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Tentamen Operations Management B&M/TM (EBB644B05) Nieuwe Stijl 

 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen 

 
 
Datum: 24 januari 2014 
Tijd:  9.00-12.00 uur 
Plaats: A. Jacobshal 
 
 
 
ANTWOORDEN  
  
 
Algemene opmerkingen/richtlijnen 
 Het tentamen Operations Management is een gesloten boek tentamen. 
 Dit deeltentamen bevat 3 onderdelen: 

(A) Case met vragen (5 opgaven, totaal 30 punten) 
(B) kennisvragen (15 opgaven, totaal 30 punten + 5 via bonusvraag ) 
(C) methoden- en techniekenvragen (6 opgaven, totaal 40 punten) 
Uw eindcijfer is het totaal aantal punten gedeeld door 10. 

 De totaal beschikbare tijd voor dit tentamen is 3 uur. 
 Het gebruik van mobiele telefoons e.d. is niet toegestaan tijdens het tentamen. Alleen 

volgens faculteitsreglementen goedgekeurde typen rekenmachnies mogen worden 
gebruikt. 

 Toon in uw antwoorden uw kennis van de stof. ‘Common sense antwoorden’ worden niet 
gehonoreerd. 

 
opmerkingen/richtlijnen bij het invullen van het tentamenformulier 
 Vul uw naam en studentnummer in op dit blad van het tentamen (zie boven). 
 De antwoorden dient u op de aangewezen plaats op het tentamenformulier in te vullen. 

Een klein antwoordvak geeft aan dat een kort antwoord verwacht wordt.  
 U krijgt 1 vel kladpapier. Open ruimtes op het tentamenformulier en pagina 2 en 13 mag u 

gerust ook voor kladnotities gebruiken.  
 Geef heel duidelijk aan wat uw antwoord is, indien u door een correctie een deel van het 

antwoord buiten het aangegeven vak plaatst. 
 U dient uw tentamenformulier altijd in te leveren, ook als u niets hebt ingevuld. 
 De casebeschrijving staat op het achterste vel, zodat u deze eenvoudig kunt verwijderen 

en naast de opgaven kunt leggen. U dient de casebeschrijving, evenals uw 
kladpapier, wel in te leveren! 
 

 Aantal punten 

Deel A: case (max 30 pt)  

Deel B: Kennisvragen (max 30 pt + 5 bonus)  

Deel C: Kwantitatieve opgaven (max 40 pt)  

 
 
 
 
Aantal pagina’s: 14 (2 en 13 zijn leeg om de case op pagina 14 te kunnen verwijderen) 
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Deel A: Case Alumen B.V..  (zie te verwijderen beschrijving op achterzijde tentamen) 
Beperk u in alle opgaven tot inzichten die uit de case-informatie zijn af te leiden! 
 
A.1: Ontkoppelpunten en Wachtrijen (12 punten; a:8; b:4) 
 
a) Op verschillende plaatsen binnen het productieproces kan voorraadvorming voorkomen. 
Twee daarvan staan vermeld in onderstaande tabel. Geef in de tabel, zowel voor de 
standaard aluminumprofielen als voor de specials, aan of de voorraad een ontkoppelpunt of 
een wachtrij betreft.  
Typeer vervolgens  

 het ontkoppelpunt (door aan te geven of het een veiligheidsvoorraad, 
seriegroottevoorraad en/of anticipatievoorraad betreft of een combinatie); of  

 de wachtrij (door aan te geven of het loketwachttijd, stapelwachttijd, perronwachttijd en/of 
assemblagewachttijd betreft of een combinatie). 

Vermeld alleen een typering als deze expliciet uit de tekst blijkt. 
 
U hoeft uw antwoorden in de tabel niet te beargumenteren (zie daarvoor 1b).  
 

