
• 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
. 	• • 

• • • • • • 2 • • . • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• 

• • 
• • • • • • • • • • • 

. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
0 0. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. 	. 40 • • • • • 41 • • • • • • • • • • 	• • • • • • • • • • • • • 	• • • • • 
0, • • •0 ,110• • 	•O• • • • • • • • • • • • • • • • • • •0 ,14 • • • • • • • • 
s • . . • • • • • • 0 • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I 

. 	y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • ••• • • • 11.• • "II • 0.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • •114D •w• ••• • • • • • ••• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
O • • • • 

• • • 
• • • • 
41 • • 

0 •  • • • 
• • • 

.0.0.0..'..... 	 11 • • • • 
0 • • 
• • • 

0 • • • • • 	 • • • • 
• • • • • • 	 • • • • • 

D • • • • • • 11.0. 11 . 41. 0 I • • • • • • 
0 • • • • • 0 	 • • • • 

• • • • • • 	 0 • • • • 
• • 

• • • • 
• • • 
• • • • 
• • • 

• • • 
• • • 

.S .O. O . O.  
• • • • 
• • • 
• • • 

0........ 

1 • • • • • • • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 04 • • • 111 • • • • • • • 0 • • • • • • 	• • • • • • • • 0 • • • • • • • • 
• •• • • • • • • ••• • • • • • 41" • • • • • 4.0. ,  •41.1 • • • • • • • • • 
• • • • •.• 	•••• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ile,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •110• • 11.• • • • 0 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • •  • •  • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • •  • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.....41 . 4 .  
• • • 

11 • • • • • • • 
• • • • • • 	 •  • • • • 
• • • • • • • 	 •  • • • 
• • • 0 • • 	 • • • • • 

1, • • 4 	• • • 
• • • 	• • 

44 • • • • • • 11 	 • 11 0 • 
• • • • • • 

..O...... 
11 • • • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

11 • • • • • • • 

0 • • • • • • • 	 • • • • 
• • f • • • 	 •  • • • • 
• • • . • • • 	 •  • • • 
• • • • • • 	 •  • • • • 

•  • • • 
• • • 

0. ■•• ••• • • • • •••• 
• • • • 
• • • 

I.••• • • • • 
• • • • • • • 	 • • • 0 

• • • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	• • 	OOOO O • • . • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 	• • • • • • 

0 • 0 • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • ••• ••• • ••••• ••• • •• ••••••• • •••• •• • •• ••• •• 

• . . • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • 	• • • • • • • • • • • • • • • 
. • • • • • fi e• 1..• 2.0.0 • • • • • • • • • • • 	• • • • • • • • • • "Ili 

III 

• • • e • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 • • • • 

••• 0.• • 0 • • • 40010 • • • • • • • • • • •84. • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • ••• • • • • • • • •••• • • • • • • • 4104. • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • ..• •01. • • • 11.4••• • • • • • • • • • • • •414P • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•••••••• ■••••••••••••••••••••••••••••• ■••••••••••••••••••:.•••••••••••••••••:.• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

...0.0.0.0.0.0. 0.0.0.........................0...s.......s...0.0.0. 0 .0. ......0 • • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • . 	 • • • • Iv 

0. 11 .0. 41.  

• • • 
• • • 
0 • • 

• • • 
• • • • • • 
• • • 

• • • 
JO • • • 
• • • 

.-0 '  • 	 • • • • 
4.  • • • 
. • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • 

• • 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •414411 •418.41• • • • • • • • 
° • • • • • • • • • • "SIP • • • • • • • • • • 11041 •001 •111• • • • • • • • 

• • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 
• • • • • • • di • • • • • • • • • • • .1 • • • • • • • • • • • • • 

. • • • 

• 

'.'.'.'...'.'. 
0 • • • 	• 0 • • 0 • • 0 

• • • • • • 
• • • • • • 

'.'.'.'.°.'.'. 

PHILIPS 

SYSTEMATISCHE 

MATERIAALSTROOM- 

EN TRANSPORT- 

ANALYSE (S HA) 

DOOR: RICHARD MUTHER 

KNUT HAGANAS 

PHILIPS 
igium■ 

(ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK) 



MATERIALEN 	De basis voor iedere 
BEWEGINGEN 	M.H. Analyse. 
METHODEN 	altijd hier van 

uitgaan. 

Produkt (WAT) 
Quantiteit (HOEVEEL) 
Route (WAAR) 
Steunverlening (WELKE HULP- 

DIENSTEN) 
Tijd (WANNEER & HOELANG) 
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Verscheidenheid 

Elke BEWEGING bestaat uit: 
OPNEMEN--TRANSPORT--NEERZETTEN. 

Alhoewel aktiviteiten niet plaats 
kunnen vinden zonder M.H., is M.H 
toch van Ondersteunende aard ten 
aanzien van Fabrikage en Opslag 

I Externe Integratie 
II Handling in Totaal 

	
M.H.Analyse 

III Handling in Detail 
	

bestaat uit 
IV Installatie 	vier fasen 

Transport Arbeid staat gelijk met 
Intensiteit van de Materiaalstroom (I) 
vermenigvuldigd met Afstand waarover 
Materiaal vervoerd w(7)7TITTTA) 

Handling kosten besttlan uit: 
Vaste kosten (Investeringen) en 
Variabele kosten (Bedrijfskosten). 

Hoe groter de vervoerde hoeveelheid, 
des te kleiner de kosten per vervoer-
de eenheid 

Hoe groter de verscheidenheid  aan 
produkten of materialen, des te groter 
de kosten per vervoerde eenheid. 
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VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE 

Reeds in het begin van de jaren zeventig heeft de EVO Richard Muther naar Nederland kunnen halen 
om voor de medewerkers van leden-ondernemingen cursussen te verzorgen over SHA en SLP. 
Ook met Knut Hagands, raadgevend ingenieur te Oslo en samenwerkend met Richard Muther and 
Associates te Kansas City, tevens mede-auteur van het boek SHA, bestaat reeds een jarenlang contact 
op het gebied van opleidingen. 
Beiden hebben in tal van landen een schat van ervaring opgedaan als adviseur op het gebied van intern 
transport en als docenten van de cursus Systematic Lay-Out Planning (SLP) en Systematic Handling 
Analysis (SHA). De neerslag van deze ervaringen vindt u in dit boek. 

Tot op heden konden wij alleen beschikken over de Engelse uitgaven van de boeken SLP en SHA. 
Hoewel het voor tal van deskundigen, werkzaam in de transport- en distributiesfeer, bepaald geen 
probleem oplevert van de Engelse versie gebruik te maken, achten wij het zinvol, mede gezien de 
vele verzoeken uit het bedrijfsleven, een Nederlands-talige editie het licht te doen zien. Zonder de 
inspanning van deskundige medewerkers van N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, die 
voor de vertaling zorg hebben gedragen, zou het op korte termijn niet mogelijk zijn geweest deze 
editie uit te brengen. 

Naast de adviserende en informerende taken van de EVO op het gebied van aanvoer, afvoer en 
overslag, wordt het terrein van material handling steeds belangrijker. Een logische en systematische 
aanpak van de op dit gebied voorkomende vraagstukken binnen de onderneming, kan er toe bijdragen 
dat een zo optimaal mogelijk resultaat wordt bereikt. Dit boek kan daarbij als een waardevol 
hulpmiddel gezien worden. Het is niet — zo stelt ook Richard Muther — een compleet instructie-
handboek. De functionarissen zullen in de praktijk zelf deze gids tot leven moeten brengen. Het is 
bepaald de moeite waard om dat te proberen. 

Drs. H. Plasse, 
directeur EVO 

's-Gravenhage, maart 1979 



KANTTEKENING VOORAF VAN EEN GEBRUIKER 

Material Handling en Lay-out Planning zijn twee nauwverwante begrippen die meer en meer onze 
aandacht opeisen. Men wordt er zich steeds sterker van bewust dat op deze gebieden nog belangrijke 
verbeteringen mogelijk zijn. Zowel op het gebied van de werkomstandigheden als op het gebied van 
mechanisatie moeten belangrijke kostenbesparingen mogelijk zijn. 

Het invoeren van een verkeerd handlingsysteem, het niet goed plannen van lay-outs en het gebruik van 
verkeerde transportmiddelen leiden vaak tot onnodig hoge kosten. 

Door de sterke verwantschap van material handling en lay-out planning ontstaat in veel gevallen bij een 
verandering van het bestaande material handling systeem een wijziging in de lay-out en omgekeerd. 
Het is daarom van groot belang dat men zich bij het maken van een lay-out plan steeds rekenschap 
geeft van de material handling systemen, die zullen worden toegepast. 

Dit vraagt in veel gevallen, alvorens de plannen worden uitgewerkt tot bruikbare ontwerpen, een 
grondige analytische bestudering. Eveneens dienen de besparings- en rentabiliteitsberekeningen de 
gemaakte plannen economisch te rechtvaardigen. 
Vroeger werden deze vraagstukken veelal opgelost aan de hand van de dan geldende opinie, intuitie en 
ervaring. Tegenwoordig wint steeds meer de opvatting terrein, dat met een goede analyse en teamwork 
betere resultaten kunnen worden bereikt. 

Reeds meer dan 10 jaar geleden is het Amerikaanse consultance-bureau Richard Muther & Associates 
uit Kansas City erin geslaagd hiervoor een systematische analyse-techniek te ontwikkelen. Met deze 
techniek kan men de material handling en lay-out planning problemen op effectieve wijze analyseren. 

Deze systematische benaderingen zijn beschreven in de boeken: 

"Systematic Handling Analysis" (SHA) en 
"Systematic Lay-out Planning" (SLP). 

SHA is een georganiseerde, systematische en logische methodiek voor het analyseren van alle materialen 
en de bewegingen ervan. Bovendien geeft het een handreiking om, met als uitgangspunt de verzamelde 
gegevens, te komen tot een verantwoorde oplossing. 

SLP bestaat uit een basis-structuur van fasen welk elk lay-out project moet doorlopen, ,.s,en procedure-
schema en een stelsel van afspraken om de verschillende activiteiten, relaties en alternatieven te 
waarderen. 

Ten gevolge van de grote belangstelling werden -met toestemming van de auteurs- in 1972 
bovenstaande boeken door de afdeling Centrale Technische Efficiency & Organisatie binnen de 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven voor intern gebruik in het Nederlands vertaald. 
De beschreven technieken kregen door middel van interne cursussen alom bekendheid binnen het 
concern en werden in vele projecten met succes toegepast. 

Het verheugt ons dan ook te mogen vernemen, dat de EVO zich door verwerving van de copyrights van 
de boeken, heeft ingezet om deze technieken voor al haar ganteresseerde leden in Nederland en Belgie 
toegankelijk te maken en als leerstof in haar cursuspakket op te nemen. 

Ing. J.H.C. Leenen 
T.E.O. Centraal 

Eindhoven, maart 1979 
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VOORWOORD 

Systematische Materiaalstroom- en Transport Analyse (SHA) 
is een georganiseerde, systematische methodiek voor het analyse-
ren van problemen op het gebied van materials handling. 

We hebben bemerkt dat handel en industrie juist aan een 
georganiseerde methodiek behoefte hebben. Weliswaar zijn er veel 
uitstekende conferenties geweest over materials handling, zijn 
er veel waardevolle analytische technieken ontwikkeld en zijn er 
veel zeer bruikbare installaties voor het transport van de mate-
riaalstroom, maar in de vakliteratuur over materials handling 
mist men eigenlijk een het gehele gebied afdekkende, volledig 
toepasbare methodiek die steunt op een universeel patroon van 
logische procedures voor het analyseren van problemen. SHA is 
erop gericht deze behoefte van begin tot eind te vervullen. 

Meer dan 10 jaar geleden begonnen de eerste idee6n over 
SHA vaste vormen aan te nemen. Toentertijd 'begon de techniek voor 
het planmatig ontwerpen van fabrieks-layouts - die bekend staat 
onder de naam Systematische Layout Planning (zelf meer dan 20 jaar 
in ontwikkeling) - het stadium te bereiken dat het gepubliceerd 
zou kunnen worden. Voor de auteurs van dit boek werd het duide-
lijk dat een gelijksoortige neven-techniek zou kunnen, en zou moe-. 
ten, worden ontwikkeld voor de analyse van materials handling 
problemen. 

Vanaf dat tijdstip zijn verschillende jaren van research 
van reeds voltooide projekten en van analyse van lopende projek-
ten gewijd aan SHA. Meer dan 150 materials handling projekten to-
wel in Amerika als in West-Europa werden bestudeerd. En langza-
merhand kwam uit deze veelheid van projekten een vaste Basis-
structuur van Fasen, een degelijk Patroon van Procedures en een 
praktisch Stel van Afspraken tot stand. Deze werden alle uitge-
probeerd en verder vervolmaakt totdat we enigermate tevreden 
waren. 

Voordat we SHA in boekvorm konden laten verschijnen, bracht 
de behoefte aan de verbeterde SHA analyse-technieken ons er toe op-
leidingskursussen in de SHA methodiek te organiseren. Deze kursus-
sen - die verzorgd werden in nemen verschillende landen - hebben 
tot verzoeken geleid om' het geheel onmiddellijk te publiceren met 
als gevolg dat we dit boek samengesteld hebben; echter in de we-
tenschap dat het geen compleet instructie-handboek is. Heden ten 
dage wordt SHA door ons veel gedetailleerder onderwezen en toege-
past dan beschreven staat in dit boek en desondanks kan men stel-
len dat de ontwikkeling ervan nog verre van "compleet" is - want 
vanuit een technisch standpunt bekeken staat de analyse van materi-
als handling nog slechts in de kinderschoenen. 



Het is de LOGISCHE, GEORGANISEERDE BENADERING die voor-
namelijk de waarde bepaalt van SHA. Maar daarenboven zijn we 
van mening dat de lezer verscheidene nieuwe gezichtspunten zal 
ontdekken, evenals specifieke, nieuwe proceduurachtige tech-
nieken en een duidelijker of beter begrip van de dingen die hij 
reeds wist of besefte. We geloven daarom dat SHA hem tijd zal 
besparen, hem zal helpen met meer vertrouwen zijn analyses uit 
to voeren en meer overtuigende aanbevelingen voor zijn direktie 
zal verschaffen. 

We bezien SHA met werkelijkheidszin en realiseren ons 
terdege dat SHA miet de enige analyse-techniek is. Evenmin ont-
hult het in zijn huidige vorm het volledige potentieel dat toe-
komstige verfijningen er aan zullen geven. Maar we zijn er ge-
tuige van geweest dat het honderden uren analysetijd en verga-
dertijd bespaarde. En we zijn er van overtuigd dat SHA betere, 
meer samenhangende analyse-documentatie zal mogelijk maken - en 
dientengevolge, betere oplossingen door de analyst en snellere 
goedkeuringen door zijn hoofddirektie. 

Richard Muther 

Knut Hagands 
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DEEL EEN - GRONDBEGINSELEN VAN SHA 

Materials Handling is de physieke handling van goederen. 
Of om nog vollediger te zijn kunnen we stellen dat het is: 

Het transporteren, bewegen of physiek van plaats doen ver-
anderen van produkten, half-fabrikaten, onderdelen of in 
het algemeen van MATERIALEN. 

Voor deze BEWEGINGEN is iets en/of iemand nodig om de phy-
sieke beweging te BEWERKSTELLIGEN. Dit " bewerkstelligen" vereist 
in het algemeen apparatuur opslag-eenheden, een werkschema voor 
mensen, procedures en de physieke inrichting van gebouwen. De ap-
paratuur de opslag-eenheden en het werkschema worden de METHODEN 
der handling genoemd. 

Bijgevolg stellen wij dat de grondslagen van materials 
handling - en derhalve de basis waarvan iedere analyse op het ge-
bied van handling moet uitgaan - zijn: MATERIALEN, BEWEGINGEN en 
METHODEN. 

WAT IS SHA 
■ 

Systematische Materiaalstroom en Transport Analyse (SHA) 
is een georganiseerde, universeel aanwendbare methodiek voor ieder 
materials handling projekt. Het bestaat uit: 

Een Basisstructuur van Fasen 

Een Patroon van Procedures 

Een Stel Afspraken 

DE VIER FASEN VAN SHA 

Naarmate ieder handling projekt vordert - van aanvangs-
doelstelling tot en met de werkelijke installatie - doorloopt 
het vier fasen. 

Ease 	I Externe Invloeden 

Ease II Totaal-Plan voor de Handling 

Fase III Detail-Plannen voor de Handling 

Fase 	IV Installatie 

Zie fig. Deel Een 	1. Fase•1 is EXTERNE INVLOEDEN. In deze 
fase taxeren we de bewegingen van en naar het, gehele, te bestude-
ren gebied of gebieden. We beschouwen allereerst de goederenbewe-
ging BUITEN ons probleemgebied. Op deze manier leggen we het ver-
band tussen ons specifiek handling probleem en externe situaties 
of omstandigheden die we al dan niet beheersen. Dit betekent bij-
voorbeeld het vaststellen en mogelijkerwijs aanpassen van de toe-
gang voor ons wegtransport of onze spooraansluiting op een zoda-
nige manier dat de handling binnen onze fabriek of binnen ons veem 
afgestemd wordt op het grotere, externe transport. 
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Ease II heeft betrekking op het TOTAAL-PLAN VOOR DE HAND-
LING. In deze fase leggen we de methode(n) vast hoe de goederen 
TUSSEN de belangrijkste gebieden verplaatst zullen worden. Be-
slissingen voor het gehele projekt moeten genomen worden voor wat 
betreft het basis-systeem, de algemene soorten apparatuur en de 
te gebruiken transport- of opslageenheden. 

Fase III is het DETAIL-PLAN VOOR DE HANDLING. In deze fase 
houden we ons bezig met de goederenbeweging tussen de verschillende 
punten BINNEN elk hoofdgebied. Hier moeten we beslissen over de ge-
detailleerde handling methoden zoals het specifieke systeem, de ap-
paratuur en de te gebruiken opslageenheden tussen de diverse werk-
plaatsen. Terwijl fase II betrekking heeft op de goederenbeweging 
tussen afdelingen of gebouwen op een terrein, houdt fase III zich 
bezig met de goederenbeweging van de ene specifieke werkplaats of 
machine naar de andere. 

Fase IV is het INSTALLEREN, en geen plan is waarlijk com-
pleet totdat het ingevoerd is. In deze fase maken we het plan voor 
wat gereed gemaakt moet worden, het plan voor de aanschaf van ap-
paratuur, completeren de opleiding van het personeel, maken een 
tijd-schema van en installeren de benodigdheden voor de physieke 
handling. Vervolgens testen we voor de laatste maal de voorgestelde 
handling methoden, verifiUren de bedrijfsprocedures en gaan de al-
gehele installatie uitproberen om er zeker van te zijn dat deze 
feilloos werkt. 

Deze vier fasen volgen chronologisch op elkaar. En om de 
beste resultaten te verkrijgen zouden de fasen in elkaar moeten 
overgaan. 

Fase I en fase IV maken dikwijls geen deel uit van het spe-
cifieke probleem van de materials handling expert. In zekere zin 
vormen zi.j het "raamwerk" voor de pure planning fasen II en 
Op grond van deze overweging concentreert SHA de aandicht op de 
eigenlijke planning fasen: II, het totaal-plan voor de handling, 
en III, de detail-plannen voor de handling. De fasen I en IV wor-' 
den in dit boek besproken nadat de planning fasen ui.teengezet zijn. 

SLEUTELGEGEVENS 
De sleutelgegevens oftewel de voor-informatie die we nodig 

hebben om een materials handling probleem te analyseren zijn: 

P 	Produkten of Materialen (onderdelen, ruwe materialen, 
half-fabrikaten, gereed produkt) 

Q Quantiteiten (gekochte of overeengekomen hoeveelheden) 

R Route (werk-volgorde en proces-eisen) 

S 	Steunverlenende Diensten (voorraadbeheer, orderverwer- 
king, onderhoud) 

T Tijd (tijdopname en werktijden) 
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Om deze sleutelgegevens gemakkelijk te onthouden kunnen we 
ze opstellen in de vorm van een sleutel. Zie fig.Deel Een - 2. Een 
verdere uiteenzetting van deze gegevens staat in fig. Deel Een - 3. 
Let op de zes letters WAAROM aan de "baardzijde" van de sleutel. 
Deze dienen om'U eraan te herinneren dat U ervan overtuigd moet 
zijn dat U de cijfers begrijpt die U als sleutelgegevens gebruikt. 

HET SHA-PATROON VAN PROCEDURES 

Zoals we reeds gezien hebben is SHA gebaseerd op materialen, 
bewegingen en methoden. De materials handling analyse houdt dus in 
het analyseren van de te verplaatsen materialen, het analyseren van 
de te verrichten bewegingen en het vaststellen van praktische eco-
nomische methoden om de verplaatsing van de .materialen te realise-
ren. Het SHA Patroon van Procedures berust geheel op deze drie fun-
damentele aspekten. Dit is grafisch weergegeven in fig. Deel Een-4. 

Het Patroon van de Systematische Materiaalstroom- en Trans-
port Analyse (SHA) is een stap voor stap te volgen serie van proce-
dures. Hoe gecompliceerder het probleem is, hoe nuttiger en meer 
tijdsbesparend dit patroon wordt. 

Het analytische deel van het maken van een handling plan be-
gint met het bestuderen van de .materialen (produkten, half-fabrika-
ten of onderdelen). Dit houdt in CLASSIFICATIE VAN DE MATERIALEN 
gebaseerd op hun physische eigenschappen en hoeveelheden, tijds-
aspekten of speciale beheerseisen. Dit wordt aangeduid als het 
classificeren van de materialen (Blok 1 van het Patroon). 

