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PRODUCTIE-& LOGISTIEK MANAGEMENT

Productiemanagement

  

M Research en development:
    F Grote bedrijven als Apple, Sony en Shell besteden
         honderden miljoenen euro’s aan hun R&D afdelingen. 
         Door nieuwe producten te ontwikkelen behouden dit
         soort bedrijven hun voorsprong op anderen, en
         blijven zij aan de top.

     F R&D is feitelijk ‘Onderzoek en Ontwikkeling’, waarbij
         een bedrijf onderzoekt hoe ze bestaande producten
         kunnen verbeteren en/of totaal nieuwe producten
         kunnen maken. 
         Vb.: de ontwikkeling van de smartphone zoals we
         deze vandaag de dag kennen.
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PRODUCTIE-& LOGISTIEK MANAGEMENT

Productiemanagement

  

M Research en development:
    F Van carphone naar smartphone:
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Productiemanagement

  

M Research en development:
    F of bijv.: de ontwikkeling van de computerchip (CPU):
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Productiemanagement

  

M Research en development:
    F Industriële bedrijven besteden gewoonlijk meer aan
        R&D dan dienstverlenende bedrijven, hoewel ook deze
        bedrijven steeds meer besteden, bijv. bedrijven in de
        IT-sector.

    F Verder trachten de bedrijven steeds meer daadwerke-
        lijk bruikbare en haalbare producten te ontwikkelen
        waardoor men spreekt van de creatie- en maakfunctie
        van bedrijven.  R&D is simpelweg te duur om
        onpraktische toepassingen te ontwikkelen. 
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Productiemanagement

  

M Research en development:
    F Duidelijk is dat steeds meer van deze product-en
        dienstontwikkelingen mogelijk worden door
        toepassing van ingewikkelde computerprogramma’s,
        waaronder CAD-CAM (computer aided design /
        computer aided manufacturing).  
        Dergelijke programma’s werken 
        aanzienlijk sneller en goedkoper 
        dan handmatig ontwerpen en 
        fysiek ontwikkelen van producten. 

Image courtesy of starjammergroup.com
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Productiemanagement

  

M Vormen van productie:
    F Het maken van een productieplan hangt sterk af van
        het soort product en de wijze van produceren. Hierbij
        wordt onderscheid gemaakt in:
        G massaproductie;
        G stukproductie;
        G serieproductie;
        G continuproductie;
        G procesproductie;
        G productie, deels gebaseerd op outsourcing. 

8

PRODUCTIE-& LOGISTIEK MANAGEMENT

Productiemanagement

  

M Vormen van productie:
    F massaproductie: het op grote schaal produceren van
        producten voor de gemiddelde afnemer (bier, was-
        middelen, huishoudelijk apparatuur).
        Homogene massaproductie betreft het op massale
        schaal produceren van steeds hetzelfde product
        (elektriciteit, bronwater, gasproductie).
        Heterogene massproductie betreft het op massale
        schaal produceren van eenzelfde product, maar met
        variaties, zoals kleur e.d. (auto’s, koelkasten, fietsen).

    F wanneer er langere tijd steeds hetzelfde product
        wordt geproduceerd, is er sprake van serieproductie ;
        doorlopende productie, dag en nacht wordt aangeduid
        als continuproductie. 
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Productiemanagement

  

M Vormen van productie:
    F stukproductie: het produceren van één of enkele
        (seriestukproductie) producten voor een individuele
        afnemer (plezierjachten, maatkleding, villa’s).

    F procesproductie: het via fysisch of chemisch proces
        transformeren van een stof in één of enkele
        producten, bijproducten (en ‘afval’), bijv. benzine uit
        ruwe olie.
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Productiemanagement

  

M Inspectie en onderhoud:
    Waar (machinaal) geproduceerd wordt, zal vroeg of laat
    zeker onderhoud moeten worden verricht, zoals aan
    machines, pompen, leidingen, lopende bandsystemen en
    andere transportmiddelen, enz. 
    F inspectie betreft het nagaan of alles naar behoren nog
        werkt;
    F preventief onderhoud betreft het vooraf verrichten
        van onderhoud voordat grote problemen zich kunnen
        voordoen;
    F curatief onderhoud betreft het verrichten van onder-
        houd nadat iets niet meer functioneert of is stuk
        gegaan.
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Logistiek management

