel een indicatieve leadtime. 
3. Regeneratieve CTP: ook reeds aan klanten toegewezen productieorders worden herpland. 
4. Profitable To Promise (PTP): bij het herplannen van het nieuwe order geeft men prioriteit aan de 
meest winstgevende klantenorders. 
Capaciteitsplanning 
Capaciteitsplanning heeft als beleidsdoel ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is 
om de geplande productie te verwezenlijken. De planning wordt enkel gemaakt voor machines en 
andere finite capacity resources. 
Rough Cut Capacity Test (RCCP) = De capaciteitscheck op MPS niveau.  
Voor elk eindproduct wordt een resourceprofiel opgesteld waarin elke “bottleneck” machine wordt 
meegenomen. De bottlenecks zijn de enige focus van deze capaciteitscheck. 
Het resourceprofiel van een eindproduct geeft aan hoeveel van een bepaalde resource wordt 
gebruikt per productie-eenheid, en dat in de juiste “relatieve” periode. 
Dit niet enkel voor de eindbewerking maar ook voor de voorafgaande bewerkingen. 
Ahv het resourceprofiel en het MPS plan van alle eindproducten kan een bezettingsprofiel 
opgemaakt worden: Load profile. 
Men vermenigvuldigt de MPS productiehoeveelheid met het resource profiel en zet voor elke 
resource het capaciteitsgebruik uit in de tijd. 
De beschikbare capaciteit is de “demonstrated” capaciteit, nooit de theoretische capaciteit. Dikwijls 
wordt daarop nog een efficiency factor gebruikt (buffer!). 

 
 



Capacity Requirements Planning (CRP) = Capaciteitscheck op niveau van de individuele MRP-
registratie. 
Men houdt rekenening met BoM, lotsizes, SS en leadtimes van elke component. Men houdt dus 
rekening met de productiecapaciteit die al voorradig is in de voorraad aan componenten (niet in 
RCCP!) En ook houdt men rekening met het WIP  en MRO behoefte aan componenten (niet in RCCP!). 
CRP is dus veel correcter dan RCCP vanuit MPS. RCCP probeert dan ook het gebrek aan detail in 
rekening te brengen via efficiëntiefactoren. 
Scheduling 
Productieschedule = machine toewijzing en volgordebepaling van alle taken (operaties) nodig om 
een product/job af te werken. 
Performantie-indicatoren van een schedule: 
-Duedate = Tijdstip waarop laatste operatie moet afgewerkt zijn om levertijd bij klant te halen. 

Lateness = verschil tussen tijdstip waarop de taak werkelijk is afgewerkt en het tijdstip 
waarop de taak afgewerkt had moeten zijn. Kan zowel pos als neg zijn. 
Tardiness = Positieve lateness. 

-Flowtime = De totale tijdspanne die een taak in productie doorbrengt. 
Bestaat uit bewerkingstijd + omsteltijd + transporttijd + wachttijd. 
-Bezettingsgraad = De verhouding van de tijd gebruikt voor bewerkingen tov de totale tijd 
beschikbaar. 
Prioriteitsregels: 
-Earliest due-date: De taak waarvoor de due-dat het meest nakend is, wordt eerst uitgevoerd. 
-Slack time: Verschil tussen tijd die nog resteert tot de due-dat en de som van de nog resterende 
omsteltijd en bewerkingstijd voor de taak. Eerst de taak met minste slack uitvoeren. 
-Shortest operation: Taak met kortste bewerkingstijd eerst. 
-Critical ratio: Verhouding tussen resterende tijd en resterende werk. 

=   
  

Manufacturing Execution System (MES) = Programma dat de fabriek bestuurt en dus de link is 
tussen de verschillende plannings-programma’s, automatisatie en controle. 
Hoofdstuk 6: TOC 
Theory of constraints (TOC) = De prestatie wordt bepaald door de beperkingen van een systeem. Dit 
kunnen interne of externe beperkingen zijn. 