Voordat we de bewegingen volledig kunnen analyseren of 
zichtbaar maken, dienen we een LAYOUT plan te hebben waarbinnen 
onze handling methoden moeten funktionneren. Het layout plan - 
echt of op papier, bestaand of geprojecteerd - wordt derhalve Blok 
2 van het Patroon. Eigenlijk is het een groter "blok" waar we de 
analyse en het zichtbaar maken van de bewegingen moeten inpassen. 

Vervolgens krijgen we de ANALYSE VAN DE BEWEGINGEN. Dit is 
Blok 3 van het Patroon. De soort analyse hangt hier of van het felt 
of we te maken hebben met slechts een materiaal of met een veelheid 
van materialen. Maar in principe houdt de analyse van bewegingen in 
het vaststellen van de intensiteit en soort van bewegingen die voor 
elk materiaal op elke route gemaakt dienen te worden (herkomst naar 
bestemming). 

De volgende stap (Blok 4) is het ZICHTBAAR MAKEN VAN DE BE-
WEGINGEN. Onze analyse wordt hier vertaald in een visueel "beeld". 
Dit wordt meestal gedaan door middel van een stroomdiagram of een 
afstand-intensiteit matrix. 

Alvorens we een oplossing kunnen ontwikkelen, moeten we BE-
GRIP VAN DE MATERIALS HANDLING METHODEN (Blok 5) hebben. Dit wordt 
aangegeven door het grote, met stippellijnen omgeven blok waarbin-
nen de methoden geselecteerd zullen worden. 
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In Blok 6 gaan we de technisch bij elkaar horende aspekten 
op een systematische manier groeperen. We gaan hier onze VOORLOPIGE 
PLANNEN VOOR DE HANDLING opstellen met betrekking tot systeem, ap-
paratuur en transport- of opslageenheid; en het is in deze fase dat 
we alle verzamelde informatie samenbundelen en vertalen in physieke 
methoden. In feite ontwikkelen we een AANTAL logische, voorlopige 
oplossingen. 

We passen onze voorlopige plannen aan door het in aanmerking 
nemen van alle relevante modificaties en restricties (Blok 7). Elk 
plan wordt hier gemodificeerd en aangepast door datgene wat moge-
•1ijk is te veranderen in wat praktisch is. 

Het doel van het aanpassen of modificeren van de voorlopige 
plannen is het elimineren van alle ideeen die niet operationeel ge-
maakt kunnen worden. Maar voordat we werkelijk onze keuze uit de 
beste methoden kunnen bepalen dienen we te berekenen de aantallen 
transporteenheden, de apparatuur, de desbetreffende kosten en de 
benodigde tijdseenheden. Dit noemen we de BEREKENING DER BENODIGD-
HEDEN (Blok 8). 

We zijn nu klaar voor de laatste stap in het Patroon (Blok 
9). We maken hier een EVALUATIE DER ALTERNATIEVE PLANNEN. Dit komt 
meestal neer op een evaluatie van de kosten en van de impondera-
bilia. Deze evaluatie zal resulteren in de keuze van een der al-
ternatieven - alhoewel in een aantal gevallen het evaluatie-proces 
zelf weer uitmondt in de combinatie van twee of meer plannen. Door 
de evaluatie wordt de keuze bepaald op een der alternatieve plan-
nen. Dit wordt ons GESELECTEERD HANDLING PLAN. 

HET SHA-PATROON HEEFT BETREKKING OP FASE II EN FASE III 

Het SHA-Patroon is van toepassing op zowel fase II - het 
totaal-plan voor de handling - als'op fase III - de detail-plannen 
voor de handling. Dat wil zeggen dat hetzelfde patroon van stappen 
gevolgd dient te worden, alhoewel de mate van toepassing in de 
twee fasen verschillend zal zijn. 

Fig. Deel Een - 5 laat de in elkaar overgaande fasen zien 
en tevens hoe het Patroon zich herhaalt binnen elk deel-gebied. 
Uiteraard zullen de handling methoden voor de deel-gebieden een 
integraal deel moeten uitmaken van de handling methoden die in het 
Totaal-plan in fase II gekozen zijn. 

SHA AFSPRAKEN 

Bij het toepassen van de technieken tijdens iedere stap van 
het SHA-Patroon maken we gebruik van bepaalde afspraken. Deze om-
vatten diverse symbolen, kleuren, letters, lijnen en getallen. Deze 
afspraken worden gebruikt om de diverse plaatsen van herkomst en 
bestemming aan te geven, onze bewegingen zichtbaar te maken, de al-
ternatieven op hun merites te rangschikken en dergelijke. We zullen 
de bespreking hiervan uitstellen tot het hoofdstuk waar deze af-
spraken logischer geintroduceerd en verklaard kunnen worden. 
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GEILLUSTREERD VOORBEELD 

Om het SHA Patroon beter begrijpbaar te maken wordt een 
voorbeeld van een toepassing getoond in fig. Deel Een - 6. Dit 
was een specifiek projekt dat het Patroon gedurende de plan-
ning van de handling methoden volgde- alhoewel ter wille van 
de duidelijkheid niet alle details vermeld zijn. We hebben be-
wust een over-gesimplificeerd voorbeeld in het begin van dit 
boek opgenomen om van meet of aan een goed begrip en inzicht 
te verschaffen. Verderop in het boek zullen de voorbeelden com-
plexer en de gebruikte formulieren gedetailleerder worden. 

SHA - EEN GEORGANISEERDE METHODIEK 

In dit hoofdstuk hebben we de basis-methodieken van Sys-
tematische Materiaalstroom- en Transport Analyse (SHA) onder-
zocht. In feite is SHA een methodiek om een probleem op te los-
sen, een reeks stappen om te volgen en een stel afspraken om 
te kunnen registreren, rangschikken en zichtbaar maken. In fei-
te omvat het een basisstructuur van vier analyse-fasen, die al-
le overgaan in de eventueel voorafgaande of volgende fase. Het 
verschaft een patroon van stap voor stap te volgen procedures 
in fase II en fase IV. We hebben dit patroon uitvoerig beschre-
ven; we hebben gezien waar het in elkaar grijpt met de omvang-
rijkere fasen die het patroon beinvloeden en eveneens met de 
layout planning. En in aansluiting hierop hebben we vijf sleu-
telgegevens benoemd die nodig zijn om een handling probleem te 
analyseren. 

Wellicht heeft U reeds de gelijksoortigheid in benade-
ring herkend van SHA ten opzichte van de neven-techniek layout 
planning, die bekend staat onder de naam Systematische Layout 
Planning (SLP). 
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DE FASEN VAN DE SYSTEMATISCHE HANDLING ANALYSE 

I EXTERNE INTEGRATIE 

II TOTAAL HANDLING PLAN 

III DETAIL HANDLING PLANNEN 

IV INSTALLATIE 

FASE I: 	FASE II: 	FASE III: 	FASE IV: 

Onderzoek alle bewegin- Ontwerp methoden hoe 
gen van en naar het de materialen tussen 
desbetreffende gebied de gebieden vervoerd 
voorafgaande aan de in- moeten worden. Beslis 
tegratie met het totaal in grote lijnen over 
handling plan. systeem, soort appa- 

ratuur en opslageen- 
heden.  

Ontwerp methoden hoe de Maak tekeningen en spe- 
materialen binnen elk 	cificaties; verwerf en 
gebied - tussen ar- 	installeer de apparatuur; 
beidsplaatsen en/of 	instrueer het personeel; 
opslagplaatsen vervoerd blijf voortgang bewaken. 
moeten worden. 
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VIJF SLEUTELGEGEVENS BEINVLOEDEN MATERIALS HANDLING KOSTEN 
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INLEIDING TOT DEEL TWEE 

U bent nu vertrouwd geraakt met de basis-begrippen van 
SHA. We hebben een logische structuur van fasen, grondslagen, 
sleutelgegevens, procedures en afspraken beschreven. Zij alle 
zijn erop gericht de analyst te helpen zijn probleem duidelij-
ker te analyseren en zijn oplossing samen te vatten. 

SHA is een fundamentele, gedisciplineerde, rationele 
methodiek die toegepast kan worden om materials handling pro-
blemen op te lossen. Het is geen wondermiddel dat kant-en-klare 
oplossingen verschaft en dat moet men er dan ook niet van ver-
wachten. 

De volgende negen hoofdstukken vormen samen Deel Twee 
van dit boek. We behandelen hierin het reeds beschreven Pa-
troon van Procedures. Om gemakkelijk de tekst te kunnen volgen 
heeft elk hoofdstuk hetzelfde nummer gekregen als het overeen-
komstige blok (of stap) in het Patroon. Dit heeft zeker geleid 
tot een ogenschijnlijk onhandig gebruik van "Deel Ben", maar 
het feit dat de nummers van de hoofdstukken overeenkomen met 
de stappen in het Patroon vinden we waardevoller voor de lezer. 

Bij het behandelen van de negen stappen van het Patroon 
van Procedures zal in Deel Twee de nadruk gelegd worden op 
fase II - het Totaal-Plan voor de Handling. Deel Drie zal begin-
nen met een bespreking van het Patroon zoals het toegepast 
wordt in fase III. Met opzet stellen we de bespreking van fase 
I tot later in het boek uit. De reden hiervoor is dat het gemak-
kelijker zal zijn fase I uiteen te zetten en te begrijpen nadat 
de fasen II en III behandeld zijn, alhoewel in een werkelijk 
projekt fase I logischerwijs vooraf zal gaan aan fase II. 

Deel Twee - 1 



HOOFDSTUK 1 ...CLASSIFICATIE VAN MATERIALEN 

Van alle aspekten die de keuze van de handling me-
thoden beinvloeden zijn de te verplaatsen materialen in het 
algemeen wel het belangrijkste aspekt. In ieder materials 
handling probleem dienen we ons dan ook allereerst of te vra-
gen: wat moet er verplaatst worden? 

Als we met slechts een materiaal te maken hebben dan 
noemen we dit de enkelvoudige materiaal (of produkt) situa-
tie. Als dit het geval is behoeven we in feite slechts de 
kenmerken van dit ene materiaal te determineren. Denk er ech-
ter wel aan dat het feit dat maar een produkt gemaakt wordt, 
toch kan leiden tot diverse, verschillende condities van het-
zelfde materiaal, want het ruwe materiaal dat binnenkomt, kan 
gedurende het conversie-proces tot gereed produkt, co.mpleet 
veranderen. 

Als we daartegenover te maken hebben met een groot 
aantal verschillende goederen, dan .moeten we deze groeperen 
in "materiaalklassen". Iedere materiaalklasse dient te be-
staan uit goederen die een dominant kenmerk of een combina-
tie van een aantal kenmerken gemeen hebben. In feite willen 
we het zo organiseren dat iedere materiaalklasse op dezelf-
de manier behandeld kan worden- dat wil zeggen met dezelfde 
handling methoden. 

Er zijn twee redenen voor het groeperen van de ver-
schillende goederen in een kleiner aantal materiaalklassen: 
ten eerst, classificatie vereenvoudigt onze analyse; ten twee-
de, het helpt ons het probleem te splitsen of te exploderen 
in oplosbare deelproblemenen. 

BASIS KLASSEN 

Een fundamentele indeling of beschrijving van 
materialen is: 

Vast, vloeibaar of gasvormig. 

Enkel stuks, verpakte goederen of stortgoederen. 

Bij de werkelijke classificatie van materialen baseert SHA 
alle materiaalklassen op de karakteristieke eigenschappen die 
de vervoerbaarheid ervan beinvloeden (gemakkelijke of moeilij-
ke physieke verplaatsbaarheid) en op de andere eigenschappen 
die de toepassing van gelijke methoden per materiaalklasse 
zouden beinvloeden. Zie figuur 1 - 1 en figuur 1 - 2. 
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HOOFDEIGENSCHAPPEN 

Voor de classificatie van materialen gaan we uit van de 
volgende hoofdeigenschappen: 

PHYSIEKE EIGENSCHAPPEN 

 Afmeting Lengte, breedte, hoogte. 

 Gewicht Gewicht per 44nheid of per volume- 
44nheid (dichtheid) 

 Vorm Vlak, gebogen, 	compact, nestelbaar, 
onregelmatig etc. 

 Beschadi- Breekbaar, ontplofbaar, aan bederf 
gingsrisi- onderhevig, giftig, corrosievorming 
co etc. 

 Toestand Labiel, plakkerig, heet, nat, vuil, 

OVERIGE EIGENSCHAPPEN 

bij elkaar horende stellen etc. 

 Hoeveel- Relatief volumineus, zowel in to- 
heid taal als in partij of seriegrootte. 

 Tijd Regelmatigheid, urgentie, 	seizoen 
voorwaarden. 

 Speciale Wettelijke voorschriften, fabrieks- 
eisen richtlijnen, zakelijke politiek. 

De physieke eigenschappen zi.jn meestal de belangrijkste 
aspekten die de keuze van materiaalklasse beinvloeden. Dat wil 
zeggen dat de klasse, waarin , een materiaal geplaatst wordt, in 
normale gevallen bepaald wordt door de physieke aard van de goe-
deren. 

Hoeveelheid is ook een hoogst belangrijk aspekt. Veel ma-
terialen vertegenwoordigen grote volumina ( goederen met hoge 
omzetsnelheid), andere slechts kleine hoeveelheden (vaak "spe-
ciale orders"). Goederen in grote hoeveelheden worden in het al-; 
gemeen anders verplaatst dan kleine hoeveelheden. Bovendien is 
de samenstelling van produkten of materialen (de "mix") belang-
rijk, zie fig. 1 - 2, zowel voor wat betreft de handling metho-
den als de analyse-techniek. 

Tijdfaktoren moeten onderkend worden, zoals aangegeven 
in Deel E4n. Spoed transport is duurder en vereist andere hand-
ling methoden dan normaal transport. Onderbrekingen in de goe-
derenstroom veroorzaken andere problemen dan een constante 
stroom. Seizoensinvloeden kunnen eveneens de materiaalklasse 
beinvloeden. 
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Insgelijks bepalen de speciale eisen vaak de classifi-
catie. Narcotica, munitie,kostbare bontsoorten, alcoholische 
dranken, juwelen en voedsel zijn typische goederen die beheerst 
worden door wettelijke voorschriften, gemeente verordeningen, 
politiek op lange termijn of standaard-richtlijnen binnen de 
maatschappij. 

PROCEDURE VOOR DE CLASS IF ICATIE 

Wanneer men materialen classificeert, dient men onder-
staande procedure aan te houden: 

Identificeer alle goederen of groepen en zet ze 
op een lijst. 

Registreer hun physieke en andere eigenschappen. 
(Aanbevolen wordt gebruik te maken van het werk-
formulier dat afgebeeld staat in fig. 1 - 3 en 
fig. 1 - 4). 
Analyseer de eigenschappen van elke materiaal of 
materiaalklasse en bepaal de dominante of extra 
belangrijke kenmerken. Merk deze eigenschappen 
duidelijk door ze rood te onderlijnen (of helemaal 
zwart omlijnen) als ze absoluut dominant zijn en 
oranje-geel (of omlijnen met stippellijnen) als ze 
van extra belangrijke invloed zijn. 

Bepaal de materiaalklassen door die materialen te 
combineren die gelijksoortige, dominante, of extra 
belangrijke eigenschappen hebben. 

Benoem en beschrijf elk van de materiaalklassen. 
(Aanbevolen wordt gebruik te maken van het werk-
formulier dat afgebeeld staat in figuur 1 - 5 en 
figuur 1 - 6). 

Opgemerkt dient te worden dat vaak de goederen plus ver-
pakking van primair belang zijn. Het classificeren dient der-
halve te geschieden in de kleinst praktische eenheid (fles, blik, 
doos etc.) of de meest waarschijnlijke vervoerseenheid waarin het 
transport plaats vindt (kartonnen doos met flessen, bundels kle-
ren, riemen papier etc.). 

In de meeste materials handling problemen is het mogelijk 
alle goederen in acht tot tien materiaalklassen te groeperen; in 
het algemeen dient het maken van meer dan 15 klassen vermeden te 
worden. Het spreekt vanzelf dat er ook secondaire klassen oftewel 
sub-klassen zijn. Of beter gezegd, er kunnen klassen binnen de 
klassen zijn. Als•deze secondaire klassen belangrijk zijn voor 
het desbetreffende probleem doen we er goed aan hiervan aparte 
materiaalklassen te maken. Denk eraan dat de later te bepalen 
klassen - als in fase III de materialen geclassificeerd worden 
voor het Detail-plan voor de Handling - Of dezelfde klassen of 
sub-klassen van de classificatie in het kader van het Totaal-plan 
(fase II) kunnen zijn, Of nieuwe, andere materiaalklassen, afhan-
kelijk van de aard van de specifieke eisen binnen elk te analy-
seren gebied. 
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CLASSIFICATIE OVERZICHT 

Na het classificeren van de materialen doen we er goed 
aan de klasse van elk materiaal te definieren. Op deze manier 
is er minder kans op misverstanden en het voorkomt verwarring 
bij de analyst zelf. 

Het Materiaal Classificatie Overzicht, figuur 1 - 5 en 
figuur 1 - 6, is het eindresultaat van de classificatie. Hier 
benoemen we iedere materiaalklasse en registreren de belang-
rijkste criteria ervan. Dat wil zeggen dat we definibren of 
vastleggen de eigenschap of restrictie, die bepaalt in welke 
materiaalklasse een materiaal/produkt geplaatst wordt. We ver-
melden tevens een of twee typische voorbeelden om de materiaal-
klasse nog beter te omschrijven. Dit kan dienen voor snelle 
identificatie of we kunnen het gebruiken als voorbeeld om la-
ter andere materialen in de correcte klasse te plaatsen. 

De voorbeelden in figuur 1 - 4 en figuur 1 - 6 zijn van 
de "Nordische Melange N.V.", een fabriek die opereert in de 
chemische sektor. Deze fabriek produceert plantaardige olign, 
kunstmest en bijvoeding voor dieren. De totale jaarproduktie 
bedraagt bijna 20.000 ton. Bij de voorbereiding van het Totaal-
plan voor de handling (bewegingen tussen de gebouwen), heeft 
de analyst bepaald dat er vier materiaalkiassen bij betrokken 
zijn. Merk op dat in drie klassen (lege vaten, gevulde vaten en 

e zakken) de physieke eigenschappen goed gedefinieerd zijn en dat 
iedere klasse bestaat uit materialen die nagenoeg gelijk zijn. 
De hoofdreden voor het scheiden van deze drie klassen is dat 
het om grote hoeveelheden gaat en dat derhalve hun beweging be-
langrijk is. 

We hebben daarentegen ook een aantal goederen die van 
secondair belang zijn: ingredienten, reserve onderdelen en der-
gelijke. Hier gaat het om kleine hoeveelheden en het is niet 
economisch voor elk produkt een speciale methode vast te stel-
len. We weten wel dat een algemeen soort apparatuur gebruikt 
moet worden en de analyst groepeert ze daarom allemaal in een 
materiaalklasse ("Overige Goederen") met varigrende physische 
eigenschappen. 
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EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN 

Produkten of materialen kunnen fundamenteel onderverdeeld worden in de 
volgende groepen en soorten: 

SOORT 

GROEP 
VAST VLOEIBAAR GASVORMIG 

Afzonderlijk 
Onderdelen 
(Stukgoederen) 

 

. >< 

Verpakt 
Materiaal 
(Stukgoeder

n
en) 

/ 

011b 0 :1) 

Stortgoederen 
"a. 

,it,m,J.,  

094  rt  
c./.. . 

-425ZS 
 C ---)

-------DI 

Physieke eigenschappen van produkten of materialen die de "vervoerbaar-
heid" van materialen beinvloeden, zijn o.a.: 

GROOTTE Lengte, Breedte, Hoogte 

GEWICHT 
(of Dichtheid) 

//0 ..„.  

401P 
Gewicht per eenheid of 
gewicht per volume-eenheid 

VORM 
Plat, 	lang, 	vierkant, 	compact, 
onregelmatig 

tiliz==  

BESCHADIGINGS- 
RISICO 

Breekbaar, exploief, giftig, 
aan bederf/beschadiging onder-
hevig 

Voor- 
zichti 

TOESTAND 
.." ....y.• 	, 

-" '".. 	` 
Labiel, kleverig, vuil, poeder-
-vormig, heet, diepgevroren 

De vervoerbaarheid van een produkt hangt of van bovengenoemde eigen-
schappen. De vervoerbaarheid kan verbeterd worden door een vers-tandig 
gebruik van opslageenheden of transport66nheden. 

FIG. 	1 - 



PRODUKT - QUANTITEIT GRAFIEK 

17.1 Produkt met grootste omzet 

Produkten in grote volumina (hoge omzetsnelheid) 

Produkten in kleine volumina 
(lage omzetsnelheid) 

I 	11 	 

Produkten (Materialen, onderdelen, restgroepen) 

Een P - Q analyse toont de produkten, produkt groepen, onderdelen 
of materialen in volgorde van afnemende grootheid. Links staan de 
enkele produkten die in grote hoeveelheden omgezet worden, rechts 
de vele produkten in kleine hoeveelheden. Als alle goederen de- 
zelfde physische eigenschappen hebben is het doelmatig ze to clas-
sificeren op basis van quantiteit - speciaal in assemblage en op-
slag gebieden waar hoge investeringen in fabrikage apparatuur en 
gereedschappen in het algemeen niet dominant is. 