  

M Logistiek management: van plundering tot JIT

Napoleontische Veldtocht
1812:
F logistiek was tot dan toe,
    voor zover mogelijk,
    flexibele bevoorrading
    onder leiding van 
    maréchals de logis, maar
    werd in Rusland ‘la guerre
    nourrit la guerre’;
F echter, reactie van tsaar
    Alexander I: ‘verschroeide
    aarde’ tactiek;
F gevolg: van 600.000 man
    onder Napoleon, kwamen
    < 40.000 levend terug.  
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Logistiek management

  

M Logistiek management: het logistieke proces

    F afkomstig uit de krijgswetenschap;
    F betreft het beschikbaar stellen van personeel,
        materieel en andere faciliteiten, om de strategische
        doelstellingen te bereiken;
    F = de integrale beheersing van de goederenstroom van 
        af het moment van bestelling van grondstoffen tot de
        aflevering van het eindproduct aan de klant;
    F logistiek management omvat:
        G materials management 
        G physical distribution (fysieke distributie) manage- 
          ment



13

PRODUCTIE-& LOGISTIEK MANAGEMENT

Logistiek management

  

M Logistiek management: materials management:

    F omvat alle activiteiten die verricht worden om
        grondstoffen en halffabrikaten zo efficiënt mogelijk
        naar en door het productieproces te voeren (betreft
        dus het transformatieproces).
    F betreft o.a. activiteiten zoals:
        G het vaststellen van de optimale bestelgrootte en
            seriegrootte
        G het beheer van de voorraad grondstoffen
        G het maken van (productie)afzetprognoses
        G het bewaken van de kwaliteit van het productie-
            proces.
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Logistiek management

 

M Logistiek management: materials management:

    F bijzondere onderdelen van het materials management
        zijn:
        G de routing van het productieproces;
        G de lay-out van apparatuur en machines;
        G inkoop- en voorraadbeleid;
        G de optimale bestelgrootte (formule van Camp).
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Logistiek management

 

M Routing en lay-out:
    Om de meest gunstige productieweg te bepalen, is het
    verstandig om het gehele productieproces eerst zo
    gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Op deze
    wijze ontstaat zo weinig mogelijk tijdverlies voor de
    werknemers en voor de machines.
    F Routing: de route die grondstoffen, halffabrikaten
        en/of eindproducten in het bedrijf afleggen.
    F Lay-out: de opstelling van magazijnen en machines:
        de ruimtelijke indeling.
    F Routing en lay-out zijn gericht op:
        G het makkelijk kunnen bedienen van machines;
        G het goed kunnen doen van onderhoud en reparaties;
        G korte aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten;
        G overal voldoende materialen en gereedschappen.
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Logistiek management

M Routing en lay-out:
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Logistiek management

M Routing en lay-out:
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Logistiek management

M Inkoop- en voorraadbeleid:
    F Inkoop vertegenwoordigt veelal > ± 60-70% van de
        productiewaarde.
    F Inkoopbeleid richt zich daarom vaak op:
        G verbetering�concurrentiepositie door voordeliger
            en/of kwalitatief beter in te kopen;
        G besparingen realiseren door standaardisatie m.b.t.
            voorraad en inkoopkortingen;
        G TQM / IKZ en daarmee: zero-defect inkoop;
        G Just-in-time systeem / voorraadbeheersing.
    F Inkoop vormt voor veel organisaties een strategische
        functie. 
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Logistiek management

M Het inkoopproces:
    Het inkoopproces bestaat gewoonlijk uit 3 fasen:
    F oriëntatiefase, waarbij:
        G vaststelling van het inkoopprobleem / de vraag;
        G opstelling specificaties van in te kopen product of
            oplossing;
        G selectie van potentiële leveranciers;
        G aanvraag van offertes;
    F commerciële fase, waarbij:
        G onderhandelingen met potentiële leverancier(s);
        G selectie van leverancier(s) en contracten opstellen;
    F administratieve afrondingsfase, waarbij:
        G order-bewaking;
        G evaluatie van leverancier, feedback.