 
Er bouwt zich automatisch voorraad op vóór machine C. 
Het helpt niet om de snelheid van A of B op te drijven, dat genereert enkel méér voorraad. 
Het helpt niet om de snelheid van D op te drijven, dat genereert enkel meer wachttijd op D. 
Het helpt enkel als de snelheid van machine C wordt opgedreven. 



Drum-buffer-ropeconcept: 
Er zal een drum toegewezen worden aan de traagste productielijn die het ritme van de gehele 
productie bepaald. Een rope zal de eerste productielijn vastbinden aan de traagste. Zo wordt 
spreiding op de overige lijnen vermeden. Er zal dus enkel een voorraad ontstaan voor de lijn met de 
drum. 

 
Drum: knelpunt prioritair plannen. Hoeveelheden en tijdstippen op knelpunt = hoofdproductieplan 
van het knelpunt. Drum bepaalt dus het MPS plan! 
Rope: resleasen van materiaal en componenten volgens het ritme van de drum. 3 types rope: 

-Shipping rope: Na bottleneck tem verscheping. 
-Constraint rope: van start proces tot bottleneck. 
-Assembly rope: zijtakken ook nodig voor finalisering van proces. 

Buffer: om knelpunt/assemblage te beschermen. 
Werkwijze TOC: 
-Identificeer de constraint (bottleneck, beperkende factor die zorgt dat het doel niet gehaald wordt) 
-Exploiteer de constraint (optimaliseer de werking van de bottleneck) 
-Pas de andere processen aan de beslissing gemaakt in stap 2 aan. 
-Neem maatregelen om de beperking op zichzelf weg te werken (bvb investering) 
-Terug naar 1 (shifting bottleneck) 
Hoofdstuk 7: SC planning raamwerk 

 



Hoofdstuk 8: Lean Manufacturing 
TPS: van JIT naar Lean Manufacturing 
Eiji Toyoda en Taiichi Ohno ontwikkelden een nieuw productieproces met nagenoeg geen 
omstelkosten meer, goedkopere kleine batches met minder voorraad en goede werkvoorwaarden 
voor het personeel.  Toyota Production System (TPS). 
TPS moet gebaseerd zijn op twee pijlers: 
-Just in time of “producing only what is needed” (Heijunka/Kanban) 
-Autonomation (Jidoka) 
JIT kreeg ruimere betekenis. Men moet streven naar een productiesysteem waarbij men voorraad zo 
veel mogelijk reduceert. Men gaat de kosten drukken door eliminatie van verspilling met als doel het 
behalen van marktvoordeel. 
Ontstaan van lean manufacturing. Deze focust op creatie van continue materiaalstroom, eliminatie 
van elke vorm van verspilling en proces van continue verbetering (Kaizen). 
De 7 vormen van Waste: MUDA 
1. Overtolligheden ten gevolge van overproductie. 
Productie>vraag. Oplossing: produceer enkel de juiste hoeveelheid op het afgesproken tijdstip tegen 
de laagste prijs en volgens de kwaliteit zoals door de klant gevraagd. 
2. Verspilling ten gevolge van wachttijd. 
Oplossing: mechanisme dat werknemers verwittigt, laat toe werknemers op dat moment voor 
andere taken in te zetten. 
3. Overtolligheden ten gevolge van transporteren. 
Zelfde goederen worden meerder keren van plaats verlegd. Oplossing: verlijden van tussenstockages. 
4. Overtolligheden in productie. 
Overbodige productiehandelingen. Oplossing: optimaliseren van proceshandelingen. 
5. Verliezen ten gevolge van voorraad. 
Te veel voorraad. Oplossing: voorraad reduceren door bronnen van variabiliteit aan te passen. 
6. Verspilling ten gevolge van beweging. 
Werknemers die rondlopen, materiaal dat aangebracht wordt, … Oplossing: gebruik maken van 
transportbanden en machines op juiste plaats groeperen. 
7. Verspilling ten gevolge van defecten. 
Oplossing: Jidoka 
Naast MUDA ook nog MURA (onregelmatigheden) en MURI (overbelasting). 
Men streeft naar een repetitief productieproces. Voorwaarden hiervoor zijn gestandaardiseerde 
producten, hoge productievolumes (geen sporadische vraag), productieatelier lijn-georiënteerd of in 
cellen georganiseerd, korte omsteltijden, reductie in variabiliteit productietijden en goede relatie 
met leveranciers. 
Push vs pull: 
Push: Men produceert ongeacht of het volgende werkstation kan volgen of niet, of evt sneller gaat. 
Pull: Het volgende station vraagt eenheden aan voorgaand station wanneer daaraan behoefte. 
Tussenvoorraden minimaal. 