Voorraad Ontkoppelpunt of Wachtrij? Type ontkoppelpunt/wachtrij  

 
Ruwe aluminium 
 

Standaard:  
Ontkoppelpunt 
 
 
 
Special: 
Ontkoppelpunt 

Standaard: 
Seriegroottevoorraad 
Veiligheidsvoorraad 
 
 
Special: 
Seriegroottevoorraad 
Veiligheidsvoorraad 
 

 
Voorraad net vóór het 
anodiseren 
 

Standaard:  
Wachtrij 
 
 
Special: 
Wachtrij 
 

Standaard: 
Loketwachttijd 
 
 
Special: 
Loketwachttijd 

 

b) Is de voorraad eindproduct voor standaard aluminumprofielen een ontkoppelpunt of een 
wachtrij? Beargumenteer nu uw antwoord en typeer het ontkoppelpunt of de wachtrij. 

Ontkoppelpunt of Wachtrij? 
Wachtrij 
 
Argumentatie: 
het proces voor en na wordt door dezelfde order (=klantorder) aangestuurd. Dus de order 
voor uitlevering is al bekend op het moment dat de profielen hier liggen. 
 
Typering: Perronwachttijd 
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A.2: KOOP (2  punten) 

Waar ligt het klantorder-ontkoppelpunt bij Alumen B.V voor de standaard profielen. Licht uw 
antwoord toe via citaten waar dit uit blijkt!  

Dat betreft de voorraad halffabricaat in het tussenmagazijn 

r.38-43: 

Voor de vaste klanten waar Alumen B.V. een contract mee af heeft gesloten wordt niet 
volledig op order geproduceerd. Voor deze klanten heeft Alumen B.V. in haar zogenaamde 
“tussenmagazijn” altijd aluminiumprofielen die al geanodiseerd zijn als halffabricaat klaar 
liggen. Zo hoeven de profielen voor deze klanten alleen nog van de juiste coating (indien 
gewenst) worden voorzien en verpakt worden als de klant zijn order plaatst. 

 

 

 

 

A.3: Grondvorm (7 punten) 
 
Teken een grondvorm van de goederenstroom binnen Alumen B.V. Geef, voor zover nodig, 
een korte toelichting. Tip: teken de grondvorm eerst op kladpapier. 
 
 
 

Extruderen Coaten Verpakken
KOOP 1

Voorraad 
basisprofielen

Anodiseren

Extruderen Coaten Verpakken

Voorraad 
basisprofielen

Anodiseren

KOOP 2

Standaard 
profielen:

Specials:

Veroudering

Veroudering

 
 
Eventuele toelichting: 
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A.4: Positie KOOP  (4 punten) 

De onderstaande figuur geeft stroomopwaartse en stroomafwaartse krachten weer die de 
positie van een KOOP bepalen:  

 
 
In de casebeschrijving wordt een aantal krachten genoemd die mede bepalend zijn geweest 
voor de huidige positie van het KOOP bij de productie van specials. Noem de twee 
belangrijkste krachten en geef bij elke kracht een citaat uit de case waaruit blijkt dat deze 
kracht een rol speelt. 

Kracht 1: onregelmatige marktvraag 
Citaat: r8 “De totale vraag naar deze specials is moeilijk te voorspellen” 
 
Kracht 2: specifieke producten 
Citaat: r6/7 “..waarbij het profiel en grootte van het profiel telkens verschilt.” 
 
Evt. onbetrouwbaar leveren leveranciers als slecht beheersbaar inkoopproces dat er voor 
zorgt dat inkoop niet op klantorder plaatsvindt. 

 
A.5: Drum-Buffer-Rope (5  punten) 

Geef voor deze casus aan wat een logische invulling voor de Drum en voor de Rope uit het 
Drum-Buffer-Rope concept zouden zijn bij de planning van de specials.  

Drum: 

Het productieschedule zou worden bepaald door de planning van het anodiseren (de 
bottleneck). Deze planning geeft het ritme aan. 