20

PRODUCTIE-& LOGISTIEK MANAGEMENT

Logistiek management

M Het inkoopproces:
    Bij het selecteren van leveranciers maken veel bedrijven
    gebruik van een vendor rating waarbij de leveranciers
    worden beoordeeld op o.a.:

    F betrouwbaarheid van levering;
    F kwaliteit van producten en diensten;
    F prijs;
    F service;
    F felexibiliteit;
    F financiële positie van leverancier;
    F commerciële belangen;
    F mogelijkheden van wederkerigheid (reciprociteit).
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Logistiek management

M Het inkoopproces:
    Vendor rating (subjectieve methode):
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Logistiek management

M Voorraad, omzet en omloopsnelheid:
    Omdat inkoop een grote invloed kan hebben op de winst
    van een bedrijf, en de voorraden effect hebben op het
    geïnvesteerd vermogen daarvan, is het van belang
    inzicht te hebben in rentabiliteit, winst(marge) en
    omloopsnelheid van het vermogen.
    F Rentabiliteit: de verhouding tussen winst en het
        vermogen dat de winst heeft verdiend.
    F (Bruto)winstmarge = bedrijfsresultaat ÷ omzet x
        100%.
    F Omloopsnelheid van het geïnvesteerd vermogen:
        geeft inzicht in hoe efficiënt het beschikbaar gestelde
        vermogen wordt ingezet.
        Omloopsnelheid geïnvesteerd vermogen = omzet ÷
        geïnvesteerd vermogen.
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Logistiek management

M Voorraad, omzet en omloopsnelheid:
    F Rentabiliteit = 
        Brutowinstmarge  x omloopsnelheid van het vermogen

        Ofwel: rentabiliteit =
        (Bedrijfsresultaat ÷ omzet) x (omzet ÷ geïnvesteerd
        vermogen)

    F Om de rentabiliteit te kunnen verhogen, kan de
        brutowinstmarge worden verhoogd.  Dit kan óf door
        prijsverhoging (meestal niet wenselijk), óf door
        kostenvermindering.  En juist met inkoopkosten kan 
        in algemeen flink bespaard worden, bijv. door
        efficiëntere inkoop en/of door het bedingen van
        kortingen.
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Logistiek management

M Voorraad, omzet en omloopsnelheid:
    F Rentabiliteit:
        Ook kan de rentabiliteit worden verhoogd door de
        omloopsnelheid te verhogen.  Dit kan gebeuren door
        het vergroten van de omzet, dan wel door vermin-
        dering van het geïnvesteerde vermogen.  

        Één van de vermogensbestanddelen betreft de
        voorraad.  Omdat voorraden behoorlijk kunnen
        oplopen, kan het zinvol zijn om deze nader te onder-
        zoeken.  Zo kan bepaald worden of deze sterk
        verminderd kunnen worden, zonder dat daardoor de
        kosten per eenheid toenemen, of dat de productie en
        verkoop in gevaar komen.
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Logistiek management

M Voorraadbegrippen:
    F Voorraadbeheer: het zo laag mogelijk houden van de
        voorraden, zonder dat de overige functies in
        problemen komen.  Hiermee worden ook risico’s
        beperkt zoals: risico van prijsdaling, bederf, kans op
        diefstal en incourant raken.

    F Technische voorraad: betreft de voorraad die in het
        bedrijf aanwezig is. Dit is zonder rekening te houden
        met ingeplande inkopen en verkopen, de zgn. voor-
        inkopen en voorverkopen.
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Logistiek management

M Voorraadbegrippen:
    F Economische voorraad: betreft de technische voorraad
        verhoogd met de voorinkopen en verminderd met
        voorverkopen.
        Doordat hier sprake is van vastgelegde in- en verkoop-
        prijzen van voorinkopen en voorverkopen, loopt het
        inkopende bedrijf wel prijsrisico. Door plotselinge
        prijsdalingen van inkoopgoederen kan bijv. het
        inkopende bedrijf te maken hebben met een relatief
        dure vooringekochte voorraad.
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Logistiek management

M Voorraadbegrippen:
    F Normale voorraad: betreft de noodzakelijke voorraad 
        waarover het bedrijf dient te beschikken. Deze voor-
        raad zal veelal overeenkomen met de economische
        voorraad.  Eventuele afwijkingen ten opzichte van
        economische voorraad hebben vooral te maken met
        mogelijkheden om meer te kunnen verkopen wanneer
        de inkoopprijzen laag zijn, en meer vooraad wordt
        ingeslagen.  Een vorm van speculeren dus.
  