Als de P - Q grafiek ondiep is, dan plaatst men alle goederen in de-
zelfde kiasse. Een enkelvoudig materiaal probleem (44n produkt-mate-
riaalklasse) leidt gemeenlijk tot slechts 44n soort materials hand-
ling methoden. Hoe dieper de P - Q grafiek is, hoe waarschijniijker 
een scheiding in twee duidelijke materiaa.lklassen wordt 	hetgeen 
tendeert naar verschillende handling methoden voor goederen die aan 
de beide einden van de kurve staan. Half-ondiepe, half-diepe kurven 
worden dikwijls gesplitst in drie verschillende klassen. 

H 

H 

Q Q 
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MATERIAAL CLASSIFICATIE OVERZICHT Fabriek 	 Projekt 	 
Door 	 Met 	 
Datum 	 Blad 	van 

MATERIAALKLASSE CLASSIFICATIE CRITERIA 
o 

TYPISCHE 

OMSCHRIJVING KLASSE 
Aandui — 

ding 

PHYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
(Afmeting, Gewicht, Vorm, Risiko, Toestand) 

OVERIGE EIGENSCHAPPEN 
(Hoeveelheid, Tijd, Speoiale eisen) 

VOORBEELDEN 

2 , 

• 

5 

6 

GEBRUIKSAANWIJZING 

(i) Vul de kop van het formulier in. 
0 Vermeld alle materiaalklassen---omschrijving en identificatie 

8  Vermeld de criteria die de klasse beheersen. Geef een of enkele typische voorbeelden. 
0 Vermeld aanvullende gegevens indien noodzakelijk. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 --- 

O pen:• 



MATERIAAL CLASSIFICATIE OVERZICHT 
Fabriek iliordiSChe 	ht n3 e 17.Y .  Projekt  3 6 87  
Door 	  Met 	 . e  
Datum 	/ 	/. 	  Glad 	__L____ 

MATERIAA .LKLASSE 
- 

CLASSIFICATIE CRITERIA 

TYPISCHE VOORBEELDEN Omschrijving 
Klass. 
Aandui- 
ding 

. PHYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
(Atm., gewicht, vorm, risiko, toestand) 

OVERIGE EIGENSCHAPPEN 
(Hoevoelheid, tijd, special. eisen) 

1 	Lege Vaten A 
ieuwe of legs aetalen vaten. 	Diameter 
45 CM., Hoogte 90 CM., Gewicht 20 KG. 

Grote varieties in levortijd en freguon- 
tie van afleveren door levorancier 

Standaard metalen 
vaten 

2 Matige seizoen-fluctuatits 

3 Voile Vaten B 
talon vaten gevuld met olio, ctlemica- 

tin etc. Diameter 45 CM., Hoogte 90 CM., 
,ami.  Amitieht 150 KG_ 

20 - 30 verachillende soorten. 
Enige seizoen-fluctuatie. Visolie in vaten 

Rijks-voorachriften m.b.t. afgewerkte 
Olimn dienen eangehouden te worden 

5 Zakken C 
Multiwandige plastic en papioren zakken 
met wineralen, noten, chemicaliin etc. 

Constants stroom in tamelijk grate hoe- 
veelheden, ongeveer 100 versahillends 

_____prewluktea_ 

Kippevoer 
(.indprodukt) 

6 
Gemiddelde afm., 80x40x20 cm. 
Gemiddold g.wicht 45 KG. 

Overige 
7 Pr oduk ten D 

Dozen, kartonnen, bundels, zakken 
met ingekochte produkten. 

Kleine hoeveelheden per produkt 
tijd vrij vaak belangrijk  

Doos met vitamins-
preparaat 

8 
Diverse eaten en vormon Gewicht van 
1 tot 25 KG. 

(Service Onderdelen) Sommige produkten 
moat strong op toegezien warden. 
(0IFFSTAI) 

20-liter blik alcohol 

9 
Rollen staalband 

10 

11 

12 	• 

Opm , • 	  





HOOFDSTUK 2 ... LAYOUT 

Nadat de MATERIALEN geindentificeerd en geclassificeerd 
zijn, gaat het SHA-Patroon verder met de BEWEGINGEN. We kunnen 
dit los van alles doen, zonder aandacht te schenken aan wat voor 
bestaande of voorgestelde layout of faciliteiten dan ook. Maar 
vroeg of laat, en zeker alvorens we onze bewegingen duidelijk 
zichtbaar kunnen maken, zullen we geconfronteerd worden met de 
problemen van de layout. 

ONSCHEIDBAARHEID VAN LAYOUT EN HANDLING 

Iedere volledige analyse van goederenbewegingen is on-
scheidbaar verbonden met de layout. De reden hiervoor is dat be-
weging of handling aan materialen Plaats Nut of plaatswaarde 
geeft ( in tegenstelling tot Vorm Nut voor produktie): en "plaats" 
is direkt bepalend voor waar elke beweging begint en eindigt. Of 
om het nog duidelijker te stellen, de layout bepaalt de afstand 
tussen de plaats van herkomst en de plaats van bestemming en de 
of te leggen afstand is een hoofdfactor bij de keuze van elke 
handling methode. 

Het SHA-Patroon plaatst daarom Layout in Blok 2. Zowel de 
analyse van de Bewegingen (Blok 3) en het Zichtbaar Maken van de 
Bewegingen zijn gesitueerd binnen het Layout blok. 

HOE LAYOUT DE HANDLING BEINVLOEDT 

Als de handling plannen voor een BESTAANDE LAYOUT ontwik-
keld worden zijn de afstanden al bepaald. Waarschijnlijk kunnen 
we de layout echter veranderen als we redelijke besparingen kun-
nen verwezenlijken. De analyse strekt zich daarom vaak uit tot 
handling en layout. Als in een projekt de plannen voor de verbe-
terde handling methoden mede gebaseerd moeten zijn op een nieuwe 
layout, dan moet de analyst deze twee aspekten uiteraard integreren. 

Zoals de analyse voor de Handling gebaseerd is op de drie 
basiselementen Materialen, Bewegingen en Methoden, zo berust ook 
de layout planning op drie basis-elementen, n.l. Relaties, Ruim-
te en Aanpassing. Zie figuur 2 - 1. 

Een ander facet dat beide technieken gemeenschappelijk 
hebben is het feit dat ze van dezelfde sleutelgegevens P,Q,R,S,T 
uitgaan. 

Bladzijde 2 - 1 



SOORTEN LAYOUT 

De drie zogenaamde klassieke soorten layout zijn: 

Plaatsgebonden 	Layout 

Procesgerichte 	Layout 

Produktgerichte 	Layout 

Zie figuur 2 - 2. De linkerzijde van deze afbeelding toont het 
"vorm geven . of bewerken" en de rechterzijde het "assembleren of 
demonteren". In elk van de drie layout gevallen heeft de hand-
ling een duidelijke invloed: 

Plaatsgebonden Layout 	Produkt (of materiaal) is relatief 
groot. 
Hoeveelheid is relatief klein. 
Fabrikage-proces is relatief een-
voudig. 

Bij deze layout moeten de handling 
faciliteiten Groot of zeer Sterk zijn 
(zware apparatuur) voor de belangrijk-
ste materialen en componenten; daar-
entegen Mobiel of Flexibel voor de be-
trekkelijk incidentele onderdelen voor 
de assemblage. 

Procesgerichte Layout 	Produkt (of materiaal) is betrekkelijk 
(funktionele organisatie) gevariebrd. 

Hoeveelheid is matig of klein. 
Fabrikage-proces is moeilijk of duur. 

Produktgerichte Layout 
( lijn organisatie) 

Bij deze layout moeten de handling fa-
ciliteiten Mobiel of Flexibel zijn en 
(in geval van vaste apparatuur) Veel-
zijdig, Aanpasbaar en Intermitterend. 

Produkt (of materiaal) is meestal ge-
standaardiseerd. 
Hoeveelheid is betrekkelijk groot. 
Fabrikage-proces is relatief eenvou-
dig. 

Bij deze layout moeten de handling fa-
ciliteiten Vast, Rechtlijnig of Direkt 
zijn en tevens relatief continu. 

Bladzijde 2 - 2 



STROOMSCHEMA'S 

Er zijn drie basis stroomschema's die gewoonlijk in 
industriele layouts voorkomen: 

Rechtlijnig (of doorgaand) 

L-vormig 

U-vormig 

Cirkelvormige en zig-zag (of slangvormige) materiaalstromen 
zijn in feite modificaties van de drie bovengenoemde vormen. 

Bij het rechtlijnige stroomschema (inkomend aan de ene 
kant en uitgaand aan de andere kant) heeft men de meest over-
zichtelijke layout en de eenvoudigste handling. In de indus-
trie komen we echter vaker de L-vorm en de U-vorm tegen dan 
de rechtlijnige vorm. Dit is meestal met het oog op externe 
handling faciliteiten (zie fase I - Externe Invloeden) en de 
besparingen op het gebied van handling methoden, ruimte-benut-
ting en vaste kosten. In de praktijk vinden we meestal layouts 
die deze drie stroomschema's combineren. 

WAT OVER DE LAYOUT BEKEND MOET ZIJN 

Voor de materials handling analyse zijn er in feite vier 
dingen die we moeten weten. Deze kunnen uit het layout plan ver-
kregen worden: 

Waar zijn de plaatsen van herkomst en bestemming phy-
siek gesitueerd (opname punt en neerzet punt). 

Welke routes en bijbehorende handling methoden zijn 
reeds vastgesteld of in het algemeen al geaccepteerd 
in de voorgaande planning fase. 

Wat voor soort ruimte is er in elk werkgebied vanwaar, 
waardoor en waarnaar materialen verplaatst moeten wor-
den (vloerbelasting, plafondhoogte, pilaarafstand, 
dakbelasting, overdekt of buiten, verwarmd of niet, 
stofvrij en dergelijke). 

Welke aktiviteiten vinden plaats en/of welke inrich-
ting c.q. layout is er (of is in het algemeen voorzien) 
in elk werkgebied vanwaar en waarnaar materialen ver-
plaatst moeten worden. 

Het is zowel logisch als nuttig om een tekening, foto of 
plan te hebben of te maken van de layout van het gebied waarbin-
nen we de handling moeten analyseren. Indien de bewegingen plaats 
vinden tussen de diverse gebouwen over het totale gebied, dan 
dienen we een plan voor het totale terrein te hebben. 

Bladzijde 2 - 3 



Zie figuur 2 - 3 voor het voorgestelde layout plan. (Dit is de 
layout voor de Nordishe Melange N.V. waarnaar we in dit boek 
immerweer verwijzen). Wanneer daarentegen de bewegingen plaats 
vinden tussen twee machines in een fabrikage of assemblage af-
deling, dan dienen we een gedetailleerde layout van de machines 
en de betrokken deelgebieden te hebben. Dit voorbeeld hoort 
thuis in fase III - Detail-plannen voor de Handling. Zie Hoofd-
stuk 10. 

In dit stadium van onze handling analyse maken we ons 
nog niet te druk over de vraag hoe we .aan de layout zijn geko-
men of waarom de layout is zoals deze voor ons ligt. We accep-
teren het als een bestaande layout of een voorgesteld layout 
plan. Ons probleem is de meest effectieve handling methoden er-
voor vast te stellen. (Voor een uiteenzetting hoe men plannen 
voor layouts moet ontwikkelen verwijzen we naar het boek 
SYSTEMATISCHE LAYOUT PLANNING, dat een neven-techniek van SHA 
is. Een korte samenvatting van de SLP-methodieken staat ver-
meld in Bijlage II van dit boek). 

We willen hier echter niet mee zeggen dat we de layout 
niet moeten bekijken. Integendeel; de layout en de handling 
methoden moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. 
Maar zolang we met de handling methoden bezig zijn moeten we 
de layout accepteren zoals die is. Later zullen we de gelegen-
heid hebben veranderingen in de layout voor te stellen, maar 
pas nadat we de analyse der bewegingen hebben gemaakt en we 
onze voorlopige handling methoden aangepast hebben. 

Hoe dan ook, als de definitieve handling methoden ten-
slotte geselecteerd zijn, dan dient de keuze gebaseerd te zijn 
op het functionneren van deze handling methoden binnen een 
specifiek layout plan. 

1). Nordische Melange N.V. is het voorbeeld waarnaar we prak-
tisch door het gehele boek heen steeds zullen verwijzen opdat 
de lezer blijvend hetzelfde voorbeeld kan volgen. 

Deze firma opereert in de chemische sektor en produceert 
plantaardige °lien, kunstmest en bijvoeding voor dieren. De in-
komende materialen zijn noten, mineralen en chemicalien. De 
voornaamste produktiegebieden omvatten: de maal- en persfabriek 
(om plantaardige olien te maken), de chemische fabriek (voor 
kunstmest etc.) en de voedsel-fabrikage fabriek (voor de bij-
voeding voor dieren). De jaarproduktie bedraagt bijna 20.000 
ton en zowel de inkomende als de uitgaande goederen worden per 
spoor vervoerd. 

De handling van de goederen tussen de diverse gebouwen 
geschiedt manuaal met behulp van handpallettrucks met twee en 
met vier wielen. 

Bladzijde 2 - 4 
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VORMGEVEN EN BEHANDELEN—SPECIALISATIE IN HET MAKEN VAN SCHOENEN, 
GEREEDSCHAPPEN. EEN HAKOWERKSMAN DIE 2ELF EEN COMPLFET PPODUKT 
MAAKT. 

2 	3 
GEMONTEERD 
HALF-FABKKAAT 

VOPMGEVEN EN BURANDELEN•-ASSEMBLAGE VAN FEN MOTORBLOX. moNIAGE....AsSIMBLAALIJN VAN AUTOMOBJEL INDUSTRIE. 

MACHINE MAIERIAALBEWEGINE RUW MATFRIAAL 	0 = ARBEIDER 

RUW MA IERIAA1 MACHINE A 

GEREEDSCHAP 8 

UIT RUW MATFRIAAL 
qq 
	

GEMAAKT PRODUCT 

PLAATSGEBONDEN LAYOUT. ALLE BEWERKINGEN AAN HET MATERIAAL (IN HET GEVAL VAN VORMGEVEN OF BEHANDELEN) OF HOOFDONDERUEEL (IN HET GEVAL VAN MONTAGE) WORDEN 
UITGEVOERD IN EEN VASTF PLAATS. DAT WIL ZEGGEN DAT HET MATERIAAL BLIJET OP DE' PLAATS WAAR HET IS. 

1 

BEWERK1NG 2 

BFWERKING 3 

/ 

4EEWERKING 

0  / 

\ O 

PROCESGERICHTE LAYOUT (FUNKTIONEEL). Aka GELLKSOORTIGE BEWERKTNGEN (PROCESSEN) WORDEN IN HETZELEDE GEBIED UITGEVOERD; GFLIJKE MACHINES OF GELIJKE 
MONTAGE BEWERKINGEN WORDEN IN GROFFEN BIJ ELKAAR GEVOFGD. OP DFZF MANIFR STROOMT HET MATERIAAL VAN PROCES NAAR PROCES, VAN AFDELING NAAR AFOELING OF 
VAN GEBIED NAAR GEBIED. 

-- VOORBEELDEN- 

VORMGEVEN EN BEHANDELFN•MFTAALWAREN, TFXTIELINDUSTRIE, KLEDING- 	 MONTAGE--MONTAGE FLAATSTAAL D.M.V. PUNTLASSEN, NIFTEN, SOLDERFN. 
INDUSTRIE, BOEKDRUKKERIJ. 

MONTAGE 

AFD. A 

MONTAGE 

AFD. B 

MONTAGE 

C 

MACHINE TYPE W X 

RUM MATERIAAL 

I 	2 	3 	4 	GEMAAKT 
PRODUCT 

PPODUKTGERICHTF LAYOUT (LIJN-PRODUKTSE). MACHINES or MONTAGEPLAATSEN /UN GEPLAAIST IN VOLGORDE VAN MARKING, WAARBIJ DE OPEENVOLGENUE BFWERKINGEN IN 
FUN ONONDERBROVEN OPSTELLING GEORGANESFERO 7IJN. OP DUE MANIER STROOMT HET MATERIAAL RECHTSTREEKS VAN DE ENF BEAMAING NAAR. DE OAAPORVOLGENEF. 

..--WOORBFELDEN--- 

De linker schetsen tonen de vier bewerkingen in vormgeven en behandelen die nodig zijn oh het onderdeel 	to :oaken. 

Pe rechter schetsen tonen de drie bewerkingen die nodig zijn voor de assemblage van de onderdelen 	a , en 	 

deel 

tot een hoordonder- 

ONDERDELEN 

Z2S. 

0 0 
HOOFDONDERDEEL WAAR ANDERE 
ONDERDELEN AAN TOEGEVOFGD 
WORDFN. 

GEMONTEERD HALF-FABRIKAAT 

- 

--40ORBEELDEN--.. 

MONTAGE ....HANDBOROUURWERK, HET BOUWEN VAN FEN SCHIP OF HET 
CONSTRUEREN VAN EEN SPECIALE MACHINE. 

/A 

RUW MATERIAAL 

MACHINES TYPE 606 
0 0 

MACHINES TYPE Y 

9 / 

BEW. 3 

7-- MACHINES TYPE W 

V 

MACHINES TYPE X 

0 
BEW.2 

alPP 

LIU vi 	 Otiv  0 

BE WE PK ENGEN 

KLASSIEKE SOORTEN LAYOUT 
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HOOFDSTUK 3 ... ANALYSE DER BEWEGINGEN 

Om de bewegingen te kunnen analyseren moeten we over be- 
paalde informatie beschikken. Nodig zijn de volgende 
gegevens: 

1. HET MATERIAAL (produkten of materiaalklassen) 

De physieke eigenschappen 

Overige eigenschappen 

2. DE ROUTE (herkomst-en-bestemming of af te leggen weg). 

De af te leggen afstand 

De physieke toestand van de weg 

3. DE MATERIAAL-STROOM (of beweging) 

De intensiteit van de stroom (hoeveelheden ma-
terialen per periode over de af te leggen route) 

De voorwaarden met betrekking tot de stroom 
(of beweging) 

MATERIALEN 

De SHA-methodiek schrijft voor dat we de materialen moeten 
classificeren alvorens we de bewegingen analyseren. De Classifi-
catie van Materialen is reeds beschreven in Hoofdstuk 1. Zoals 
daar gesteld is de classificatie gebaseerd op vijf PHYSIEKE EIGEN-
SCHAPPEN (grootte, gewicht of dichtheid, vorm, beschadingsrisico 
en toestand) en drie OVERIGE EIGENSCHAPPEN (hoeveelheid, tijd, 
speciale eisen). 

ROUTES 

SHA identificeert elke route door middel van de plaats van 
herkomst (of opneem-plaats) en de plaats van bestemming (of neer-
zet-plaats). De herkomst en bestemming worden aangegeven met sym-
bolen, letters en/of cijfers. Deze techniek geeft ons de mogelijk-
held elke route te beschrijven in een korte, betekenisvolle 
"teken-taal". In de uiteindelijke analyse is het uiteraard de lay-
out die de herkomst en bestemming van elke route bepaalt. 

AFSTAND 

De lengte van iedere route is de afstand tussen de plaat-
sen van herkomst en bestemming. De afstand wordt vermeld in de 
gebruikelijke eenheden:voet, meter, mijl en wordt vaak gemeten 
als de rechtlijnige, direkte afstand. 

Bladzijde 3 - 1 



Als er een werkelijk af te leggen weg is dan wel duidelijk be-
kend is, Of reeds planmatig voorgesteld is, dan kan de werke-
lijke of voorgesteld-werkelijke afstand vermeld worden. In de 
praktijk wordt de afstand bepaald met behulp van rechthoek-coor-
dinaten vaak als redelijk-realistisch geaccepteerd. Tenzij an-
ders aangegeven is de gemeten afstand altijd de RECHTLIJNIGE, 
HORIZONTALE afstand. Als gebruik wordt gemaakt van afstanden be-
rekend met rechthoek-coordinaten, van vertikale afstanden (b.v. 
tussen verdiepingen) of van theoretisch berekende afstanden, 
dan dient de analyst dit op de desbetreffende formulieren te 
vermelden. 

PHYSIEKE OMSTANDIGHEDEN 

Naast de af te leggen afstand zijn eveneens de physieke 
omstandigheden met betrekking tot de route van belang. 

Direktheid en rechtheid 

Horizontaal, hellend, vertikaal 
Recht, bochtig of golvend, zig-zag weg 

Verkeersintensiteit en toestand van de weg 

Verkeersopstoppingen en incidentele of permanente 
versperringen 
Geplaveid wegdek, slecht onderhouden weg, zandpaden 

Klimaat en omgeving 

Binnen, buiten, opslag met koelings-faciliteiten, 
air-conditioning, sanitaire ruimten, stofvrije 
ruimten, ruimten met explosiegevaar 

Physieke en organisatorische toestand der eindstations 

Aantal of spreiding der opneem- en neerzet-plaatsen 
Inrichting of physieke layout der eindpunten 
Organisatie bij de eindpunten (formulieren en doel-
matigheid der organisatie) 

MATERIAALSTROOM 

SHA onderkent voor elke beweging zowel de intensiteit van . 
de materiaalstroom als bepaalde omstandigheden die deze stroom 
(of beweging) beinvloeden. Dit geldt voor elke route van een be-
paalde afstand die aan physieke invloeden onderhevig is. 

INTENSITEIT DER MATERIAALSTROOM 

Onder intensiteit verstaat men de hoeveelheid verplaatst 
of te verplaatsen materiaal tijdens een bepaalde periode over een 
bepaalde route. 