Rope: 

De extrusie start op basis van het het schema van het Anodiseren. De rope trekt het werk 
het proces in op basis van het Drum-schema en zorgt dat het daarmee niet onnodig vroeg 
start. 
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Proces:

Lange doorlooptijden 

& hoge omstelkosten

Slecht beheersbaar 

proces

Leverprestatie:

korte levertijd

hoge 

leverbetrouwbaarheid

Product & markt:

onregelmatige 

marktvraag

Specifieke producten

Voorraden:

Lage voorraadniveaus

beperkt risico incourant
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DEEL B: Kennisvragen (30 punten; 2 per vraag) 

 
1) Welk probleem ontstaat als een job shop proces wordt gekozen voor high volume 

productie? 

“More process flexibility than is needed” 
“Unit variable cost generally too high” 
 

2) Welke vorm van flexibiliteit wordt gedefinieerd als “het vermogen om een (wisselende) 
brede range van producten te produceren”? 

mix-flexibiliteit (GEEN product-, volume- of leverflexibiliteit) 
 

3) Welke strategie voor capaciteitsafstemming kenmerkt zich door matching the production 
rate to the order rate? 

Chase strategy 
 

4) Jacobs & Chase onderscheiden Long-range planning (>1 jaar); Intermediate-range 
planning (3-18 maand) en Short-range planning (1 dag tot 6 maanden); Op welke range 
richt Sales & Operations Planning zich? 

Intermediate-range 
 

5) In een Work Breakdown Structure bij projectmanagement duiden we het hoogste niveau 
vaak aan als een Program. Noem 2 elementen die Jacobs & Chase op lagere niveaus 
onderscheiden in een Work Breakdown Structure. 

1: Project 
2: Task 
Andere mogelijkheden: subtask, work package en activities 
 

6) Als bij projectmanagement de Budgeted Cost of Work Performed afwijken van de 
Budgeted Cost of Work Scheduled, van welk type Variance is dan sprake? 

Schedule variance (Als dit het geval is, moet de afwijking ontstaan doordat het project voor 
of achter loopt op schema) 
N.B. van Cost variance is sprake als Actual Cost afwijken van BCWP 

7) Waarin verschilt een internal setup van een external setup binnen Single Minute 
Exchange of Dies (SMED)? 

De internal setup vergt dat de machine stilstaat. 
 
 
 

8) Waarin verschilt MRP-II van MRP-I? 

MRP-II is het raamwerk gebouwd rond MRP-I, dat niet alleen kijkt naar de 
materiaalbehoeften, maar ook naar gevolgen voor capaciteit, dat zorgt voor aansturing van 
MRP-I via het MPS en voor vertaling van MRP-I naar de werkvloer. 
 

9) Waarom worden in een Master Production Schedule (MPS) time fences gebruikt? 

Binnen time fences mogen in de planning geen (frozen) of minder wijzigingen (moderately 
firm) worden gemaakt (dit om chaotische planning te  vermijden) 
Zie p.435 J&C 
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10) Noem 2 van de 3 mogelijke vormen van buffering tegen variabiliteit 

1: Time 
2: Inventory 
of Capacity 

11) Hoe duiden we het effect aan dat de gemiddelde wachttijd daalt als je verschillende 
wachtrijen combineert in één? 

Pooling 
 

12) Waarom wordt bij Revenue management soms de voorwaarde bij een vliegticket gesteld 
dat de periode tussen heen- en terugreis een nacht van zaterdag op zondag bevat? 

Om het klantensegment voor high-fare en low-fare te kunnen scheiden. Zakenreizigers 
zullen het in het algemeen aantrekkelijk vinden om in weekend weer thuis te zijn en daar de 
high-fare voor betalen. 
 
 

13) Wat bedoelen we met het protection level binnen Revenue management? 

De gereserveerde capaciteit voor high-fare klanten 
 
 

14) Als we niet continu de voorraadhoogte bewaken maar periodiek bijbestellen wordt niet 
gebruik gemaakt van een reorder level maar van een ander level. Welk level? 