    F Speculatieve voorraad: betreft het verschil tussen
        normale economische voorraad en de werkelijke
        economische voorraad.  Wanneer de werkelijke econo-
        nomische voorraad hoger is, wordt prijsstijging
        verwacht.  Andersom: wordt prijsverlaging verwacht.
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Logistiek management

M Voorraadbegrippen:
    F Strategische voorraad: wanneer de toekomstige
        levering van producten door leveranciers niet geheel
        zeker is, kan een bedrijf besluiten extra voorraden
        boven de normale voorraad aan te leggen (bv. olie-
        maatschappijen).

    F Veiligheidsvoorraad: wanneer een bedrijf zich wil
        indekken tegen mogelijke schommelingen in de
        productie en de verkoop, kan ook hiervoor extra
        voorraad worden aangelegd (bv. ijs- of frisdranken-
        producenten in zomerperioden).  
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    De kosten van voorraadbeheer betreffen:
    F bestelkosten: telefoonkosten, kosten van inkoop-
        administratie, vervoerskosten, kosten beteffende het
        ontvangen en controleren van goederen, e.d.
    F voorraadkosten, betreffende:
        G ruimte: afschrijvingskosten, luchtbehandeling, ver-
            plaatsing van goederen in magazijnen, verzeker-
            ingen, enz.;
        G rente: rentekosten over het in voorraad geïnves-
            teerde vermogen;
        G risico incourant: uit de mode raken van goederen,
            kosten inzake bederf en diefstal, e.d.
   [F nee-verkoop, boetes te late levering, e.d.]
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Voor het rekenen met kosten van voorraadbeheer,
    worden voor de eenvoud de volgende uitgangspunten
    aangehouden:  
    F bestelkosten (Cb) worden per bestelling gerekend;
        elke bestelling kost op deze wijze X euro per keer;
    F voorraadkosten (Cv) worden per eenheid per jaar
        berekend, op basis van gemiddelde, bestelde voorraad
        per periode. 
        Worden bijv. steeds op de 1e dag van een maand
        5.000 eenheden aangeleverd die gelijkmatig tot aan
        het einde van die maand verbruikt zullen worden, dan
        wordt aangenomen dat gedurende het hele jaar steeds
        gemiddeld 2.500 eenheden in voorraad zullen zijn.
        De voorraadkosten zijn dan: 2.500 x Cv.
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Voor het gemak wordt dus aangenomen dat voorraden
    steeds proportioneel worden verbruikt:
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    F totale kosten van voorraadbeheer: 
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Logistiek management

M Opdracht:
    bereken de totale kosten van voorraadbeheer aan de
    hand van de volgende gegevens:
    A/ jaarverbruik D = 60.000 eenheden
         bestelgrootte Q =  6.000 eenheden
         kosten van bestelling Cb, per bestelling = 300 euro
         voorraadkosten Cv, per eenheid, per jaar = 4 euro;
    en 

    B/ bereken ook aan de hand van dezelfde gegevens,
         maar waarbij:
         bestelgrootte Q = 600 eenheden.
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Logistiek management

M Oplossing: € 15.000 ; € 31.200
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Logistiek management

M Bestellen en leveren:
    Duidelijk is dat afhankelijk van bestelgrootte Q er steeds
    andere combinaties van bestel- en voorraadkosten
    ontstaan die uiteenlopende totale kosten opleveren.
    De bestelgrootte die de laagste totale kosten oplevert
    heet de optimale bestelgrootte (Qopt).
    Deze Qopt kan berekend worden aan de hand van de
    formule van Camp:
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Logistiek management

M Opdracht:
    bereken op basis van de gegevens uit de vorige opdracht
    de optimale bestelgrootte.
    Bereken ook de totale kosten van voorraadbeheer
    waneer de optimale bestelgrootte wordt toegepast.
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Logistiek management

M Oplossing: 3.000 eenh ; € 12.000  
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