De stroomintensiteit wordt gemeten in ton per uur, kubieke 
meter per dag of pallet-ladingen per week. In het algemeen is het 
eenvoudig een idee te krijgen van de omvang van het probleem wan-
meer de intensiteit wordt uitgedrukt in getallen "per uur" of 
"per dag", zulks in tegenstelling tot getallen "per maand" of 
"per jaar". 

Bladzijde 3 - 2 



De genoemde maatstaven om de intensiteit van de materiaal-
stroom aan te geven, verschaffen dikwijls niet-werkelijk verge-
lijkbare getallen. Het gewicht van een groot, volumineus artikel 
is echt geen goede maatstaf voor de vervoerbaarheid van dat arti-
kel als men het vergelijkt met een even zwaar artikel dat veel 
compacter is. Het chassis van een auto vergelijken met een motor-
blok is niet praktisch, ongeacht of men alleen volume of gewicht 
in aanmerking neemt. Voor moeilijke gevallen dient men gebruik te 
maken van de "Mag Waarde" of van de daaraan ten grondslag liggen-
de philosophie (zie Bijlage I). De Mag Waarde verschaft de moge-
lijkheid alle faktoren te meten die invloed uitoefenen op de ver-
voerbaarheid van massief of verpakt materiaal. Op deze manier kan 
men voor elk probleem de bewegingen realistisch met elkaar verge-
lijken. Gebruikt men deze benadering niet, dan kan het moeilijk 
zijn de stroomintensiteit van ongelijksoortige goederen of voor 
verschillende routes met elkaar te vergelijken. 

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE STROOM (OF BEWEGING) 

Naast de intensiteit dienen we eveneens lets te weten over 
de voorwaarden met betrekking tot de stroom. Bijvoorbeeld 50 ton 
meel per dag is een maatstaf, maar als blijkt dat het gaat om tien 
5-tons partijen van niet-identieke soorten die gescheiden moeten 
blijven, dan hebben we een totaal ander probleem dan met 50 ton 
bestaande uit een soort. Dit soort criteria beinvloedt duidelijk 
de keuze der handling methoden. 

De voorwaarden met betrekking tot de materiaalstroom zijn: 

1. 	Hoeveelheids-criteria (Quantity) 

Samenstelling der lading, aantal stuks per beweging, 
seriegrootte, vele kleine partijen of enkele grote 
partijen, frequentie (continu, intermitterend, inci-
denteel), hoeveelheid per periode (seizoen-gevoeng-
held), de regelmaat e.d, Voorbeeld: Hoeveel niet-iden-
tieke, afzonderlijke produkten maken deel uit van de 
te verplaatsen materiaalklasse? 

Behandelings-criteria (Service) 
Voorschriften of voorwaarden in het transport-beleid - 
b.v. kwaliteitseisen m.b.1- . het gescheiden houden van 
hittegevoelige materialen - en de duurzaamheid van deze 
voorschriften. 

Tijd-criteria (Timing) 

De vereiste transport-snelheid of de urgentie (onmid-
dellijk of bij gelegenheid), synchronisatie van de be-
wegingen ten opzichte van mensen, gebeurtenissen of 
andere materialen; en de bestendigheid of regelmaat 
ervan van dag tot dag. 

Deze voorwaarden - hoeveelheid, service en tijd - zijn de 
Q,S, en T van de sleutelgegevens. We hebben P behandeld bij de Clas-
sificatie der Materialen (Hoofdstuk 1) en R in het voorgaande deel 
van dit hoofdstuk. De vijf sleutelgegevens zijn dus in aanmerking 
genomen zowel voor ELKE aparte beweging als voor ALLE bewegingen 
samen. 

Bladzijde 3 - 3 



HET METEN DER BEWEGINGEN 

Het meten der te verplaatsen materialen geschiedt in het 
algemeen in gewichts- of volume-eenheden - b.v. tonnen of vaten. 
Ook wordt vaak gemeten in containers., pallet, kisten of karton-
nen dozen. Zoals reeds uiteengezet verschaft de Mag Waarde de 
praktische mogelijkheid om materialen te meten als het om veel 
verschillende soorten goederen gaat. 

Routes worden aangeduid door de plaats van herkomst of 
opneem-plaats en de plaats van bestemming of neerzet-plaats. Zo-
als reeds vermeld wordt de AFSTAND uitgedrukt in de gebruikelij-
ke eenheden - voet, meter, mij1; 

Voor de PHYSIEKE TOESTAND van de route dienen categoriegn 
gemaakt te worden uitgaande van de primaire faktoren die de be-
wegingen 'over de diverse routes beInvloeden. Elke categorie dient 
gedefinieerd te worden en voorzien te worden van een nummer-code. 
Voorbeeld: Physieke Toestand No. 1 - Buitenweg, horizontaal, of 
en toe opstoppingen. 

De INTENSITEIT van de materiaalstroom is de hoeveelheid te 
verplaatsen materiaal per periode. De wiskundige formule voor 
Intensiteit is: 

I
= 
 nP  — 

Hierin is I = stroomintensiteit 

n = aantal eenheden produkt of materiaal 

P = de eenheid waarin het produkt of materiaal gemeten 
wordt. (ton, kubieke meter, aantal stuks, etc) 

t = periode ( week, dag, uur) 

Voorbeelden van Intensiteit: 

100 ton per uur 
500 pallets per week 
200 Mags per dag 

De VOORWAARDEN M.B.T. DE MATERIAALSTROOM kunnen niet in 
vaste eenheden gemeten worden. Maar door een lettercode te gebrui-
ken kunnen we de voorwaarde voor elke beweging definieren. Voor-
beeld: "A" - gelijkmatige stroom met kleine fluctuaties. 

TRANSPORT ARBEID (TA) is de te verrichten arbeid die beno-
digd is voor het verplaatsen van materialen. Deze faktor wordt be-
rekend door de Intensiteit van de Materiaalstroom (I) te vermenig-
vuldigen met de Afstand (A): 

TA = I.A 

Typische eenheden voor de Transport Arbeid zijn: 

ton-meter per dag 
kilogram-meter per uur 
pallet-meter per week 
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HOE DE BEWEGINGEN TE ANALYSEREN 

Een analyse van bewegingen kan op twee verschillende ma-
nieren gemaakt worden. We kunnen de informatie verzamelen door 
een produkt of materiaalklasse te bekijken en die tijdens het 
gehele fabrikage-proces te volgen - indien gewenst zelfs vanaf 
opslag ruw materiaal tot en met magazijn gereed produkt. Dit 
noemt men PROCES-ANALYSE of PROCES-REGISTRATIE. In dit geval 
moeten we een analyse voor elk produkt, materiaal of materiaal-
klasse maken. 

De tweede manier wordt algemeen aangeduid als HERKOMST-
BESTEMMING ANALYSE of REGISTRATIE. In feite zijn er bij deze me-
thode twee mogelijkheden. Het eerste alternatief is de informa-
tie te verzamelen door de herkomst en bestemming van elke bewe-
ging te bekijken. Op deze manier analyseren we een ROUTE per 
keer en verzamelen de informatie over de diverse materiaalklas-
sen of produkten die zich over deze route bewegen. We kunnen 
daarentegen ook een GEBIED bekijken en alle informatie verzame-
len over de inkomende en uitgaande goederenstroom. 

De P-Q Grafiek (Produkt-Quantiteit Curve) in fig. 3 - 1 
toont de twee verschillende benaderingen. Als we met een of 
slechts enkele produkten of materialen te maken hebben, dan ge-
bruiken we de proces-analyse techniek; in alle andere gevallen 
bedienen we ons van de herkomst-bestemming analyse-techniek. In 
een groot aantal gevallen zal de situatie echter zodanig zijn 
dat we beide technieken zullen moeten toepassen. In die gevallen 
gebruiken we de meer nauwkeurige maar tijdrovende proces-analyse 
techniek voor de produkten met hoge omzetsnelheid (een beperkt 
aantal produkten of materialen in grote hoeveelheden), en de her-
komst-bestemming analyse-techniek voor de produkten met lage om-
zetsnelheid. (een groot aantal produkten of materialen in kleine 
hoeveelheden.) Figuur 3 - 1 zal verder behandeld worden nadat al 
de daarin vermelde analytische procedures aan de orde zijn ge-
weest. 

PROCES ANALYSE 

Om het volgen van een produkt of materiaal tijdens het ge-
hele proces te vereenvoudigen, gebruiken we symbolen om de aktivi-
teiten te beschrijven die bij elk proces-deel plaats vinden. In 
principe zijn er precies zes dingen, waaraan materialen tijdens 
het fabrikage- of conversie-proces onderhevig kunnen zijn. In fi-
guur 3 - 2 staan deze zes verschillende aktiviteiten vermeld. 

We kunnen onze proces-analyse maken op voorbedrukte formu-
lieren of op blanco bladen papier. Een voorbedrukt formulier kan 
gebruikt worden in geval van een recht-toe recht-aan fabrikage pro-
ces zonder veel montage- of demontage-bewerkingen. In figuur 3 - 3 
en 3 - 4 kunt U zien hoe dit formulier toegepast wordt. 
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Indien veelvuldige of belangrijke montage- of demontage-
bewerkingen plaats vinden met vele, te analyseren, inkomende of 
uitgaande materialen, dan is het gebruik van voorbedrukte for-
mulieren niet toereikend. In figuur 3 - 5 wordt de samenstelling 
van een Proces-Diagram van Bewerkingen uiteengezet en bovendien 
wordt een voorbeeld gegeven wanneer blanco papier gebruikt moot 
worden. 

In de materials handling analyse zijn de bewegingen uiter-
aard de gegevens waarin we met name geinteresseerd zijn. Bijge-
volg dienen de transport en handling symbolen de meeste informa-
tie te bevatten. In figuur 3 - 6 (bovenste gedeelte) staat.een 
voorbeeld van een proces-analyse, waarin de nadruk ligt op de des-
betreffende bewegingen. Het onderste gedeelte van figuur 3 - 6 
is een proces-analyse van de winning van olie bij de Nordische 
Melange N.V. 

HERKOMST-BESTEMMING ANALYSE 

Net zoals proces-analyse, wordt de herkomst-bestemming ana-
lyse uitgevoerd op twee verschillende manieren. De ene manier is 
ROUTE-ANALYSE, de andere GEBIEDS-ANALYSE. 

Bij de Route Analyse onderzoeken we een ROUTE tegelijk en 
verzamelen de informatie over al de materialen die via deze route 
vervoerd worden. Zie ook figuur 3 - 7 en figuur 3 - 8. De aan-
dacht dient erop gevestigd te worden dat het voorbeeld geen enkele 
informatie verschaft over de huidige of bestaande methode. Soms 
geven we de voorkeur aan het in kaart brengen van de huidige me-
thode. In andere gevallen leidt de huidige methode alleen maar onze 
aandacht of en maakt het moeilijker het probleem onbevooroordeeld 
te bekijken. In figuur 3 - 8 staan de eisen vermeld waaraan de 
geselecteerde handling methoden moeten voldoen. 

De Route Analyse wordt alleen gebruikt als er niet teveel 
routes zijn. Indien we met een groot aantal routes te maken heb-
ben, is het gemakkelijker de bewegingen te analyseren door een 
heel GEBIED in een keer te bekijken. In die gevallen maken we ge-
bruik van de INGANGS/UITGANGS-STROOM Analyse. Figuur 3 - 9 en fi-
guur 3 - 10 laten zien hoe de bij deze techniek behorende Tabel-
len gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de bewegingen 
van en naar elk gebied. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat.voor ELKE route een 
Route Analyse en voor ELK gebied een Ingangs/Uitgangs-Stroom 
Analyse •gemaakt dient to worden. 
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OVERZICHT VAN BEWEGINGEN 

Tot zover is uiteengezet hoe informatie verzameld dient te 
worden en de behoefte aan towel proces-analyse van elk produkt of 
materiaal als herkomst-bestemming analyse van elke route of gebied 
duidelijk gemaakt. In een klein projekt vormt het verzamelen van 
gegevens en het analyseren geen noemenswaardig probleem. In een 
groot gecompliceerd projekt kan het echter noodzakelijk blijken te 
zijn de gegevens te verzamelen op een aantal verschillende bladen. 
SHA geeft daarom aan en schrijft gewoonlijk zelfs voor dat een 
Overzicht van Bewegingen gemaakt dient te worden. 

Het Overzicht van Bewegingen is een praktische oplossing 
voor het verzamelen van de belangrijkste informatie op slechts een 
blad papier en wel in een zodanige vorm dat men een zo goed moge-
lijk begrip en inzicht krijgt. Figuur 3 - 11 en figuur 3 - 12 ge-
ven aan hoe een dergelijk Overzicht gemaakt dient te worden. 

SHA gaat echter verder dan looter en alleen het samenvatten 
van gegevens; het maakt het Overzicht van Bewegingen ook operatio-
neel. Het relatieve belang van elke route, van elke materiaalklas-
se en van elke beweging wordt vastgesteld. In de praktijk wordt 
daarvoor een waarderingsschaal met klinkers gebruikt. 

De waarderingsschaal met klinkers (uitgebreid met de facul-
tatieve kleur-equivalenten uit het spectrum) ziet er als volgt uit: 

A - Absoluut hoge intensiteit van de materiaalstroom 

- Extra hoge stroomintensiteit 	  

    

ROOD 

    

   

ORANJE-GEEL 

GROEN 

	BLAUW 

   

I - Invloedrijke stroomintensiteit 	 

- Ongeveer normale stroomintensiteit 

     

     

     

- Urgentieloze of verwaarloosbare stroomintensiteit----GEEN KLEUR 

Een min-teken achter iedere letter geeft een waarde aan die 
halverwege tussen twee waarderingen ligt, b.v. E- is minder 
dan Extra hoog, maar meer dan Invloedrijk. 

Voor deze letters kan men facultatief ook kleur-codes gebrui-
ken (rood, oranje-geel, groen, blauw en geen kleur). Deze 
kleuren worden aangehouden in de volgorde van het spectrum. 

Door gebruik te maken van deze waardeschaal kan men snel en 
eenvoudig de relatieve stroomintensiteit of de relatieve transport-
arbeid aangeven. Figuur 3 - 13 is een typisch voorbeeld van hoe men. 
de stroomintensiteit kan aangeven met behulp van de klinker-waarde-
ringsschaal en de daarbij behorende kleur-codes. 

Het is heel logisch dat dit groeperen of afronden van waarden plaats 
vindt, aangezien in de meeste gevallen de oorspronkelijke gegevens 
niet helemaal nauwkeurig zijn. Er zijn onnauwkeurigheden omdat de 
steekproef-in-kwestie niet helemaal representatief is, aangezien be-
paalde waarden geschat en werkelijk getelde of gecontroleerde gege-
vens gemiddeld zijn. 
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Bovendien analyseren we normaliter de bewegingen van toekomstige 
goederenstromen en dit impliceert dat bij het vaststellen van de 
geschatte hoeveelheden van elk produkt onnauwkeurigheden niet te 
vermijden zijn - nog afgezien van geprojekteerde wijzigingen in 
het ontwerp of in de materiaal-specificatie. Een van de grootste 
problemen is wel dat we in materials handling niet de beschikking 
hebben over een maatstaf die correct is. Dat wil zeggen dat we de 
waarden van ongelijksoortige goederen in het algemeen niet met 
elkaar kunnen vergelijken - een ton lege vaten is b.v. wel heel 
iets anders dan een ton voile vaten. Dit betekent met andere woor-
den dat het afronden tot een waarderingsschaal met relatieve maat-
staven in SHA van realiteitszin getuigt en dat men niet kan stel-
len dat een niet-bestaande nauwkeurigheid gepretendeerd wordt. 

In de praktijk kan het coderen en weergeven van de gewogen 
relatieve stroomintensiteit op het Overzicht van Bewegingen voor 
twee6rlei meet-aktiviteiten toegepast worden: zoals figuur 3 - 12 
laat zien kan men de stroomintensiteit coderen - wat de aanbevolen 
procedure is - Of men kan de transport-arbeid coderen. • 

Op het Overzicht van Bewegingen kan de codering op drie ver-
schillende manieren vastgelegd worden: 

De intensiteit van de transport-arbeid kan aan de rech-
terzijde van het formulier gecodeerd worden. De letter 
(en/of) de daarbij behorende kleur) dient vermeld te 
worden in de kolom "Waardering". Dit geeft dan uiteraard 
het relatieve belang van elke route aan. 

De materiaalklassen kunnen onderaan op het Overzicht van 
Bewegingen gewaardeerd en/of in kleur aangegeven worden 
ter aanduiding van het relatieve belang van elke materi-
aalklasse. Ook hier dient de ruimte gereserveerd voor 
"Waardering" gebruikt te worden. 

Wellicht de belangrijkste manier is elke beweging te 
waarderen (elke materiaalklasse op elke route). De klin-
ker en/of kleur wordt dan rechtstreeks in het desbetref-
fende veld op het Overzicht van Bewegingen vermeld. 

Vaak worden de routes gewaardeerd in klinkers en de materi-
aalklassen in kleur- codes, maar dit hangt uiteraard of van de ana-
lyst en het aantal materiaalklassen in kwestie. Deze waarderingen 
vestigen heel duidelijk onze aandacht op die bewegingen, routes en 
materiaalklassen die het belangrijkste zijn en dragen bij tot een 
beter begrip van de problemen. 
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Het Overzicht van Bewegingen is het belangrijkste document 
in de SHA-Methodiek omdat een formulier alle belangrijke gegevens 
over de bewegingen verschaft, n.l.: 

1. Alle routes met voor elke route de richting, afstand en 
physieke toestand. 

2. Alle materiaalklassen. 

3. Voor elke beweging (een materiaalklasse op een route): 
De Stroomintensiteit (ton/uur, stuk/week, etc.) 

De Transport-Arbeid (ton/kilometer per week, kilo-
gram-meter per dag, etc.) 

De omstandigheden van de beweging (gecodeerd). 

Het gewogen relatieve belang van de beweging 
(klinkerwaardering en/of kleur-code). 

4. Voor elke Route: 

De gehele Materiaalstroom-Intensiteit verdeeld in 
verschillende materiaalklassen. 

De totale Transport-Arbeid verdeeld in verschillende 
materiaalklassen. 

Het relatieve belang van de route (klinker-waardering 
en/of kleur-code). 

5. Voor elke Materiaalklasse: 

De gehele Materiaalstroom-Intensiteit verdeeld over 
verschillende routes. 

De totale Transport-Arbeid verdeeld over verschillen-
de routes. 

Het relatieve belang van de Materiaalklasse (klinker-
waardering en/of kleur-code). 

6. Rechts onderaan de totaal-intensiteit en de totaal-
transportarbeid voor de hele analyse. 

7. Aanvullende informatie - zoals b.v. het concrete aantal 
stuks voor elke beweging - kan eveneens vermeld worden. 

Voor een klein projekt is een deel van de bovenstaande gege-
vens wellicht niet nodig. Figuur Deel Een - 6 (Deel Een van het boek) 
toont een voorbeeld van een eenvoudig geval waar het "Overzicht van 
Route-Produkt Bewegingen" (Stap 3) alleen de stroomintensiteit ver-
meld en niet Transport-Arbeid, Omstandigheden van de Beweging of 
Beschrijving van de Route. 

Tenslotte wordt nogmaals verwezen naar figuur 3 - 1. Aange-
zien nu elke analytische procedure omschreven is, zal deze illustra-
tie er toe bijdragen een beter inzicht to verkrijgen in de SHA 
Analyse van Bewegingen. 
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SYMBOLEN VOOR PROCES ANALYSE 

Symbool 
Aktiviteit/ 
• Bewerking 

Definitie 
 _ 

O BEWERKING 

Een bewerking is de bewuste verandering van de 
physische of chemische karakteristieken van een 
produkt, het samenstellen van een produkt of het 
demonteren uit een ander produkt. Het is ook het 
verstrekken of ontvangen van informatie of het 
maken van plannen of berekeningen. 

TRANSPORT  

Onder transport wordt verstaan het verplaatsen 
van een produkt van de ene plaats Haar de andere, 
tenzij zo'n beweging als handling opgevat moet 
worden of als een deelbewerking of keuring op een 
werkplek. 

O HANDLING 
Onder handling wordt verstaan het opstellen of 

w
voorbereiden van een produkt voor een andere be-
werking (bewerking, transport, handling, keuring 
opslag of vertraging). 

KEURING 

Onder keuring wordt verstaan het onderwerpen van 
een produkt aan identificatie of het verifi6ren 
van kwaliteit of kwantiteit van dat produkt. 

V OPSLAG 
Onder opslag wordt verstaan het bewaren van een 
produkt en het beschermen ervan tegen niet-geau-
thoriseerde verwijdering. 

[12) VERTRAGING 

Onder vertraging wordt verstaan het verschijnsel 
dat de toestand waarin een produkt verkeert, de 
onmiddallijke uitvoering van de volgende voorzie-
ne aktiviteit niet toestaat of vereist, 	tenzij 
dat produkt physisch of chemisch verandert. 

0 GECOMBI-
NEERDE AK- 
TIVITEITEN 

Indien het gewenst is de aktiviteiten te laten 
zien die ofwel gelijktijdig plaatsvinden of ver- 
richt worden door een man op dezelfde werkplek, 
dan dienen de symbolen voor deze aktiviteiten 
gecombineerd te worden. 

rak 
Mg 

E5 

Opmerking: Deze-symbolen en definities zijn de standaard proces-analyse 
symbolen van de Amerikaanse Vereniging van Werktuigbouwkundige Inge-
nieurs (A.S.M.E.) met dien verstande dat HANDLING hieraan toegevoegd 
is. Zonder het handling-sysbool zou het gereedzetten, stapelen of los-
sen van materialen opgevat dienen te worden Of als een bewerking Of 
als deel van een allesomvattend vervoer. Door de HANDLING of te schei-
den, wordt de methode duidelijker en nauwkeuriger voor wat betreft de 
werkelijke bewerkingen en het werkelijke transport. 