Order-up-to-level 
 

15) Waarin verschilt dependent demand van independent demand? 

Dependent demand betreft de vraag naar componenten/halffabricaten die afhankelijk is van 
de vraag naar eindproducten (de laatste betreft Independent demand.) 
 
 
 

 
 
 
Bonusvraag n.a.v. Bachelorsymposium (5 punten) 
 
FBTO is kort geleden gebruik gaan maken van een speciale vorm van co-creatie. 
Op welke manier? 

De klant denkt mee over de producten (vooral de polisvoorwaarden) via de site 
“onderlinge.nl”. Daar kunnen de klanten bij cases aangeven of ze het redelijk vinden dat in 
bepaalde gevallen wel of niet wordt uitgekeerd. 
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DEEL C: Kwantitatieve opgaven 
 
C.1 MRP (10 punten; a:2; b:5; c:3) 

Een bedrijf produceert een bepaald type Quads op order. Voor elke Quad zijn in de 
eindassemblage 4 wielen nodig, zoals de naam al aangeeft. Voor de eindassemblage van 
deze Quad gelden voor dag 4 t/m 9 de gegevens in de onderstaande tabel: 
 

Q = 5 
 

LT = 2 days 
 

OH = 8 
(inclusief 
Safety 
Stock   

SS = 4) 
 

Quads 4 5 6 7 8 9 

Gross requirements 4 3 3 5 2 3 

Scheduled receipts  5     

Projected available balance 0 2 4 4 2 4 

Net requirements   1 1  1 

Planned order receipts   5 5  5 

Planned order releases 5 5  5   

Exception Messages: - 

 
a) Indien dag 4 volgens planning verloopt, hoe komt dan de rij Scheduled Receipts er 

in de nieuwe tabel bij het begin van dag 5 er uit zien? Vul deze hieronder in: 

 5 6 7 8 9 10 

Scheduled receipts 5 5     

 
 
b) Vul op basis van de tabel boven (a), de MRP-tabel voor de wielen hieronder in: 

 
Q = 8 

 
LT = 1 day 

 
OH = 10 
(inclusief 
Safety 
Stock   

SS = 4) 
 

Wielen 4 5 6 7 

Gross requirements 20 20  20 

Scheduled receipts 16    

Projected available balance 2 6 6 2 

Net requirements  18  14 

Planned order receipts  24  16 

Planned order releases 24  16  

Exception Messages: 

 
c) Welke Exception Message(s) (Planned Order Past Due, Reschedule In, Reschedule 

Out, Geen)  zou(den) ontstaan in de tabel boven (a) als bij het natellen van de huidige 
On Hand voorraad, net voor dag 4, blijkt dat er 1 Quad minder ligt dan gedacht en deze 
voorraad in de tabel gecorrigeerd wordt? Leg uit waarom. 

Message(s): POPD en Reschedule in 
 
Uitleg: 
POPD omdat de Projected Available Balance op dag 4 nu 0 is en dan -1 zou worden. Dat 
betekent dat een Planned Receipt op dag 4 moet worden gepland die niet uitgegeven 
(released kan worden) 
Reschedule In omdat op dag 5 wel een Scheduled Receipt staat die in de behoefte kan 
voorzien bij binnenkomst op dag 4. 
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C.2 Wachttijdmanagement (6 punten; a:2; b:1; c:1; d:2)  

G/G/m:  
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Een bedrijf heeft een productielijn waar precies om de 2,5 minuut een product vanaf loopt. 
Deze lijn kent geen variatie. Vervolgens moet één medewerker deze producten inpakken. De 
medewerker heeft gemiddeld 2 minuten nodig. Maar in de inpaktijd zit wel een redelijke 
variatie. Deze kent een standaarddeviatie van 1 minuut. 

a) Hoeveel bedraagt de bezettingsgraad van de medewerker? 

u = 2/2,5 x 100 % = 80% 
 

 

b) Hoeveel bedraagt de coëfficiënt van variatie van de inpaktijden? 