JIT productietechnieken: Heijunka en Kanban 
Heijunka = Streven naar een genivelleerd productieplan. Het doel is om de omgeving zo repetitief 
mogelijk te maken. 
Klantenorders worden toegewezen aan de eerstvolgende vrijgekomen productie. Hierdoor moeten 
klanten soms wachten of soms worden er toch producten gemaakt die niet verkocht worden. Men 
zal dus een nieuwe benadering kiezen waarbij men werkelijk assembleert op order. 
Heijunka kan niet op zichzelf bestaan. Het is volledig geïntegreerd en verweven met product- en 
procesdesign, kwaliteitszorg en planning. 
Kanban = Productiecontrolesysteem voor een pull omgeving. Het heeft betrekking op de planning 
van productie en voorraden. Het werkt met zogenaamde signaalkaarten. Deze kaarten waarborgen 
en controleren de materiaalstroom tussen opeenvolgende werkstations. 
Er bestaan 2 soorten kaarten. Enerzijds een transportkaart die het transport van eenheden tussen 
het voedende en het opgevraagde werkstation autoriseert. Anderzijds is er de productiekaart die het 
licht op groen zet voor de aanmaak van nieuwe eenheden ter vervanging van deze die door volgende 
werkstations werden opgevraagd. 
Kanban gaat uit van een repetitief geleveld productieplan (Heijunka). 
Verplichtingen: 
-Er is juist 1 kaart aan elke transportcontainer bevestigd 
-Elke container bevat het juiste aantal componenten 
-Alleen een container met een transportkaart mag verplaatst worden 
-Er mag enkel geproduceerd worden met een losse productiekaart 
-Er zijn een beperkt aantal kaarten die tegelijkertijd de WIP controleren 
Autonomation: Jidoka 
Atonomation = Slimme technologie die er zelfstandig voor zorgt dat vergissingen en fouten 
gedetecteerd worden en dat er daardoor geen defecte stukken worden geproduceerd. 
De hulpmiddelen die ervoor zorgen dat er geen fouten aanleiding geven tot defecten wordt 
aangeduid met de term “Poka Yoke”. 
Productie lay-out 
Cellular manufacturing:  
Een productiecel is een productgeoriënteerde fysische lay-outvorm. Een cel bestaat uit de machines 
en gereedschappen nodig om een productfamilie te produceren. En productfamilie is een 
verzameling van producten gekenmerkt door een gelijkaardigheid qua geometrische eigenschappen, 
bewerkingen of gebruikte materialen. 
Een probleem is dat er teveel afstand is tussen elke cel. Men zal dus moeten sorteren per proces en 
niet per type. 
U-vormige lijn: 
De U-vormige lijn biedt meer mogelijkheden om taken aan stations toe te wijzen (links, rechts, voor 
én achter). De arbeider circuleert binnen de U-vorm en transfereert onderdelen één na één van 
station naar station. Dit geeft dat er minder ruimte nodig is. Hierdoor is er naast de lijn nog 
gemakkelijk transport mogelijk. 