Het handling symbool bestaat uit een - half bewerkings-symbool en een 
half transport-symbool. Op overeenkomstige wijze zijn de definities 
voor bewerking en transport aangepast en de daaruit verwijderde as-
pekten opgenomen in de definitie van HANDLING. 
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HOOFDSTUK 4 ... ZICHTBAAR MAKEN VAN BEWEGINGEN 

Nadat de bewegingen geanalyseerd zijn en een layout van het 
desbetreffende gebied verkregen is, worden in SHA op een visuele 
manier deze twee aspekten met elkaar in verband gebracht. 

In feite proberen we een handling methode te ontwikkelen 
uitgaande van de behoefte die Materialen en Bewegingen stellen. 
We proberen dus een probleem op te lossen en om dat te kunnen doen 
zal het op een duidelijke manier zichtbaar maken van onze gegevens 
tot een beter begrip en inzicht van het probleem bijdragen. Men 
zegt wel eens "een plaatje is duizend woorden waard", maar zeker is 
in ieder geval wel dat een duidelijk visueel overzicht veel gemak-
kelijker te interpreteren is dan een verscheidenheid van beschreven 
informatie. Bovendien kunnen de meeste mensen vlugger en beter dia-
grammen en grafieken lezen dan bladzijden vol gegevens en kolommen 
vol cijfers. Daarom ook is het zichtbaar maken van de bewegingen de 
volgende, belangrijke stap in het SHA Patroon van Procedures. 

VERSCHILLENDE MANIEREN OM DE 
MATERIAALSTROOM UIT TE BEELDEN 

Materiaalstromen kunnen op een aantal verschillende manieren 
uitgebeeld worden: 

Schematische proces-stroom diagrammen 

Stroomdiagrammen getekend in de layout 

Mathematische matrices of grafieken 

Figuur 4 - 1 is een voorbeeld van een schematisch proces-stroom 
diagram. Dit diagram draagt er duidelijk toe bij de proces-stroom 
beter te begrijpen. Maar het houdt geen rekening met de layout 
want de aktiviteitsgebieden met de daarbijbehorende geografische 
'locatie worden niet weergegeven. Afstanden kunnen derhalve niet aan-
gegeven worden en dus is het kiezen van de meest geschikte methode 
niet mogelijk. Dit soort diagrammen moet beschouwd worden als een 
tussenstap in de analyse en in de interpretatie. 

In SHA wordt in principe gebruik gemaakt van twee manieren 
om de bewegingen zichtbaar te maken: het STROOM-DIAGRAM en een ma-
thematische grafiek die genoemd is de AFSTAND-INTENSITEIT MATRIX. 

STROOMDIAGRAM 

Er zijn een aantal mogelijkheden om stroom-diagrammen te ma-
ken. (Zie figuur 4 - 2). Er zijn eenvoudige diagrammen die snel te 
maken zijn, terwijl andere daarentegen meer informatie verschaffen; 
weer andere maken gebruik van kleuren om de uitbeelding te verbete-
ren, en er zijn zelfs diagrammen waarbij men gebruik maakt van 
transparante omslagbladen om de verschillende soorten materialen 
uit elkaar te kunnen houden. 

Bladzijde 4 - 1 



Niettegenstaande de grote verscheidenheid aan diagrammen en 
de overweging dat de keuze van het soort diagram samenhangt met de 
complexiteit van het probleem, schrijft SHA toch een vrijwel vast-
staande procedure voor om een stroom-diagram te maken. 

Het SHA Stroom-diagram toont de materiaalbewegingen over de 
diverse routes. Zowel het materiaal of de materiaalklasse als de 
stroomintensiteit worden aangegeven. Aangezien het diagram getekend 
is in de bestaande layout, kunnen de correcte geografische locaties 
aangegeven worden en derhalve kunnen ook eenvoudig de afstand en de 
richting van de beweging voor elke route vermeld worden. 

De stroomlijnen worden normalerwijze recht getekend, alhoe-
wel zij ook de werkelijk of te leggen weg kunnen volgen of de door 
de goederen te volgen weg door middel van een curve kunnen benade-
ren. Tenzij anders aangegeven is de afstandsmaat de rechtlijnige 
horizontale afstand. Indien gebruik wordt gemaakt van afstanden be-
paald met behulp - van rechthoek-coordinaten, van vertikale afstan-
den (zoals tussen verdiepingen) of van theoretisch berekende afstan-
den dan dient de analyst dit op de desbetreffende formulieren te 
vermelden. 

Aangezien het Stroom-Diagram zo veel informatie bevat, is 
het van belang specifieke betekenis te hechten aan de diverse ge-
illustreerde gegevens en een standaard-methode te volgen voor het 
tekenen van het diagram. De aanbevolen afspraken staan gespecifi-
ceerd vermeld in Figuur 4 - 3. Opgemerkt dient te worden dat let-
ters (of cijfers) en symbolen gebruikt worden om de gebieden te 
identificeren. Deze letters of cijfers worden toegekend aan elk 
funktioneel gebied, aktiviteit, of herkomst of bestemming. De sym- 
bolen zijn dezelfde als de reeds beschreven symbolen voor de proces-
analyse. Er zijn echter twee symbolen toegevoegd voor kantoren en 
service-gebieden aangezien deze twee soorten aktiviteiten in het 
fabrikage-proces als zodanig niet voorkomen en derhalve geen dien-
overeenkomstig symbool hebben. 

De gebieden kunnen aangeduid worden met behulp van een kleur, 
een symbool en een identificatie-letter of cijfer. Dit draagt vaak 
bij tot het beter zichtbaar maken van de situatie. Vermeld dient te 
worden dat al deze afspraken nagenoeg identiek zijn aan de symbolen 
zoals die gebruikt worden in SHAts neven-techniek van layout analyse: 
Systematische Layout Planning (SLP) (Zie Bijlage II). 

Door de voorgeschreven procedure te volgen voorkomt men tegen-
strijdigheden en dubbelzinnigheden, maakt men een redelijk snelle 
voorbereiding mogelijk en verkrijgt men een goede documentatie van 
de gegevens. Een feit is dat al de manieren om een stroom-diagram 
te maken - zoals beschreven in figuur 4 - 2 - overeenkomstig de pro-
cedure zijn. De analyst is in zijn keuze niet al te zeer beperkt. 

In figuur 4 - 4, figuur 4 - 5 en figuur 4 - 6 staan drie voor-
beelden van stroom-diagrammen waarin gebruik is gemaakt van deze 
SHA afspraken. 

Waarschijnlijk de meest voorkomende praktijk is om het dia-
gram in zwart/wit te maken en gebruik te maken van letters en/of 
symbolen om de materiaalklassen aan te geven; vervolgens het dia-
gram op de een of andere manier te reproduceren en het tenslotte te 
kleuren om het gemakkelijk te kunnen interpreteren en presenteren. 
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Identificeer de aktiviteits-gebieden met behillp van letters (in 
het symbool dat de soort aktiviteit aangeeft) indien het slechts 
gaat om een paar plaatsen van herkomst en bestemming: gebruik 
cijfers als er veel aktiviteits-gebieden zijn die aangegeven moe-
ten worden. 

AFSTAND-INTENSITEIT MATRIX 

Een tweede manier om de materiaal-bewegingen zichtbaar te 
maken is om ze in een matrix op te nemen. De horizontale as geeft 
dan de AFSTAND aan en de vertikale as de INTENSITEIT. Iedere be-
weging heeft een bepaalde afstand en intensiteit en bijgevolg zijn 
eigen specifieke plaats in de matrix. 

Bij het maken van de matrix kan zowel elke beweging apart 
(d.w.z. elke materiaalklasse op elke route) als de totale bewe-
ging van alle materiaalklassen op elke route ingebracht worden. 
Vaak prefereert men beide in dezelfde matrix op te nemen. 

In figuur 4 - 7 wordt uiteengezet hoe een Afstand-Intensi-
teit Matrix gemaakt moet worden. In figuur 4 - 8 staat een Af-
stand-Intensiteit Matrix van dezelfde gegevens zoals die in fi-
guur 4 - 5 met behulp van een diagram zijn uitgebeeld. 

In het volgende hoofdstuk zal het belang van de Afstand-
Intensiteit Matrix besproken worden en zal uiteengezet worden op 
welke wijze de matrix kan bijdragen tot de selectie van de te ge-
bruiken materials handling methoden. 

In veel gevallen zult U gebruik willen maken van zowel het 
Stroom-Diagram als de Afstand-Intensiteit Matrix. Voor zeer een-
voudige problemen kan het Stroom-Diagram reeds voldoende zijn. 
Naarmate het projekt-gebied groter wordt en de problemen steeds 
kostbaarder blijken, zal de behoefte aan de Afstand-Intensiteit 
Matrix steeds duidelijker voelbaar worden - het Stroom-Diagram 
raakt eenvoudigweg te vol met gegevens om nog langer leesbaar te 
zijn. In Deel Een - in figuur Deel Een - 6 - zijn zowel het Stroom-
Diagram als de Afstand-Intensiteit Matrix gebruikt; maar dat voor-
beeld was met opzet eenvoudig gehouden om begrip en inzicht in de 
algemene SHA methodiek te vergemakkelijken. 

Zelfs de Afstand-Intensiteit Matrix wordt verwarrend als 
er te veel details in opgenomen worden. In dat geval kan het aan-
beveling verdienen fase II (het ontwikkelen van het totaal-plan 
voor de handling) in twee stappen te realiseren: fase II-A en 
Ease II-B. Dit betekent dat eerst de belangrijkste bewegingen in 
totaal geanalyseerd moeten worden en wel van algemeen gebied van 
herkomst naar algemeen gebied van bestemming (II-A); vervolgens 
de bewegingen in totaal binnen elk algemeen gebied (II-B) en ten-
slotte de gedetailleerde bewegingen binnen elk deel-gebied of 
specifiek gebied (III). 
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Geschematiseerde proces-
analyse van een fabriek 
van schuimplastic produk 
ten. De stroomintensitei 
is gemeten in kubieke 
voet per dag (de getallen 
vermeld bij de stroom-
lijnen). Opmerkelijk is 
het feit dat de intensi-
teit in de schuim fabri-
kage afdeling meer dan 
50 x toeneemt----in deze 
afdeling wordt het mate-
riaal getransformeerd 
van chemicalien tot volu-
mineuze blokken schuim-
plastic. 

13- 

Laadhaven 
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De Stroomintensiteit  wordt aangegeven door 
getallen (A, F), door het aantal lijnen 

E), door het aantal dwarslijntjes (D) 
of door de breedte van de stroomlijnen 

F). In al deze voorbeelden zijn de 
stroomlijnen als rechte lijnen getekend. 

Deze zes voorbeelden tonen aan dat Stroomdia-
grammen vlug gemaakt kunnen worden (voorbeeld 
A) of zodanig dat zij een zeer goed viaueel 
beeld geven (voorbeeld F). De aandacht wordt 
erop gevestigd dat de Materiaalklasse aange-
duid kan worden door letters (A), door sym-
bolen (B), door arcering (C), of door kleu-
ren (D, E, F). 

Wanneer kleuren gebruikt worden, is het 
meestal het beste het diagram zo te tekenen 
dat de intensiteiten en de materiaalklassen 
ter volledige identificatie in zwart en wit 
aangegeven kunnen worden, er dient wel voor 
gezorgd te worden dat de klassen en de inten-
siteiten later gekleurd kunnen worden voor 
interpretatie of presentatie doeleinden. 
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STROOMDIAGRAM ZOALS TOEGEPAST IN SHA 

Het Stroom Diagram is een visueel  hulpmiddel om beter te begrijpen 
welke materiaien in welke hoeveelheden waarnaartoe gaan. In de 
SHA-terminologie be tekent dit: PRODUKTEN/MATERIALEN (gemeten in de 
eenheid P), stromen in bepaalde INTENSITEITEN (gemeten in aantallen 
P-eenheden per peri ode) over bepaalde ROUTES. 

Om dit te kunnen uitbeelden moet het Stroom Diagram aangeven: 

VOOR SYMBOLEN METHODEN 

GEBIEDEN 

1 .EEN GETROUWF GEOGRAFISCHE WEEPGAVE VAN DE GEBIEDEN. HET DIAGRAM DINT DERHALVE 
GEMAAKT It WORDEV OP EEN PLATTEGROM) OF OP DE LAYOUT-TEKENING VAN DE DESBETREF- 
FENCE FABRIEK OF VAN HET GEBOUW IN KWESTIE. 

2. HET SOORT AKTIVITEIT IN EIK GEBIED--AANGEDUID DOOR GEBIEDSSYMBOLEN EN AKTIVI- 
TEIISAANDUIDINGEN DOOR MIDDEL VAN GETALLEN OF LETTERS (GEBIEDEN KUNNEN EVENTUEEL 

€11 
VEROER GEIDENTIFICEERD WORDEN MET BEHULP VAN EEN KLEURCODE EN/OF FEN ZWART/WIT 
AANDUIDING. ) 

STROOM-

LJJNEN 

3  •DE STROOMINTENSITEIT--AANGEGEVEN DOOR DE DIME VAN DE STROOMLIJN, DOOR EEN 
GETAL NAAST DE STROOMLIJN OF DOOR EEN AANTAL LIJNEN VAN 1 TOT 4, DE LAATSTE 

1500  
t 	 ; 

METHODE IS NIET AAN TE BEVELEN WANNEER MT HET DIAGRAM ONOVERZICHTELIJK ZOU 
MAKEN. 

0 4 .DE STROOMRICHTING--AANGEGEVEN DOOR EEN FIJI., ZO DICHT MOGELIJK BIJ HET 
BESTEMMINGSEINDE VAN DE ROUTE 

5  •ALS HET DIAGRAM NIET TE DRUK WORDT, KAN DE AFSTAND NAAST DE STROOMLIJN VERMELD 1 - 0 M. 
WORDEN. VERMELD DE EENHEID WAARIN OF AFSTAND UITGEDRUK1 IS AAN DE HERKOMST KANT 
VAN DE STPOOMIJN. 

MATERIAAL- 

KLASSE 

6 .KLEINE HERKENNINGSSYMBOLEN, LETIERS VAN DE MATERIAALKLASSEN, KLEUREN OF GEARCEERDE too() 0 0/ 
LIJNEN DIENEN GEBP.UIKT TE WORDEN OM DE VERSCHILLENDE PRODUKTEN, MATERIALEN OF 

--0----0—  PRODUKTGROEPEN 1E IDENTIFICEREN. DE KLEUREN UIT NET SPECTRUM KUNNEN IN DEZELFDE 
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RIJKHEID VAN HUN TOTALE INTENSITEIT. 
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Opm,: Sovensteand formulier is in formaat gereduceerd 
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de waarde van de grootste stroomintensiteit evenals de langste afstand 
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HOOFDSTUK 5 ... KENNIS EN BEGRIP VAN 
MATERIALS HANDLING METHODEN 

Bij nadere beschouwing van het SHA-Patroon (figuur Deel 
Een - 4) wordt het duidelijk dat tot dusver slechts de informatie 
verzameld is die nodig is voor de Blokken 1, 2, 3 en 4 en dat we 
deze informatie geanalyseerd en zichtbaar gemaakt hebben om de 
situatie helder en duidelijk te kunnen interpreteren. Voordat wij 
nu over kunnen gaan tot het "de facto" oplossen van ons probleem, 
dienen we kennis en begrip van de materials handling methoden te 
hebben. 

Blok 5 wil zeggen dat kennis en begrip van materials hand-
ling methoden essentieel is. Alle verdere analyses en mogelijke 
oplossingen vinden hun basis binnen het raamwerk van ons begrip 
en inzicht en de blokken 6, 7 en 8 zijn derhalve gesitueerd bin-
nen dit blok van kennis en begrip. Aangezien ieder mens anders is 
met betrekking tot opleiding en ervaring is het blok geperforeerd 
- aangegeven door een stippellijn - hetgeen een aanduiding is 
voor de lacunes in kennis en begrip. 

In een beknopt boek zoals dit, dat praktisch geheel gewijd 
is aan "hoe handling problemen op te lossen", is het niet mogelijk 
gedetailleerde informatie op te nemen over afzonderlijke oplossin-
gen op het gebied van materials handling. We hebben ons daarom ook 
geconcentreerd op de fundamentele aspekten en aangenomen dat de le-
zer enigermate bekend en ervaren is op dit terrein. Voor diegenen 
die hiervoor niet in de gelegenheid zijn.geweest, zijn er verschil-
lende mogelijkheden om meer kennis en ervaring op dit gebied op te 
doen. 

Bezoeken aan de fabrieken van andere firma's 

Bijwonen van vergaderingen van vak-specialisten en 
technische conferenties 

Bezoeken van beurzen over M.H. werktuigen en appa-
ratuur 

Kursussen aan universiteiten en technische scholen 

Lezen van boeken en tijdschriften 

Gesprekken met leveranciers van M.H. werktuigen en 
apparatuur 

Advies inwinnen van erkende vak-specialisten 

We hebben reeds gedefinieerd dat materials handling metho-
den omvatten Systemen, Apparatuur en Transport-eenheden. Het is 
derhalve noodzakelijk deze begrippen verder uit te werken. 

MATERIAALSTROOM SYSTEEM 

Het woord "systeem" heeft vele betekenissen. Zoals het be-
grip toegepast wordt in SHA verwijst het nimmer naar apparatuur, 
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zoals b.v. een "vorkheftruck en pallet systeem". In dit boek be-
tekent "systeem" de manier of het patroon waarbinnen de verschil-
lende bewegingen met elkaar in verband gebracht worden, zowel 
vanuit geografisch als vanuit physiek oogpunt. 

In de praktijk kunnen de verschillende materialen afzon-
derlijk en rechtstreeks verplaats worden van de plaats van her-
komst naar de plaats van bestemming. Dit wordt een DIREKT systeem 
genoemd. 

Bij INDIREKTE systemen daarentegen worden de bewegingen ge-
combineerd, en materialen die verplaatst worden van en naar de ver-
schillende gebieden worden via dezelfde werkelijke "weg" en met be-
hulp van dezelfde apparatuur vervoerd. 

In figuur 5 - 1 worden de kenmerken van deze systemen uit-
eengezet. In werkelijkheid zijn er een aantal indirekte systemen 
die gelijksoortig zijn aan of modificaties zijn van het Kanaal-sys-
teem of het Centraal-systeem. Als b.v. het Kanaal-systeem direkt 
van B naar A terugkeert, dan hebben we te maken met een z.g. ring-
systeem. 

Bij het vaststellen van welke systemen gebruikt moeten wor-
den voor de verschillende bewegingen, moeten twee kosten-overwe-
gingen in aanmerking genomen worden: 1) 

De overweging "afstand" 
Hoe korter de afstand, hoe goedkoper het transport. 

De overweging "hoeveelheid" 
He groter de hoeveelheid, hoe lager de kosten per 
vervoerde eenheid. 

Transport over een korte afstand en in een grote hoeveel-
heid verenigt in zich de voordelen van beide overwegingen. Uit het 
oogpunt van materials handling is dit aantrekkelijk. Zulk een be-
weging kan "op eigen benen staan" en kan gescheiden uitgevoerd wor-
den - een typisch voorbeeld van een DIREKT systeem. 

Als daarentegen het transport over een lange afstand gaat en 
in een kleine•hoeveelheid dan zal overeenkomstig bovengenoemde over-
wegingen, de beweging zeer duur per vervoerde eenheid zijn. Aan de 
afstand kunnen we niets veranderen (tenzij we de layout veranderen), 
maar door een aantal van de bewegingen te integreren of te combine-
ren kunnen we wel de hoeveelheid vergroten• Dit is een typisch voor-
beeld van een INDIREKT systeem. In figuur 5 - 2 wordt aangetoond hoe 
de Afstand-Intensiteit Matrix ons kan helpen te beslissen welk sys-
teem toegepast moet worden voor de verschillende bewegingen. 

De Afstand-Intensiteit Matrix vestigt eveneens onze aandacht 
op de layout. Coordinaten met een grote afstand en een hoge inten-
siteit duiden op een slechte layout, en wellicht ligt de oplossing 
van ons handling probleem in het aanpassen van de layout. 

1 Andere overwegingen staan vermeld in Bijlage III 
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MATERIALS HANDLING APPARATUUR 

De verschillende soorten materials handling apparatuur kun-
nen in een klein aantal categorieen ingedeel0 worden. Een mogelij-
ke classificatie staat vermeld in figuur 5 - 3 en een andere moge-
lijkheid in Bijlage IV. Voor verdere informatie over apparatuur 
met betrekking tot constructie, werking en selectie wordt verwezen 
naar de vakliteratuur op dit gebied en naar de diverse materials 
handling tijdschriften, vakverenigingen en vakspecialisten. Deze 
zijn alle in een lijst opgenomen in Bijlage V. 

SHA past een andere manier toe om materials handling appa-
ratuur to classificeren - n.l. een verdeling of groepering op kos-
ten-overwegingen. De kosten kunnen op twee verschillende manieren 
verdeeld worden. We kunnen eerst kijken hoe de kosten varieren met 
de afstand. Als we dat doen kunnen we de totale kosten opdelen in 
STATIONKOSTEN EN VERVOERSKOSTEN. Op de tweede plaats kunnen we kij-
ken hoe de kosten varieren met de stroom-intensiteit. Dan kunnen we 
de totale kosten verdelen in VASTE en VARIABELE KOSTEN. Voor een 
verdere uiteenzetting zie figuur 5 - 4. 