 
CVp = stand.dev./gemiddelde (van de bedieningsduren) = ½ = 0,5 

 
c) Bereken de gemiddelde wachttijd (in minuten) die ontstaat vóór de medewerker 

Gemiddelde wachttijd (in minuten): 1 minuut 
 
Berekening: 2 x (0.8/0.2) x (02 + 0,52)/2 = 2 x 4 x 0.25/2 
 
 
 
 
 

 
d) Bereken hoeveel producten er gemiddeld staan te wachten op de medewerker. 

Gem. aantal wachtende producten: 0.4 
 
Berekening: Wet van Little = WIP = CTxTH = 1 x (1 / 2.5) = 0.4 
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C.3 Voorraadbeheersing (10 punten; a:3;b:2;c:3;d:2) 
Een fabriek van scooters vult haar voorraad van een bepaald type band dat zij gebruiken aan 
via een Reorder Level methode. Zodra de voorraad banden onder de 500 zakt, wordt bij de 
leverancier een nieuwe serie van 1000 banden besteld. De levertijd bedraagt exact 4 weken. 
De behoefte aan banden per week bedraagt gemiddeld 100 stuks met een standaarddeviatie 
van 25 stuks. 
 
a) Teken hieronder het verwachte voorraadverloop als op tijdstip 0 juist het reorder level is 
bereikt (aannemende dat er geen variatie in de vraag zou optreden). Tip: maak elders eerst 
een kladschets. 

 
 
b) Hoeveel bedraagt de veiligheidsvoorraad in deze situatie? 

Reorder level (500) = VV + vraag gedurende levertijd (400), Dus VV = 500-400 = 100 
 

 
c) Bereken de kans op een stock-out voordat de levering binnenkomt. 
U mag een normale vraagverdeling aannemen en kunt de z-waarden gebruiken uit de 
onderstaande tabel. Als de benodigde z-waarde niet in de tabel staat, gebruik dan de dichtst 
bij liggende waarde.  

zα 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

α 0.5000 0.6915 0.8413 0.9332 0.9772 0.9938 0.9987 0.9998 

 

Kans op stock-out: 1-0,9772 = 0,0228 = 2,3 % 
 
Berekening: VV = SDL x zα,  Dus zα = VV/SDL   
SDL = 25 x √4 = 50; dus  zα = 2 en dat betekent “kans op In-Stock”  α = 0.9772 
 
 
 

 
d) Wat zou de meest economische bestelserie (EOQ) zijn indien de kosten om een band één 
week op voorraad te houden worden geschat op €0,05 en de kosten per bestelling op €90,-? 

EOQ = √(2KR/H) √ (2*90*100/0,05) = √ 360.000 = 600 
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C.4 Projectmanagement (6 punten; a:4; b:2) 

In een project om een eenvoudige nieuwe “app” te ontwikkelen is een zestal activiteiten 
onderscheiden met onderstaande volgorderelaties en doorlooptijden 

Activiteit Directe Voorgangers Tijdsduur (in dagen). 

A - 5 

B A 8 

C B 7 

D A 5 

E D 2 

F E 3 

 
a) Teken het AoN netwerk en geef daarin duidelijk, op de gebruikelijke wijze, de earliest en 

latest start en finish times en de speling per activiteit aan. Tip: maak elders eerst een 
kladschets. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Welke activiteiten mogen geen enkele speling oplopen om het totale project in de 
minimale tijd te kunnen afronden? 

 
A, B en C 
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C.5 Revenue Management (4 punten; a:2; b:2)  
Een luchtvaartmaatschappij is gespecialiseerd in korte Europese vluchten met vliegtuigen 
die 200 passagiers kunnen vervoeren. De maatschappij weet dat gemiddeld 20 passagiers 
niet op komen dagen. Dit aantal no shows is normaal verdeeld met een standaarddeviatie 
van 4. Cu is berekend op €300 en Co op €200. 
 
a) Wat is de betekenis van Cu in het geval van een overbooking policy? Geef daarbij een 
logische factor die deze kosten zal bepalen in het geval van de luchtvaartmaatschappij. 