Deze manier van classificatie leidt tot vier algemene groe-
pen van materials handling apparatuur. Elke groep heeft, economisch 
gezien, bestaansrecht aangezien ze op kosten-overwegingen gebaseerd 
zijn en elke groep heeft zijn speciale geschiktheid voor bewegin-
gen waarbij aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden. 

Eenvoudige handling apparatuur. 

Goedkope apparatuur met hoge variabele kosten (direkte 
bedrijfskosten). Apparatuur ontworpen voor snel en ge-
makkelijk laden en lossen, maar niet geschikt voor 
transport over langere afstanden. 

Kan gebruikt worden op korte afstanden bij lage stroom-
intensiteiten. 

Complexe handling apparatuur. 

Dure apparatuur met lage variabele kosten (direkte be-
drijfskosten). Apparatuur ontworpen voor snel en gemak-
kelijk laden en lossen, maar niet geschikt voor trans-
port over langere afstanden. 

Kan gebruikt worden op korte afstanden bij hoge stroom-
intensiteiten. 

Eenvoudige transport apparatuur. 

Goedkope apparatuur met hoge variabele kosten (direkte 
bedrijfskosten). Apparatuur ontworpen voor transport 
over langere afstanden, maar niet geschikt voor snel en 
gemakkelijk laden en lossen. 

Kan gebruikt worden op lange afstanden bij lage stroom-
intensiteiten. 
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Complexe transport apparatuur. 

Dure apparatuur met lage variabele kosten (direkte 
bedrijfskosten) 

Apparatuur ontworpen voor transport over langere af-
standen, maar niet geschikt voor snel en gemakkelijk 
laden en lossen. 

Kan gebruikt worden op lange afstanden bij hoge stroom-
intensiteiten. 

In figuur 5 - 5 staat aangegeven hoe de Afstand-Intensiteit Ma-
trix ons in staat stelt uit deze vier groepen van materials hand-
ling apparatuur te kiezen welke groep we moeten hebben voor een 
bepaald soort beweging waarbij we aan verschillende voorwaarden 
of eisen moeten voldoen. 

Aangezien in de SHA-methodiek altijd eerst het totaal-plan 
en pas daarna het detail-plan vastgesteld wordt, is het logisch 
eerst een beslissing te nemen met betrekking tot de algemene groe-
pen van gewenste M.H. apparatuur, alvorens een definitieve keuze 
te maken voor wat betreft de specifieke, technische werktuigen en 
apparatuur. 

TRANSPORTEENHEID 

Onder de term transport eenheid verstaan we de toestand van 
het materiaal wanneer het vervoerd wordt, d.w.z. de manier waarop 
het te vervoeren materiaal is verpakt, gesteund of bijeengehouden. 
Voor het vervoer van materialen hebben we typisch de keuze uit 
drie mogelijke toestanden: als stortgoederen, als afzonderlijke 
stukgoederen of in de een of andere soort opslag- of verpakkings-
eenheid. 

In het algemeen gesproken is het transport van stortgoede-
ren de meest eenvoudige en goedkoopste vorm van transport. Uiter-
aard dient het materiaalzodanig te zijn dat de behandeling als 
stortgoed het materiaal niet vernielt of beschadigt of gevaar voor 
de omgeving oplevert. Overigens moet het bij stortgoederen wel om 
grote hoeveelheden gaan. 

Het vervoer van afzonderlijke stukgoederen komt vaak voor 
als het produkt in kwestie groat is, een onhandige vorm heeft, 
snel aan beschadiging onderhevig is of als het gemakkelijk te grij-
pen of bijeen te houden is. Heel wat soorten materials handling ap-
paratuur zijn hiervoor ontworpen. Opslag- of verpakkingseenheden 
maken een extra aktiviteit noodzakelijk wanneer men moet laden, 
bundelen, samenbinden, stapelen of zoiets dergelijks en vormen wel-
licht een extra post voor de investeringskosten. Daarom en omdat 
het terugsturen van deze opslag- of verpakkingseenheden extra hand-
ling met zich meebrengt, is het vervoer van afzonderlijke stukgoe-
deren verhoudingsgewijs eenvoudig. In veel fabrieken wordt gekozen 
voor handling apparatuur voor afzonderlijke stukgoederen omdat men 

Bladzijde 5 - 4 



daarmee het materiaal kan vervoeren zoals het is. Voor het ver-
voer van kleine onderdelen in grote hoeveelheden neigt men ook 
steeds meer tot dit soort handling apparatuur, indien een mate-
riaalstroom nagenoeg als stortgoed "gehandled" kan worden of 
indien lopende-bandproduktie tot de mogelijkheden behoort. 

Naast de bovengenoemde soorten handling voor stortgoede-
ren en stukgoederen, komt vervoer in de een of andere vorm van 
opslag- of verpakkingseenheid of steun-constructie toch wel het 
meeste voor. Het kan zijn dat afzonderlijke produkten moeten 
worden samengevoegd, gegroepeerd of geformeerd tot een partij 
door op een rationele manier gebruik te maken van vaten, karton-
nen dozen, kisten, kratten e.d. Deze nieuwe eenheid (verpakkings-
eenheid of steun-constructie) wordt uiteraard groter en zwaarder, 
hetgeen impliceert dat het vaak vervoerd moet worden met behulp 
van apparatuur met vergrote capaciteit. Maar transporteenheden 
beschermen de produkten en reduceren vaak de kosten per vervoerde 
eenheid. Maar het grote voordeel van deze vorm van handling en 
transport is de vermindering in laad- en loskosten. Pallets, 
steun-constructies, bundels, dozen of kratten, gestapelde en ge-
singelde produkten, genestelde of omwonden produkten, bakken, 
hangstellingen en draagbanden zijn allemaal voorbeelden van trans-
porteenheden. 

Transporteenheden die gestandaardiseerd zijn en onverander-
lijk zijn voor wat betreft grootte, vorm en constructie kunnen bij 
ieder handling-punt tot werkelijke besparingen leiden. Bovendien 
wordt de classificatie van de desbetreffende materialen vereenvou-
digd en heeft men behoefte aan minder (en aan minder verschillende 
soorten) handling apparatuur in de fabrieken. 

MATERIALS HANDLING METHODEN 

Een specifiek soort APPARATUUR, werken met een specifiek 
soort TRANSPORTENHEID en een patroon van bewegingen maken dat 
in een SYSTEEM culmineert is in feite een METHODE. 

Voor de verschillende soorten vervoer in een bedrijf of 
in een magazijn kunnen verschillende soorten methoden toegepast 
worden.. Een combinatie van verschillende methoden in een inte-
graal aktie-plan vormt een PLAN. 

Hoe Systeem, Apparatuur en Transporteenheid tot een com-
binatie van methoden samengevoegd kunnen worden teneinde tot een 
materials handling plan te komen, wordt in het volgende hoofd-
stuk uiteengezet. 
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D - DIREKT K - KANAAL C - CENTRAAL 

KLASSIEKE MATERIALS HANDLING SYSTEMEN 

Onder Materials Handling Systemen verstaan we de algemene 
manier waarop de verschillende bewegingen met elkaar ver-
bonden zijn, zowel uit geografisch als uit physiek oogpunt. 

DIREKT INDIREKT 

DIREKT SYSTEEM 

Materialen bewegen van herkomst naar bestemming over de kortst 
mogelijke route. Als de intensiteit van de materiaalstroom hoog 
is en de afstand kort of matig, dan is in het algemeen gespro-
ken de meest economische oplossing dit direkte systeem--vooral 
als de materialen specifiek zijn en de tijd dringt. 

KANAAL SYSTEEM 

Materialen bewegen over een route en in een stroom die vooraf 
vastgesteld zijn tesamen met andere materialen die op weg zijn 
van of naar andere gebieden. Als de intensiteit van de materi-
aalstroom laag of matig is en de afstand matig of lang, dan is 
dit systeem economisch--vooral als delayout onregelmatig of 
gespreid is. 

CENTRALE SYSTEEM 

Materialen bewegen via een vooraf vastgestelde route van de 
plaats van herkomst naar een gecentraliseerd sorteer- en/of 
verzendgebied en vervolgens naar de plaats van bestemming. Als 
de intensiteit van de materiaalstroom laag is en de afstand 
matig of lang, is vaak dit systeem het meest economische-- 
vooral als het fabrieksterrein vierkant en de beheersing be-
langrijk is. 

FIG. 5 - 1 
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INDIREKT SYSTEEM 

(Kanaal of Centraal Systeem 

AFSTAND-INTENSITEIT MATRIX EN MATERIALS HANDLING SYSTEEM 

Korte Afstand 
	

Lange Afstand 

AFSTAND--3jr. 

De Afstand-Intensiteit Matrix geeft aan welk Systeem gebruikt 
dient te worden: 

Direkt 	Systeem bij korte afstand, hoge intensiteit 

Indirekt Systeem bij lange afstand, lage intensiteit 

Bewegingen over een lange afstand in een hoge intensiteit wij-
zen erop dat uit materials handling oogpunt de layout slecht 
is. Als er veel opneem- en neerzetplaatsen in dit gebied zijn, 
dan zal men eerder de layout dienen te verbeteren dan de 
handling. 
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Materials Handling Apparatuur kan op een aantal manieren in meer 
of mindere mate gedetailleerd in categorieUn onderverdeeld wor-
den. Deze Engelse classificatie verdeelt de apparatuur in 22 
groepen, gebaseerd op overwegingen met betrekking tot de techni-
sche en physieke kenmerken van de apparatuur. Voor meer details 
'wordt verwezen naar de door de vroegere AMHS (nu de International 
Materials Management Society) goedgekeurde classificatie . 
(Zie Bijlage IV). 
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INDELING VAN MATERIALS HANDLING APPARATUUR OP BASIS VAN KOSTEN 

De classificatie van material handling apparatuur geschiedt nor-
malerwijze op basis van de TECHNISCHE OF PHYSIEKE ASPECTEN van de 
constructie. De apparatuur wordt derhalve ingedeeld in kranen, 
bandtransport-apparatuur, wagens, rails-gebonden transportmidde-
len e.d. 

Maar ook KOSTEN FAKTOREN kunnen als basis voor classificatie die-
nen. Uitgaande van de totaal-kosten, kan de apparatuur op twee ma-
nieren ingedeeld worden: 

a) 
0 

;-1 
a) 

•H 
(1) 

a) '-a) 
p ,a) 

o (1) 
xb 

STATION- EN TRANSPORTKOSTEN 

Handling Apparatuur  
Lage station-kosten en hoge 
transport-kosten. Economisch 
op korte afstanden. 

Transport Middelen  
Hoge station-kosten en lage 
transport-kosten. Economisch 
op lange afstanden. 

VASTE EN VARIABELE KOSTEN 

Eenvoudige Apparatuur 
Lage vaste kosten (meestal 
geringe investering) en hoge 
variabele-kosten (gewoonlijk 
hoge arbeids-kosten). Econo-
misch bij lage stroomintensi-
teit. 

Complexe Apparatuur  

Hoge vaste kosten en lage 
variabele kosten. Economisch 
bij hoge stroomintensiteit. 

Afstand 

Stroomintensiteit 

Als men deze twee nieuwe manieren van indeling van M.H.-apparatuur 
combineert, dan is het resultaat VIER ALGEMENE CATEGORIEEN VAN 
APPARATUUR: 

Eenvoudige Handling Apparatuur-- 
geschikt voor korte afstanden en lage stroomintensiteit 

Complexe 	Handling Apparatuur-- 
geschikt voor korte afstanden en loge stroomintensiteit 

Eenvoudige Transport Middelen-- 
geschikt voor lange afstanden en lage stroomintensiteit 

Complexe 	Transport Middelen-- 
geschikt voor lange afstanden en hoge stroomintensiteit 
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E. NVOUDIGE 
TRANSPORT 
APPARATUUR 

AFSTAND-INTENSITEIT MATRIX EN MATERIALS HANDLING APPARATUUR 

Korte Afstand 
	

Lange Afstand 

AFSTAND -------0. 

Wanneer Materials Handling Apparatuur gesplitst wordt op basis 
van kostenoverwegingen, dan zien we vier aigemene soorten appa-
ratuur. Elk van deze soorten heeft zijn eigen logische plaats 
in de Afstand-Intensiteit Matrix: 

Eenvoudige Handling Apparatuur = Korte Afstand, Lage Intensiteit 
Complexe Handling Apparatuur = Korte Afstand, Hoge Intensiteit 
Eenvoudige Transport Apparatuur = Lange Afstand, Lage,Intensiteit 
Complexe Transport Apparatuur = Lange Afstand, Hoge Intensiteit 

Bij de technische of physieke classificatie wordt de apparatuur 
verdeeld in kranen, transportbanden, wagens en spoorweg-uitrus-
ting. Op basis van kostenoverwegingen zou een typerende indeling 
van trucks (wagens) zijn: 

Eenvoudige Handling Apparatuur = Handpallettruck met 2 wielen 
Complexe 	Handling Apparatuur = Vorkheftruck met grijp-hulp- 

.stukken voor nauwe gangpaden 
Eenvoudige Transport Apparatuur = A.angedreven plateau-wagen 
Complexe 	Transport Apparatuur = Electronisch gestuurde truck 

met aanhanger zonder chauffeur 

FIG. 5 - 5 



HOOFDSTUK 6 ... VOORLOPIGE 
PLANNEN VOOR DE HANDLING 

Nadat de materialen geclassificeerd en geanalyseerd zijn 
en de bewegingen in een voorgestelde layout zichtbaar gemaakt 
zijn, en nadat we'kennis en inzicht hebben verworven over de 
handling methoden zoals die in SHA gebruikt worden, hebben we 
nu het stadium bereikt dat we voorlopige beslissingen kunnen ne-
men met betrekking tot de specifieke handling methoden en/of 
plannen. Vervolgens gaan we de voorlopige plannen modificeren en 
de benodigdheden berekenen om aldus de voorlopige plannen verder 
te ontwikkelen tot een beperkt aantal alternatieve plannen voor 
de handling. Deze alternatieve handling plannen noemen we "Plan 
X, Plan Y en Plan Z". In werkelijkheid worden de vele mogelijk-
heden "al voortschrijdend" steeds verder gereduceerd door de 
voorlopige plannen te verfijnen en aan te passen om tenslotte 
een klein aantal specifieke, alternatieve oplossingen over te 
houden. 

Zoals reeds eerder gememoreerd noemen we een bepaald sys-
teem, apparatuur en transporteenheid een METHODE. Elke methode 
vervoert een bepaald materiaal over .een bepaalde route. Dezelfde 
methoden kunnen op verschillende routes of voor verschillende 
materialen gebruikt worden of het kan zijn dat andere methoden 
de goede oplossing zijn. Hoe dan ook, een combinatie van methoden 
wordt een PLAN genoemd. 

Als we per specifiek projekt de stappen van het Patroon 
van Procedures tot en met Blok 5 gevolgd hebben (zie figuur Deel 
Een - 4), dan hebben we het punt bereikt dat we ons moeten bera-
den over de handling methoden. Dat is de kern van het probleem. 

In SHA noemen we dit vaststellen van de handling methoden 
de "Systematische Technische Afstemming". Het is "systematisch" 
omdat het in een georganiseerde, logische volgorde gebeurt; het 
is "technisch" omdat de oplossing bepaald wordt op basis van een 
fundamentele analyse van het feitenmateriaal; het is een "afstem-
ming" omdat de methode(n) afgestemd worden op de vereiste materi-
alen en bewegingen en bovendien de diverse methoden op elkaar af-
gestemd worden. 

We kunnen deze stap ook beschouwen als het vaststellen van 
de voorlopige plannen voor de handling. Dit wordt bereikt door 
het vastleggen van het Systeem (transport-systeem), de Apparatuur 
(van handling en transport) en de Transporteenheid (stukgoederen, 
verpakte goederen, standaard-verpakking, opslag-eenheid, steun-
constructie of pallets); 

AFSPRAKEN VOOR SHA-METHODEN 

Naast de code-afspraken van gebieden, materialen en inten-
siteiten kent SHA ook nog letter-code voor Systeem, Apparatuur en 
Transport Eenheid. 
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De Systeem-codes hebben betrekking op zowel direkte als 
indirekte systemen: 

D - Direkt systeem 

K - Kanaal systeem 

C - Centraal systeem 

Een uiteenzetting van deze systemen is reeds gegeven in figuur 
5 - 1. 

Voor het coderen van Apparatuur en Transport Eenheid ge-
bruiken we de symbolen of figuurtjes zoals die afgebeeld staan 
in figuur 6 - 1. Deze figuurtjes, die de werkelijke apparatuur 
voorstellen, spreken voor zichzelf. De universeel gebruikte on-
derdelen zijn eveneens gestandaardiseerd. De figuurtjes stellen 
de algemene soorten apparatuur voor waaraan echter aanvullende 
specifieke informatie toegevoegd kan worden. Voor specifieke 
problemen kan de analyst de noodzaak gevoelen extra symbolen toe 
te voegen, daar uiteraard niet alle soorten apparatuur en trans-
porteenheden uitputtend in de SHA reeks opgenomen zijn. 

Door gebruik te maken van deze symbolen voor apparatuur 
en transporteenheden kunnen we, in samenhang met de drie let-
ters die de soort beweging definieren, elke handling methode 
in een simpele "teken-taal" weergeven. 

METHODEN VASTLEGGEN OP GEWONE WERKFORMULIEREN 

Een manier om onze plannen vast te leggen is registratie 
van deze plannen op werkformulieren. In figuur 6 - 2 staat een 
eenvoudig voorbeeld hoe we voor elk Materiaal (of materiaalklas-
se) op elke Route het Systeem, de Apparatuur en de Transporteen-
heid kunnen vastleggen. Als we te maken hebben met slechts een of 
enkele materialen en een recht-toe recht-aan route-schema, dan 
is dit de meest praktische manier. 

Een andere oplossing is de plannen te vermelden op de al 
eerder gemaakte proces-analyse, waarbij we een verandering in 
de methode voorgesteld hebben. Zie in dit verband figuur 6 - 3. 

Een derde mogelijkheid - en veelal is dit voor anderen 
de methode die het meeste inzicht geeft - is om elke voorgestel-
de methode te vermelden op het al eerder gemaakte stroomdiagram 
of op een kopie ervan. Op een stroomdiagram kunnen we b.v. de 
methode direkt naast de route-lijn (of naast de stroom-lijn) ver-
melden. In figuur 6 - 4 staat hiervan een voorbeeld. De methode 
kan Ofwel rechtstreeks op het diagram vermeld worden Of op een 
transpartant, plastic dekblad of calqueerpapier. 

Als reeds een redelijk groot stroom-diagram in de vooraf-
gaande fase "zichtbaar maken van bewegingen" vervaardigd is en 
vooropgesteld dat het te beschrijven materials handling plan 
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niet te gecompliceerd is, dan is deze derde moge.lijkheid een goe-
de, praktische oplossing. 

METHODEN OP FORMULIEREN VOOR TECHN. AFSTEMMING 

Als we te maken hebben met veel routes en met veel materi-
aalklassen, dan is het "Formulier voor Technische Afstemming" 
meestal de aangewezen oplossing voor het vastleggen van de voor-
gestelde methoden. In figuur 6 - 5 wordt uiteengezet hoe men het 
SHA Formulier voor Technische Afstemming moet gebruiken. 

Het Formulier voor Technische Afstemming is qua conceptie 
identiek aan het Overzicht der Bewegingen: een lijn voor elke rou-
te en een kolom . voor elke materiaalklasse. Op het Overzicht der 
Bewegingen registreerden we de "meete4nheid" van de bewegingen voor 
elke materiaal op elke route. Deze meeteenheid vervangen we nu door 
een "methode". 

Er is ruimte om voor elke beweging (een materiaal op een 
route) vast te leggen het voorgestelde systeem, de apparatuur en 
de transporteenheden door gebruik te maken van de reeds omschreven 
code-symbolen. Het Formulier voor Technische Afstemming heeft daar-
naast ook ruimte voor andere informatie zoals alternat.ieve metho-
den, tijd-calculaties en benuttings-graad van apparatuur. 

Op deze manier krijgen we op een Formulier voor Technische 
Afstemming een totaal-beeld van hoe we de materialen gaan vervoe-
ren. Daarnaast zijn we in staat afwijkende methoden op elkaar of te 
stemmen en identieke Systemen, Apparatuur en Transporteenheden voor 
andere routes en andere materialen te integreren. Deze methode stelt 
ons in staat het algehele handling plan vast te leggen op een blaad-
je papier (of enkele aan elkaar gehechte bladen). Aldus kunnen we 
het plan samen met eventuele wijzigingsvoorstellen voor de layout 
ter goedkeuring aanbieden. 

Bij het invullen van het Formulier voor Technische Afstem-
ming beginnen we met het belangrijkste materiaal en de belangrijk-
ste route. De code hiervoor is een A en/of de kleur rood op het 
Overzicht der Bewegingen. Als we een voorlopige oplossing voor de-
ze beweging gekozen hebben, gaan we verder met een oplossing zoe-
ken voor de volgende - voor het afstemmen van verschillende mate-
rialen op dezelfde route werken we altijd horizontaal (te beginnen 
bij de belangrijkste methode) en voor het afstemmen van de ver-
schillende routes voor hetzelfde materiaal werken we altijd verti-
kaal. Voor een voorbeeld van een ingevuld Formulier voor Techni-
sche Afstemming zie figuur 6 - 6. 

Opgemerkt dient te worden dat indien secondaire of alterna-
tieve methoden gebruikt kunnen worden voor een specifiek materiaal 
op een specifieke route, dit onderaan op het formulier vermeld kan 
worden en door gebruik te maken van een referentie code-letter. 
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Op grond van verschillende overwegingen wordt het For-
mulier voor Technische Afstemming meestal op calqueerpapier ge-
maakt: we kunnen dan gemakkelijk de symbolen voor de apparatuur 
overtrekken, waardoor we snel kopieen kunnen maken en we kunnen 
snel een aantal plannen uitwerken om een verscheidenheid van mo-
gelijke methoden of combinaties te beschrijven. 

MEER DAN EEN PLAN 

Het soort werkformulier dat we gebruiken om de door ons 
voorgestelde methoden vast te leggen hangt of van de complexi-
teit van het probleem. In eenvoudige situaties met een produkt 
of een soort materiaal kunnen we elk praktisch werkformulier ge-
bruiken; voor complexe problemen met veel bewegingen is het For-
mulier voor Technische Afstemming de meest logische oplossing om 
de voorgestelde methoden vast te leggen. 

In ieder geval maken we meestal een aantal voorlopige 
plannen. Ongeacht het soort werkformulier dat we gebruiken, kun-
nen we een blaadje calqueerpapier of een transparant dekblad o-
ver dat deel van het plan leggen dat toch niet verandert en het 
dekblad dienovereenkomstig merken. Op die manier hoeven we alleen 
maar het veranderde deel te omschrijven. Onze doelstelling is nu 
alle mogelijke oplossingen op papier te zetten. In de volgende 
stappen van het SHA Patroon zullen de verschillende voorlopige 
plannen gemodificeerd, gezift en verbeterd worden. 
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Voor eenvoudige problemen kunnen de voorgestelde methoden als bovenomschreven vastgesteld 
worden. Elke beweging wordt links vermeld en dan wordt daarnaast de voorgestelde methode 
vastgelegd. 
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HOOFDSTUK 7 ... MODIFICATIES EN RESTRICTIES 

We hebben nu het stadium bereikt dat we een aantal voor-
lopige plannen hebben die, puur handling-technisch gesproken, 
alle deugdelijk kunnen zijn. Maar er zijn altijd een aantal mo-
dificerende overwegingen en praktische beperkingen die eveneens 
in beschouwing dienen te worden genomen. In deze Stap 7 gaan we 
de diverse voorlopige plannen aanpassen - ze verfijnen tot op-
lossingen waar we mee kunnen werken. Als de overwegingen ter dis-
cussie staan - beinvloed kunnen worden door bepaalde beslissingen 
te nemen - dan hebben we te maken met MODIFICATIES; in geval van 
onomstotelijk vaststaande beperkingen spreken we van RESTRICTIES. 

HANDLING AKTIVITEITEN 

Het is goed erop te wijzen dat materials handling meer is 
dan alleen maar het selecteren van een systeem, de apparatuur en 
de transporteenheden. Dit is het ANALYSE deel - de planning of 
het technisch ontwerp van het handling plan - waar overigens SHA 
praktisch geheel aan gewijd is. Maar er is ook een probleem voor 
wat betreft de goede en effectieve BEDIENING van de apparatuur, 
hetgeen in de meeste fabrieken betekent dat we ook te maken heb-
ben met direkt of indirekt personeel, dat de goederen physiek 
verplaatst of de beheersfunktie van de goederenbeweging uitoefent. 

Naast deze analyse- en bedienings-problemen hebben we dan 
verder het probleem van COORDINATIE en ONDERSTEUNING van de mate-
rials handling funktie. Dit heeft betrekking op de nauw daarbij 
betrokken aktiviteiten zoals het afstemmen of coordineren van 
produktie plannen en voorraden, de materiaalverwerving binnen het 
materials management, de produktie besturing, het voorraadbeheer, 
het verzendklaar maken en op de gewenste tijdstippen versturen 
het verslag doen van de goederenbeweging enz.; bovendien omvat 
het aktiviteiten zoals het onderhouden van de apparatuur in goede 
bedrijfsklare toestand. 

De problemen met betrekking tot de bediening van de mate-
rials handling apparatuur en de coordinatie van de daarbij beho-
rende aktiviteiten kunnen in twee algemene probleem-groepen on-
dergebracht worden: I. de problemen die betrekking hebben op de 
organisatie en het personeel dat erbij betrokken is - de z.g. 
PERSONEEL problemen II. de problemen die betrekking hebben op 
procedures, tijdschema's, communicatie, beheersing etc. - z.g. 
ADMINISTRATIEVE problemen. 

I. Organisatie en Personeel. 

De voorgestelde materials handling methoden moeten 
passen in de organisatie van het bedrijf, in het bij-
zonder in de beheersfunktie van de afdeling belast 
met materials handling. Is de handling funktie gecen-
traliseerd of gedecentraliseerd? Wie heeft de super-
visie over de magazijnbedienden, de voorraadhouders, 
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de sjouwers, de chauffeurs, de kraanmachinisten en al 
het andere materials handling personeel? 

Andere handling methoden noodzaken de aanwending van 
andere soorten geschoolde arbeid en kunnen de oorzaak 
zijn van differentiaties binnen het verloningssysteem. 
Personeelpolitiek, scholings-faciliteiten en contrac-
tuele arbeidsovereenkomsten kunnen eveneens belangrij-
ke faktoren zijn. 

II. Procedures, Tijdschema's, Communicatie en Beheersing. 

De onscheidbaarheid van handling en layout is reeds 
benadrukt in Hoofdstuk 2. Maar de onscheidbaarheid 
van handling en de procedures en beheerstechnieken 
die het funktionneren van de handling methoden moge-
lijk maken, is oveneens fundamenteel. Dit wordt aan-
getoond in figuur 7 - 1. 

De dagelijkse planning kan op verschillende manieren 
gedaan worden. De mogelijkheid bestaat om het gede-
centraliseerd te doen en zelfs om het door het "di-
rekte" personeel te laten doen; het kan ook centraal 
gecoordineerd geschieden; of het kan overbodig ge-
maakt worden door toepassing van systemen en appara-
tuur, die geen dagelijkse detail-plannen meer nodig 
hebben. Voor verdere mogelijkheden zie figuur 7 - 2. 
Andere belangrijke probleemgebieden zijn de admini-
stratieve procedures, de verslaglegging en een doel-
matige kostenbewaking. Passen de voorgestelde hand-
ling methoden binnen de bestaande procedures voor 
het uitleveren van de orders? Kunnen de procedures 
aangepast worden? In welke mate kunnen verbeterin-
gen in de handling methoden gerealiseerd worden in- 
dien de procedures gewijzigd zouden worden? 

OVERIGE MODIFICATIES EN RESTRICTIES 

In het algemeen gesproken maakt materials handling of de 
physieke verplaatsing van materialen een noodzakelijk, alhoewel 
wellicht secondair, deel uit van het totale proces ohtwerpen, 
vormgeven, bewerken, monteren of demonteren, opslaan, keuren, 
verpakken en verzenden. En het verrichten van deze physieke ver-
plaatsing is ook een deel van een nog omvangrijker probleem, 
n.l. het plannen en in bedrijf houden van een complete industri-
ele of commerciele aktiviteit. Om dus effectief te kunnen produ-
ceren en distribueren moeten we dus wel materials handling heb-
ben , maar er zijn veel aspekten die in de.praktijk de keuze van 
de handling methoden zullen beinvloeden. De modificaties en res-
tricties zullen van projekt tot projekt varieren - zowel vanwege 
het feit dat ze er zijn alsmede vanwege de mate of het bereik 
van hun mogelijke beinvloeding. 
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In ieder materials handling plan hebben we altijd met de 
volgende modificaties of restricties te maken: 

De integratie met de reeds in een eerdere fase vast-
gestelde externe handling methoden (fase I in SHA). 

De huidige produktie behoeften en het lange termijn 
plan voor uitbreiding en/of wijziging. 

De integratie met het fabrikage-proces of de benodig-
de apparatuur. 

De beschikbare of verkrijgbare voorzieningen en hulp-
diensten ter ondersteuning van de handling plannen. 

De bestaande of de voorlopig voorgestelde layout - en 
de ruimtelijke beperkingen ervan (hoeveelheid, soort 
en ligging van ruimte). 

Het gebouw en de bouwtechnische kenmerken. 

De voorraad-filosofie en de methoden en apparatuur die 
gebruikt worden voor het opslaan van materialen. 

Van niet minder belang voor enig specifiek projekt kunnen 
een reeks andere modificaties en restricties zijn - zij behoeven 
echter niet in elk projekt een rol te spelen: 

Beperkte geldmiddelen en/of krappe kapitaalsmarkt. 

Het tijdschema voor het totale projekt en de benodig-
de of toegestane tijd voor het maken van plannen, voor 
het onderhandelen, goedkeuren, verwerven, afleveren en 

• installeren. 

De hoeveelheid, geschiktheid en/of waarde van de aan-
wezige handling apparatuur en opslag- of verpakkings-
eenheden. 

De reeds in de handel verkrijgbare apparatuur en trans-
porteenheden dan wel de apparatuur en transporteenheden 
die nog tijdig ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd 
kunnen worden. 

De veiligheid van de arbeiders met betrekking tot de 
door hen te gebruiken handling methoden. 

De kwaliteit van het materiaal - vuil, beschadiging, 
verontreiniging e.d. voor zover zij de te verplaatsen 
materialen beinvloeden. 

Gemeente-verordeningen of andere beperkende regelingen, 
arbeidsovereenkomsten, bedrijfspolitiek. 

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van service i.v.m. 
reparatie en de verkrijgbaarheid van reserve onderdelen. 

RESTRICTIES KUNNEN WIJZIGEN 

We dienen niet te vergeten dat bepaalde limiterende beper-
kingen mogelijkerwijze opgeheven kunnen worden. Bij voorbeeld, 
een bepaalde firma ontwikkelde een plan waarin een kanaal-systeem 
voorgesteld werd met trekker-aanhanger combinaties, voornamelijk 
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op grond van het feit dat de voorgestelde layout en de nieuwe 
gebouwen verspreid gesitueerd dienden te worden in verband met 
een pijplijn voorziening die dwars door het terrein liep. Bij 
nader inzien werd voorgesteld - en later ook goedgekeurd - de 
pijplijn te verplaatsen naar de rand van het terrein. Hierdoor 
kon de layout gewijzigd worden met als resultaat een wijziging 
van de handling methoden tot een gemodifice.erd kanaal-en-direkt 
systeem met gebruik van vorkheftrucks. 

Zoals reeds gememoreerd in Hoofdstuk 5 vestigt de 
Afstand-Intensiteit Matrix onze aandacht op de layout. Een gro-
te afstand en een hoge intensiteit duiden op een slechte layout. 
Het aanpassen van de layout wordt dan een zeer belangrijke mo-
dificatie. In de eerste plaats is het aanpassen van de layout 
niet per definitie een onderdeel van de material handling ana-
lyse. In feite is het verkorten van afstanden een layout pro-
bleem, waarbij vaak verschillende mensen in de planning betrok-
ken zijn en waarbij het fabrikage en service personeeel vaak in 
nog grotere mate en op een nog ingrijpender manier betrokken 
zijn. In de tweede plaats noodzaakt een verandering in de layout 
ons in het Patroon van Procedures terug to gaan en de Stappen 
2, 3 en 4 opnieuw to bezien. Zie in dit verband figuur 7 - 3. 

Indien we de layout wijzigen zullen we meestal andere 
afstanden, andere intensiteiten en wellicht andere materiaal-
klassen in onze stroomschema's krijgen. Dit impliceert dat we 
opnieuw moeten beginnen en een nieuwe analyse van de goederen-
beweging moeten maken. Tevens zullen we dan opnieuw de bewegin-
gen zichtbaar moeten maken op basis van het nieuwe layout plan 
of het voorgestelde layout alternatief. 

ALTERNATIEVE PLANNEN 

Door al deze modificaties en restricties zijn we nu ver-
plicht de oorspronkelijke handling plannen aan to passen. Even-
tuele veranderingen voortvloeiende uit deze aanpassing dienen 
vermeld te worden. Voor eenvoudige problemen kan men dit doen 
met behulp van een transparant dekblad over het oorspronkelijke 
stroomdiagram. Bij gecompliceerde problemen wordt een nieuw For-
mulier voor Technische Afstemming gemaakt, waarbij het nieuwe 
formulier over het ingevulde, oude formulier gelegd wordt on al-
leen de veranderingen aangegeven worden. 

In figuur 7 - 4 staat een modificatie van het voorlopige 
totaal-plan voor de handling voor de Nordische Melange N.V. Dit 
alternatieve plan is het resultaat van modificaties veroorzaakt 
door het aanpassen van de layout, het uitbreiden van een gebouw 
en het betrekken van lange-termijn produktie overwegingen op de 
handling methoden. Erbij gekomen zijn nieuwe aktiviteiten voor 
Magazijn W (westelijk magazijn voor maal- en persfabriek), Maga-
zijn 0 (oostelijk magazijn voor voedsel fabrikage en chemische 
fabriek) on Handling S (silo voor opslag on bufferen vanruwe ma-
terialen). De lezer dient er wel aan to denken dat dit slechts 
een alternatief is en dat dit niet per se het .  geselecteerde 
handling plan behoeft te worden. 
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HOOFDSTUK 8 ... BEREKENING DER BENODIGDHEDEN 

Nadat we onze voorlopige handling plannen gemodificeerd 
hebben, zijn we in het stadium gekomen dat we die plannen die 
naar ons gevoel van de mebste werkelijkheidszin getuigen, willen 
specificeren en calculeren. In het algemeen gesproken willen 
we zo'n twee tot vijf alternatieve plannen en voor elk van de-
ze plannen moeten we: 

De methoden voor elk materiaal op elke route speci-
ficeren. 

Alle noodzakelijke veranderingen,buiten die in de 
handling methoden,van een verklaring voorzien, ‘zo-
als b.v. veranderingen in de layout, het tijdschema, 
het fabrikage-proces, de gebouwen, de voorzieningen, 
de wegen etc. 

De benodigde apparatuur en arbeidskrachten berekenen. 

De benodigde investeringen en de te verwachten be-
drijfskosten berekenen. 

Het bovenstaande dient te geschieden op grond van de volgende 
overwegingen: de direktie en anderen moeten de alternatieven 
kunnen begrijpen; we moeten de verschillende voorstellen op een 
correcte manier evalueren; we moeten eventuele nieuwe apparatuur 
of faciliteiten kunnen verwerven of ontwerp6n; we moeten even-
tuele veranderingen in de steunverlenende diensten kunnen voor-
bereiden en uitvoeren 

HET SPECIFICEREN VAN DE METHODEN 

Voor een ruwe specificatie van de handling methoden kun-
nen we dezelfde procedures gebruiken als in Stap 6 (Voorlopige 
Plannen voor de Handling). Dat wil zeggen dat elk alternatief 
plan vermeld kan worden op de werkformulieren zoals de proces-
analyse (enkelvoudige produkt situatie), het stroomschema (een-
voudige problemen) of het Formulier voor Technische Afstemming 
(gecompliceerde projekten). Voor een verdere uiteenzetting zie 
Hoofdstuk 6. 

Alhoewel deze vormen van specificatie duidelijk en ge-
makkelijk te begrijpen zijn, blijkt in de praktijk dat zij niet 
voldoende uitvoerig zijn. Teneinde er zeker van te zijn dat we 
de voorgestelde methoden begrijpen, zullen we waarschijnlijk 
behoefte hebben aan meer specifieke informatie met betrekking 
tot de keuze van methoden dan mogelijkerwijze vermeld kon wor-
den op de werkformulieren, het stroomschema of de Formulieren 
voor Technische Afstemming. De beslissing met betrekking tot de 
te kiezen methoden hangt eveneens of van de berekeningen voor 
apparatuur en arbeidskrachten alsmede van de noodzakelijke in-
vesteringen en bedrijfskosten. Dit zal mogelijkerwijze kunnen 
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leiden tot verdere modificaties en aanpassingen in de voorge-
stelde methoden naarmate we voortschrijden met onze calcula-
ties. Dit alles impliceert dat specificatiebladen of andere 
achtergrond informatie eveneens benodigd zal zijn. 

HET TOELICHTEN VAN ANDERE VERANDERINGEN 

Parallel aan de behoefte aan duidelijke specificaties, 
is de noodzaak andere veranderingen eveneens te onderkennen en 
te registreren. Hierbij zijn inbegrepen de veranderingen die 
geen deel van de installatie uitmaken teneinde het handling plan 
naar behoren te laten funktionneren. 

Wanneer b.v. een gebouw versterkt moet worden om een brug-
kraan te kunnen- installeren, dan moet dit meegenomen worden als 
deel van de installatie, de investeringskosten en derhalve de 
specificaties van die alternatieve methode. Evenzo, indien ver-
beteringen in de voorraad-administratie en registratie noodza-
kelijk zijn als deel van een voorgestelde nieuwe methode om eind-
produkten op te slaan en uit te leveren, dan moet die wijziging 
in het voorraadbeheer in het alternatief meegenomen worden. 

Aangezien zulke veranderingen geen deel van de eigenlijke 
handling methoden uitmaken, worden ze meestal op aparte specifi-
catie-bladen of behoefte-overzichten vermeld. Dit is zinvol om-
dat dit soort ondergeschikte veranderingen vaak nut of voordeel 
oplevert anders dan ter ondersteuning van het direkte handling 
plan, en de direktie zou er prijs op kunnen stellen deze veran-
deringen op hun eigen verdiensten te bekijken. 

HET BEREKENEN VAN APPARATUUR EN PERSONEEL 

Bij het berekenen van de apparatuur en de arbeidskrach-
ten moeten we ons er wel van bewust zijn dat het handling plan 
onder een aantal verschillende condities operationeel moet kun-
nen zijn. In veel analyse gevallen bepalen we de intensiteit van 
de materiaalstroom onder gemiddelde condities. Bij het berekenen 
van de apparatuur moeten we ons dit wel realiseren en voldoende 
voorzieningen treffen voor maximale ladingen, extreme toestanden 
en seizoens-situaties of piekuren. Afhankelijk van de aard van 
het probleem maken we soms twee verschillende calculaties voor 
elk handling plan, een voor onder gemiddelde condities en nog 
een die rekent met maximum eisen. 

Een andere faktor die de nauwkeurigheid van onze calcu-
laties beinvloedt is de benuttingsgraad van de apparatuur. Op 
grond van een aantal overwegingen wordt handling apparatuur nor-
malerwijze ingezet op een niveau dat aanzienlijk beneden de maxi-
maal potentigle gebruikstijd ligt. Misschien wel de voornaamste 
reden voor deze leegloop van apparatuur is de beschikbaarheids- 
nuttigheid. Iedere ontvangsthaven heeft b.v. een 2-wiels handpal-
let-truck ter beschikking om spoed zendingen zonder verwijl te 
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kunnen vervoeren, alhoewel de leegloop misschien wel 98% van de 
totaal beschikbare tijd bedraagt. Met dit soort goedkope appara-
tuur is dit kennelijk geen ernstig probleem. 

In verband hiermee rijzen de volgende logische vragen: 
Moet de apparatuur in twee of drie ploegendiensten benut worden? 
Moet de apparatuur gedurende de schaft-tijden in bedrijf blij-
ven? Wanneer zijn service-beurten en onderhoudsbeurten nodig? 
Staat de apparatuur stil wanneer het bedieningspersoneel even 
voor korte tijd weggaat? Welke noodvoorzieningen of andere be-
schermingsmaatregelen zijn vereist indien de apparatuur uit-
valt? Vanwege deze redenen is het gewenst de een of andere be-
nuttingsgraad op te nemen in de werktijden die gebruikt worden 
om de benodigdheden te berekenen. 

Een aantal firma's hebben standaard-tijden ontwikkeld 
voor de materials handling aktiviteiten. Hiervan kan gebruik ge-
maakt worden bij het opstellen van de calculaties. 

Het volgende overzicht van aspekten, dat niet de pretentie 
heeft volledig te zijn, zou eigenlijk bijna altijd in overweging 
genomen moeten worden: 

Aantal ploegendiensten. 

Maximale en gemiddelde bedrijfscondities. 

Onderhoud en reparatie tijd. 

Persoonlijke verzorging voor bedieningspersoneel. 

Tijd voor beginnen, eindigen en schoonmaken. 

Tijd voor planning en dispositie. 

Tijd voor leeg transport of retour transport. 

Wacht- en synchronisatietijden, vertragingen in de 
produktie. 

Effectieve versus geplande (of berekende) capaci-
telt (tijd en beladingsfactoren). 

Inventarisatie van voorraden, afvoer van uitval en 
afval, handling van materialen die een nabewerking 
moeten ondergaan of het ledigen van opslageenheden. 

HET BEREKENEN VAN INVESTERINGEN EN BEDRIJFSKOSTEN 

Aangezien de meeste direktie-beslissingen gebaseerd zijn 
op kostenoverwegingen, dient elk handling plan vanuit dit kosten-
oogpunt geevalueerd te worden. Dit impliceert dat we voor elk al-
ternatief plan de volgende berekeningen moeten opstellen: 

1. BENODIGDE INVESTERINGEN 

De totaal noodzakelijke uitgaven om het plan te verwer-
ven en te installeren. Deze uitgaven omvatten: KAPITAALS-
UITGAVEN (materials handling apparatuur, hulp-apparatuur, 
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kosten voor verandering van gebouwen etc.), KOSTEN 
(verplaatsingskosten, voorbereidingskosten, aanloop-
kosten etc.) en een eventuele verhoging van het 
WERKKAPITAAL (voorraden ruw materiaal, gereed produkt, 
onderhanden werk en dergelijke). 