Betekenis Cu bij overbooking: “cost  of underestimating the number of no-shows”  
Factor die Cu voor de luchtvaartmaatschappij zal bepalen: prijs van het low-fare ticket 
 
 

 
b) Bereken het aantal overboekingen dat zou moeten worden toegestaan om de winst te 
maximaliseren. De tabel geeft de z-waarden voor de standard normale verdeling. Als de 
benodigde z-waarde niet in de tabel staat, gebruik dan de dichtst bij liggende waarde. 

α 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

zα -1.28 -0.84 -0.52 -0.25 0 0.25 0.52 0.84 1.28 

 

Aantal overboekingen toe te staan: 21 
 
Berekening: Cu/(Co+Cu)= 300/500 = 0,6 dus α= 0.6 kiezen en daarmee  zα = 0.25 
 
Kies aantal toegestane overboekingen als gemiddeld aantal no-shows + 0.25 x st.dev.: 
   20 + 0,25*4= 21  
 
 

 
C.6 S&OP (4 punten; a:2; b:2) 
Een bedrijf maakt 2 typen partytafels en heeft daar 2 bewerkingsstappen voor nodig.  
Een tafel van Type A heeft in de eerste stap 20 minuten nodig en in de tweede stap 20 min. 
Een tafel van Type B heeft in de eerste stap 15 minuten nodig en in de tweede stap 40 min. 
Voor elk van de stappen afzonderlijk is de capaciteit 150 uur per maand. Beide tafels leggen 
beslag op dezelfde capaciteit en beide tafels vergen per stuk evenveel voorraadkosten per 
maand. De vraagpiek ligt in juni en daarna zakt de vraag altijd volledig in. De vraag naar 
partytafels per maand tot aan juni is als volgt: 
 

 januari februari maart april mei juni 

Type A 60 60 90 120 180 240 

Type B 60 60 90 90 120 150 

 
a) Welke bewerkingsstap vormt  in juni de bottleneck en hoeveel uren capaciteit komt het 
bedrijf op deze bottleneck tekort in juni? 

Bottleneckstap: 2  
(B  vraagt altijd meer cap. van stap 2, en zelfs bij alleen A produceren is het gebruik gelijk) 
Uren tekort in juni op bottleneck: 30  
(vraag 240x1/3 uur + 150x 2/3 uur = 80 + 100 = 180 uur, en cap. is 150 uur) 

 
b) Hoeveel tafels van ieder type moeten er eind mei op voorraad liggen om in juni in de 
piekvraag te kunnen voorzien en tegelijk de voorraadkosten minimaal te houden? 
(U hoeft geen berekening te geven) 
 

Eind mei voorraad type A:   0    Eind mei voorraad type B: 45 stuks 
B op vrd leggen zal de laagste vrd opleveren (30 uur tekort / 2/3 uur per tafel = 45 stuks)  
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Dit vel mag u lostrekken maar dient u wel, samen met het kladpapier, in te leveren 
 
Casebeschrijving Alumen B.V.  
 
Alumen B.V. is een Nederlands bedrijf dat aluminiumprofielen produceert.  Deze 1 
aluminiumprofielen worden vooral gebruikt in de bouwindustrie, maar andere industrieën 2 
maken er ook gebruik van. Het afzetgebied van Alumen B.V. beslaat Nederland, België en 3 
Duitsland. De aluminiumprofielen worden geleverd aan twee categorieën klanten. De eerste 4 
categorie bestaat uit bedrijven die unieke eenmalige orders plaatsen. Dit doen zij wanneer ze 5 
aluminiumprofielen nodig hebben voor een speciale klus, waarbij het profiel en grootte van 6 
het profiel telkens verschilt. Deze orders worden aangeduid ‘specials’ binnen Alumen B.V.. 7 
De totale vraag naar deze specials is moeilijk te voorspellen. De tweede categorie klanten 8 
wordt gevormd door vaste klanten waarmee Alumen B.V. contracten heeft afgesloten voor 9 
herhaalde productie van aluminiumprofielen.  Deze worden aangeduid als ‘standaard’. 10 
 11 
Het productieproces van Alumen B.V. bestaat uit een aantal bewerkingsstappen. In de 12 
eerste afdeling komt het ruwe aluminiummateriaal binnen om te worden ‘geëxtrudeerd’. Dit 13 
houdt in dat het ruwe aluminium wordt verwarmd zodat het kneedbaar wordt en vervolgens 14 
door een matrijs geperst. Er zijn 2 persen. De keuze van de pers is afhankelijk van de dikte 15 
van het aluminium. Na de extrusie wordt het vervormde aluminium verplaatst naar de 16 
verouderingsoven. Hierin kan het aluminium uitharden. De verouderingsoven kan 200 17 
profielen tegelijk bevatten en dit ovenproces wordt ook pas gestart als er 200 stuks 18 
beschikbaar zijn. Vervolgens gaan de aluminiumprofielen naar de derde afdeling. In de derde 19 
afdeling worden de aluminiumprofielen geanodiseerd. Dit houdt in dat ze een 20 
oppervlaktebehandeling  ondergaan waar ze worden voorzien van een oxidelaag zodat ze 21 
beter beschermd blijven tegen corrosie (roest). Het anodiseren kent de hoogste 22 
bezettingsgraad van alle resources, waardoor er vaak een opeenhoping van 23 
aluminiumprofielen voor dit proces ontstaat. Vervolgens wordt een deel van de 24 
aluminiumprofielen nog ‘gecoat’. De coating heeft een decoratieve functie. Klanten kunnen 25 
uit verschillende coatings kiezen. Nadat de aluminiumprofielen de benodigde 26 
bewerkingsstappen hebben ondergaan, worden ze verpakt in plastic en naar het 27 
eindproductenmagazijn gebracht. Hier komt eens per week een bedrijf om de eindproducten 28 
naar de klant te transporteren.  29 
 30 
Alumen B.V. produceert alle ‘specials’  op klantorder. Nadat de klant zijn bestelling heeft 31 
geplaatst wordt er een order ingepland in het fabricageschema waarin precies wordt 32 
gespecificeerd wanneer het profiel elk van de bewerkingen moet ondergaan. Alumen B.V. 33 
heeft het noodzakelijke ruwe aluminium dat wordt gebruikt voor alle soorten 34 
aluminiumprofielen op voorraad. Deze voorraad wordt op peil gehouden door middel van 35 
economische bestelseries. Omdat de leveringen niet altijd betrouwbaar zijn, wordt zo 36 
gepland dat nog een halve week extra aan materialen op voorraad ligt op het geplande 37 
moment van aankomst van de bestelserie. Voor de vaste klanten waar Alumen B.V. een 38 
contract mee af heeft gesloten wordt niet volledig op order geproduceerd. Voor deze klanten 39 
heeft Alumen B.V. in haar zogenaamde “tussenmagazijn” altijd aluminiumprofielen die al 40 
geanodiseerd zijn als halffabricaat klaar liggen. Zo hoeven de profielen voor deze klanten 41 
alleen nog van de juiste coating (indien gewenst) worden voorzien en verpakt worden als de 42 
klant zijn order plaatst. Hierdoor is Alumen B.V. in staat om het product snel aan haar klant 43 
te leveren. De voorraad producten in het tussenmagazijn worden eens per week aangevuld 44 
tot een vast niveau. De keuze van dit niveau is voldoende hoog gekozen om rekening 45 
houden met onzekerheden in de productie. Voor de aanvulorder wordt ook precies 46 
gespecificeerd in het fabricageschema wanneer het profiel elk van de bewerkingen moet 47 
ondergaan.48 
 