2. BEDRIJFSKOSTEN 

De bedrijfskosten bestaan uit: 

A. Vaste kosten 

kapitaalskosten (rente, afschrijving) 

overige vaste kosten (toezicht, verzekering, 
gehuurde opslagruimte etc.) 

B. Variabele kosten 

(.1.) variabele kosten voor de apparatuur (energie, 
onderhoud, reservedelen etc.) 

(2.) personeelskosten (lonen, sociale voorzienin-
gen etc.) 

Vaak calculeren we alleen de differentiele kosten - die kosten 
die varidren met of beinvloed worden door de alternatieve plan- 
nen. Dit zou b.v. kunnen betekenen dat we de kosten voor toezicht-
houdende arbeid niet behoeven mee te nemen indien deze kostenpost 
in de huidige situatie gelijk is aan die in alle voorgestelde al-
ternatieven. 

Het is vaak moeilijk de kostencijfers voor materials hand-
ling te verkrijgen. De deugdelijkheid van de kostencijfers die de 
administratie ons verschaft kan discutabel zijn, omdat zij geba-
seerd zijn op andere overwegingen dan die waarin wij geinteres-
seerd zijn. Evenzo zijn de kostencijfers en capaciteitsopgaven van 
de fabrikanten van handling apparatuur vaak aan de optimistische 
kant. Het is op grcnd van deze overwegingen dat kostencijfers al-
tijd gecontroleerd moeten worden teneinde zeker te stellen dat re-
alistische waarden gebruikt worden. 

CALCULATIE FORMULIEREN 

Waarschijnlijk de beste manier om een voorgesteld hand-
ling plan te specificeren en te calculeren is het op te splitsen 
in fundamentele delen. Elk deel dient dan alle bewegingen te be-
vatten die met behulp van dezelfde METHODEN gerealiseerd worden. 
In figuur 8 - 1 en figuur 8 - 2•staan 2 voorbeelden hoe de beno-
digdheden voor twee verschillende methoden gespecificeerd en be-
rekend kunnen worden. Opgemerkt dient te worden dat "Apparatuur" 
eveneens kan omvatten de transporteenheid, de steunconstructie, 
de opslageenheid, de grijp-accessoires etc. Verder dienen inves-
teringen ten behoeve van veranderingen in de layout, de gebou-
wen en dergelijke op de desbetreffende formulieren vermeld te 
worden. 

In ieder geval dient van de calculaties der benodigdheden 
een samenvatting of een overzicht gemaakt te worden. Een formu-
lier zoals in figuur 8 - 3 staat is hiervoor voldoende. Dit Over-
zicht der Benodigdheden is een goed-leesbare, ingedikte uiteen- 
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zetting van het gehele voorgestelde handling plan en geeft aan 
wat ervoor nodig is in termen van apparatuur, personeel en kos-
ten. 

PRESENTATIE VAN DE ALTERNATIEVE PLANNEN 

De berekening der benodigdheden voert ons tot onze uit-
eindelijke alternatieve plannen. Elk plan moet op een zodanige 
manier gepresenteerd worden dat het gemakkelijk to begrijpen is 
en dat alle belangrijke facetten erin gespecificeerd staan. Zo-
als reeds vermeld in het eerste deel van dit hoofdstuk betekent 
dit een specificatie van de methoden, een verklaring voor de 
noodzakelijke veranderingen, een berekening van de benodigde ap-
paratuur en arbeidskrachten en een samenvatting van de benodig-
de investeringen en de bedrijfskosten. In figuur 8 - 4 staat een 
voorbeeld van de formulieren die nodig zijn voor de uiteenzet-
ting van een alternatief plan. 
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HOOFDSTUK 9 ... EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN 

Volgens het Patroon van Procedures hebben we nu het punt 
bereikt dat we een aantal alternatieve slot-plannen voor de 
handling hebben, die we Plan X, Plan Y en Plan Z noemen. Elk 
van deze alternatieven moet nu in detail uitgewerkt en door spe-
cifieke calculaties ondersteund worden. Elk van deze oplossingen 
is doelmatig en zal naar tevredenheid funktionneren. Elke oplos-
sing heeft echter ook zijn specifieke voor- en nadelen en ons 
probleem is nu een oplossing definitief uit te kiezen en ter in-
stallatie aan te bevelen. Daarnaast hebben andere bij de oplos-
sing betrokken of geinteresseerde mensen afwijkende idee6n met 
betrekking tot de in overweging genomen alternatieve plannen en 
zij moeten ervan overtuigd worden dat het uiteindelijk geselec-
teerde plan onder de huidige omstandigheden waarlijk het beste 
is. SHA onderkent deze selectie-van-de-beste uit de verschillen-
de logische mogelijkheden als een duidelijke stap in het Patroon 
van Procedures. 

Het evaluatie proces geschiedt in de regel op grond van 
twee verschillende soorten analysen: 

Financiele- of kosten-vergelijking. 

Vergelijking van imponderabilia - welke een vergelij-
king van de voor- en nadelen omvat en de analyse met 
de gewogen waarderings-faktoren. 

DUIDELIJKE PRESENTATIE 

De ervaring heeft geleerd dat, alvorens een poging tot 
evaluatie te doen, het uiterst belangrijk is een duidelijke pre-
sentatie van elk alternatief te hebben. Wanneer anderen niet be-
grijpen wat we bedoelen, dan kan onze oplossing alleen maar ver-
warring stichten. Zeker is dat we de oplossing zelf duidelijk 
moeten begrijpen opdat niet de hele evaluatie een farce wordt. 
Het is derhalve belangrijk dat: 

Elk plan duidelijk en overzichtelijk benoemd wordt. 

Elk plan duidelijk gespecificeerd wordt - bij voor-
keur op een Formulier voor Technische Afstemming. 

In elk plan de samenhang tussen handling en layout 
duidelijk is - bij voorkeur op het layout plan zelf 
met markante aanduidingen voor gebieden en materia-
len. 

Elk plan gestaafd wordt met duidelijke werkformulie-
ren en calculaties. 

Er dient voor gewaakt te worden dat alleen gespecificeer-
de plannen geevalueerd worden. Als we modificaties op reeds ge-
specificeerde plannen of voor verandering vatbare plannen gaan 
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evalueren, dan gaat dat ten koste van de nauwkeurigheid en de be-
nodigde tijd zal aanzienlijk toenemen. 

KOSTENVERGELIJKING 

Om een kostenvergelijking te kunnen maken, hebben we ge-
gevens nodig over de benodigde investeringen en over de bedrijfs-
kosten. Dit onderwerp is reeds in Hoofdstuk 8 behandeld bij de 
uiteenzetting over de Berekening der Benodigdheden. 

In de praktijk hebben we de keuze uit een aantal verschil-
lende methoden van kostenvergelijking. Voor koste, betrekkelijk 
goedkope projekten kunnen we de methode van de terugverdientijd 
hanteren; maar de keuze van de methode hangt of van de omvang van 
het projekt, van de tijdsduur benodigd voor de installatie en van 
andere overwegingen - waarvan financiele en administratieve over-
wegingen bepaald niet de minst belangrijke zijn. 

Een uitgebreide bespreking van methodieken om kosten te 
vergelijken is bewust niet in dit hoofdstuk opgenomen. Dit is een 
vakgebied op zich - en zelfs de experts op dit terrein zijn niet 
unaniem met elkaar eens welke kostenvergelijkingsmethode de bes- 
te is. Wellicht de beste vingerwijzingen voor niet - administratief 
geschoolde analysten zijn: 

Proberen vast te stellen welke methode de administratie-
ve en/of financiele experts binnen Uw firma aanbevelen. 

Goed het verschil kennen tussen investeringskosten (ka-
pitaalsuitgaven) en bedrijfskosten (kosten). 

Beslissen of totaal-kosten vergeleken zullen gaan wor-
den of alleen die kosten die door het projekt beinvloed 
worden, en deze beslissing bij de gehele vergelijking 
aanhouden. 

Op een werkformulier de benodigde investeringen duide-
lijk naar voren laten komen; op een apart werkformulier 
de geschatte bedrijfskosten specificeren; voor elk al-
ternatief plan overzichtelijke calculaties maken alvo-
rens de cijfers van de verschillende plannen met elkaar 
te vergelijken. 

Voor kostencalculaties ten behoeve van grote projekten met 
een langdurige installatie periode, wordt het tijdstip waarop de 
investering gedaan moet worden van grote betekenis. Wanneer zulks 
het geval is kan het beste gebruik gemaakt worden van een formu-
lier zoals in figuur 9 - 1 afgebeeld staat. De uitgaven zijn gere-
lateerd aan het tijdstip of aan de periode van uitgave en zijn op-
gesplits naar kapitaalsuitgaven, "kosten" posten en werkkapitaal. 
Onder het laatste hoofd moet uiteraard alleen het "toegevoegd 
werkkapitaal" opgenomen worden. In geval van eenmalige uitgave of 
van veroudering (oude apparatuur) zoals in dit voorbeeld, dient 
dit bedrag opgevoerd te worden in de kosten-kolom, maar het bedrag 
moet omcirkeld worden en dient niet meegenomen te worden in de to-
talen. 
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Parallel hieraan is figuur 9 - 2, waarin een manier aange-
geven staat om de benodigde bedrijfskosten samen te vatten. Hier-
in worden de kosten voor de huidige methode en de kosten voor het 
voorgestelde alternatief met elkaar geconfronteerd. Het hieruit 
voortspruitende verschil in kosten wordt in de derde kolom opge-
voerd. Dit dient ter vaststelling van de rentabiliteit of ter be-
rekening van de terugverdientijd. In het voorbeeld wordt met het 
voorgestelde nieuwe alternatief een jaarlijkse besparing op be-
drijfskosten van $ 150.000 gerealiseerd. 

Wanneer de kosten van de verschillende alternatieven in een 
aparte kolom vermeld worden, dan kan dit formulier gebruikt worden 
om een aantal alternatieven met elkaar te vergelijken. Een andere 
mogelijkheid is twee kolommen voor elk alternatief te nemen en de 
verschillen voor elke kostencomponent te berekenen. Tenslotte kun-
nen we het formulier gebruiken om de kosten voor een bepaald alter-
natief te berekenen voor maximaal zeven jaar (of perioden) door 
een kolom te gebruiken om de gemiddelde kosten voor elk der betrok-
ken jaren te registreren. Dit had de mogelijkheid geschapen om de 
gemiddelde kosten over vijf jaar vast te stellen of om de basis-
gegevens te verzamelen om de contante waarde of de cash-flow te be-
rekenen. 

NIET-KWANTIFICEERBARE FAKTOREN 

Naast de concreet bepaalde kosten hebben we bij de analyse 
van elk handling projekt ook te maken met imponderabilia en/of 
niet-kwantificeerbare faktoren. Sommige analysten zijn soms lich-
telijk verbaasd als zij zich realiseren dat de uiteindelijke se-
lectie evenvaak geschiedt op basis van niet-kwantificeerbare over-
wegingen als op basis van kostenvergelijkingen 

Deze imponderabilia of niet-kwantificeerbare overwegingen 
varieren van projekt tot projekt voor wat betreft hun voorkomen 
en hun relatieve belang. En elk alternatief plan waardeert elke 
faktor uiteraard relatief hoog of laag in vergelijking met de an-
dere alternatieve plannen. 

Naast de direkt-meetbare kosten hebben we in de regel met 
de volgende faktoren te maken: 

Integratie en aanpassing van de voorgestelde handling 
methoden met het fabrikage proces. 

Veelzijdigheid en aanpassingsvermogen van de handling 
methoden ten opzichte van de dagelijkse schommelingen 
in de produkt-range, de hoeveelheden en de levertijden. 

Flexibiliteit (mogelijke mate van verandering of aan-
passing van de bestaande methoden). 

Mogelijkheid om de handling methoden in de toekomst 
uit te breiden. 

Beperkingen voortvloeiende uit de handling methoden 
voor wat betreft de flexibiliteit en de mogelijke mate 
van uitbreiding van layout en/of gebouwen. 
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Ruimtebenutting. 

Orde en veiligheid. 

Werkomstandigheden en arbeidsbevrediging. 

Mogelijke mate van toezicht en beheer. 

Frequentie en gevolgen van eventuele storingen. 

Gemakkelijk onderhoud en snelle reparatie-service. 

Onderbreken of verstoren van het produktie-proces 
en de daaruit voortvloeiende problemen gedurende de 
installatie-periode. 

Kwaliteit en beschadigingsrisico van de materialen. 

Vermogen om de snelheid te bepalen van of om gelijke 
tred te houden met de fabrikage aktiviteiten. 

Imiloed op de tijd voor "onderhanden werk". 

Personeelsproblemen - beschikbare arbeidskrachten met 
de juiste opleiding, opleidingsfaciliteiten, afvloei-
ing van overtollige arbeidskrachten, verandering van 
taakomschrijving, arbeidsovereenkomsten of arbeids-
bevrediging. 

Beschikbaarheid van benodigde apparatuur. 

Technische afstemming met tijdschema's, voorraadbeheer, 
administratie. 

Invloeden van natuurlijke gesteldheid - terrein, weer, 
zon, temperatuur. 

Verenigbaarheid met de interne materials handling or-
ganisatie. 

Mogelijke vertragingen ten gevolge van noodzakelijke 
synchronisaties en piekbelastingen. 

Benodigde steunverlening van hulp-afdelingen. 

Integratie met magazijn diensten. 

Technische afstemming met extern transport. 

Tijd nodig voor het in-bedrijf-stellen; installatie, 
opleiding, oplossing van aanloops-moeilijkheden. 

Beschikbaarheid van kapitaal of investeringsfondsen. 

Verkoopbaarheid en geschiktheid voor externe publi-
catie. 

VOORDELEN EN NADELEN 

De eenvoudigste manier om tot een besluit te komen is met 
behulp van een desbetreffend overzicht de voordelen per alterna-
tief te confronteren met de nadelen. Desgewenst kunnen we ook 
spreken over de aspekten pro en contra, over verdiensten versus 
verliezen, over nut versus gebreken. De terminologie is minder 
belangrijk dan gewenste zelf-discipline. Vaak heeft men het ge- 
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voel dat de oplossing "vanzelfsprekend" of duidelijk aanwijs-
baar is of kan men de indruk hebben dat de beslissing snel kan 
worden genomen door er alleen over na te denken of door de al-
ternatieven terloops met anderen te bespreken. Soms zal men 
zelfs het verschijnsel tegenkomen dat het maken van een over-
zicht met pro's en contra's voor elk alternatief door ervaren 
analysten opgevat zal worden als zijnde niet voldoende weten-
schappelijk. Desalniettemin blijft het feit bestaan dat deze 
simpele vergelijkings-techniek uiterst effectief is voor zowel 
de analyst als voor diegenen die hij zal moeten overtuigen wan-
neer hij zijn aanbevelingen kenbaar maakt. 

Voor het kunnen vergelijken van pro's en contra's behoeft 
men slechts overzichten te maken waarop in kolommen of op bladen 
naast elkaar de voordelen van elk alternatief vermeld worden met 
daaronder de nadelen. In gedachten heeft de analyst dit eigen- 
lijk altijd al gedaan - zonder er overigens toe over te gaan de-
ze vergelijkingen op schrift te stellen - gedurende het verfij-
ningsproces vanaf Blok 6 (Voorlopige Plannen voor de Handling) 
tot en met het uiteindelijke aantal alternatieven. Nu gaat hij 
echter meer op de details in. 

Deze methode van het afwegen van pro's'en contra's kan 
nog nauwkeuriger toegepast worden door de belangrijkheid of het 
gewicht van elk voor- of nadeel met behulp van een waarderings-
schaal te preciseren. Indien dit echter zeer gedetailleerd wordt 
gedaan, dan kan men beter gebruik maken van de faktor-analyse 
methode (die hierna behandeld wordt). 

ANALYSE MET WEEGFAK TOREN 
De evaluatie van niet-kwantificeerbare faktoren om alter-

natieven te kunnen vergelijken kan in de regel het best geschie-
den met behulp van de weegfaktor-methode. Deze methode wordt toe-
gelicht in figuur 9 - 3. In principe omvat deze procedure de vol-
gende stappen: 

Maak een lijst van de faktoren (of overwegingen of doel-
stellingen) die betrekking hebben op of die verkregen 
moeten worden uit het handling plan. 

Bepaal het gewicht of het relatieve belang van elke fak-
tor door er een waarderingscijfer aan toe te kennen. De 
belangrijkste faktor wordt als eerst gewaardeerd met het 
cijfer tien (10). 

Identificeer de alternatieve plannen door gebruik te ma-
ken van een kolom voor elk plan. 
Waardeer gelijktijdig alle plannen per faktor en ggbruik 
hierbij de A-E-I-O-U-X klinker-waarderingsschaa1. 1 ) 

Converteer elke klinker-waardering tot een numerieke 
waarde, vermenigvuldig deze waarde met het aan de faktor 
toegekende waarderingscijfer. en registreer het gewogen 
waarderingsgetal per faktor voor elk alternatief plan. 
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6. Sommeer de gewogen waarderingsgetallen voor elk plan 
en vergelijk deze totalen. 

In figuur 9 - 4 staat een voorbeeld van een evaluatie-
formulier met behulp waarvan de alternatieve plannen voor de 
Nordische Melange N.V gewogen zijn. 

Een plan kan duidelijk uitsteken boven de andere. Dit 
is het geval indien dit plan een totaal-waarde heeft die 20% 
ligt boven de gewogen totaal-waardering van het op een na beste 
plan. Dan zal de keus logischerwijze op dit hoogste plan be-
paald worden. Vaak zullen we echter zien dat twee plannen op 
een niet veel verschillend totaal uitkomen. Deze twee potenti-
eel mogelijke op.lossingen kunnen we dan nogmaals evalueren maar 
dan met meer zorg, met meer mensen of met een nog zorgvuldiger 
weging van de faktoren. Daarnaast kan elk plan dan opnieuw beke-
ken worden op mogelijke verbeteringen van de laag-gewaardeerde 
faktoren. 

Ook komt het nogal eens voor dat juist door het zorg-
vuldig evalueren nog een andere oplossing mogelijk blijkt te 
zijn. die veel van de goede ideeen van andere alternatieven 
combineert. In dit licht gezien is de evaluatie ook een goed 
hulpmiddel voor de planning. 

Aan de kop van het evaluatie formulier (figuur 9 - 3) is 
ruimte gelaten voor een korte kernachtige omschrijving van de 
alternatieven. Bij het evalueren dienen we niet alleen het spe-
cifieke plan voor ons te hebben, maar eveneens een korte om-
schrijving van elk der mogelijke alternatieven. Daarnaast dienen 
dan nog vermeld te worden de namen van diegenen die de weegfak-
toren vaststellen, van diegenen die de waardering verrichten en 
van de man die de cijfers en getallen registreert, de berekenin-
gen uitvoert en de getallen in de diverse kolommen totaliseert. 

De eigenlijke waardering kan door de handling analyst 
ALLEEN gedaan worden of IN SAMENWERKING MET ANDEREN. Als de men-
sen die er het meeste belang bij hebben gevraagd wordt deel te 
nemen aan de evaluatie, dan levert dit een aantal voordelen op. 

1 )•De klinker-code zoals die gebruikt wordt in Systematische 
Layout Planning (SLP) en SHA luidt: 

A = Absoluut perfekt 
E = Erg goed 
I = Invloedrijk 
0 = Ongeveer normaal 
U = Urgentieloos of onbelangrijk 
X = Niet acceptabel 

Waarde 4 
Waarde 3 
Waarde 2 
Waarde 1 
Waarde 0 

Niet gewaardeerd. 

Gewezen dient te worden op de overeenkomst met de waardering 
van de Intensiteit van de materiaalstroom beschreven in 
Hoofdstuk 3 en 4 
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Wanneer men tot een unanieme overeenstemming komt, dan is het 
plan in principe al geaccepteerd; het probleem de mensen dan 
proberen te overtuigen van de voor- en nadelen van het ene plan 
ten opzichte van het andere bestaat in dit geval niet. Het par-
ticipatie-proces draagt er toe bij de aandacht van diverse men-
sen op het plan te concentreren, waarbij eventuele persoonlijke 
voorkeuren met betrekking tot het een of andere plan genivel-
leerd worden. Deelnamen in deze fase, evenals trouwens deelne-
men in de analyse van materialen en bewegingen, betekent het 
erbij betrekken van die mensen die later het handling plan moe-
ten goedkeuren of die er later mee moeten werken als het gein-
stalleerd is. 

Wanneer de methode van gezamenlijke deelname gebruikt 
wordt bij de evaluatie, dan zijn twee manieren van waarderen 
mogelijk: a) individueel met daarna vergelijking der resul-
taten Of b) door gezamenlijke discussie. In het algemeen wordt 
de eerste mogelijkheid aanbevolen. De vergelijkingen van indi-
viduele waarderingen zullen meestal aantonen dat minstens de 
helft van de waarderingen gelijkluidend zijn, terwijl discus-
sies zich in feite beperken tot die aspekten waarover verschil-
lende meningen bestaan. 

Dank zij deze analyse met weegfaktoren is een systema-
tische evaluatie van een aantal subjectieve meningen mogelijk. 
Deze procedure is bij uitstek geschikt voor projekten, waarin 
de niet-kwantificeerbare aspekten een grotere rol spelen dan 
de meetbare economische overwegingen. Het is een bijzonder 
waardevolle methode op grond van het felt dat het de analyst 
in staat stelt zijn gedachtengang op een logische manier in 
overeenstemming te brengen met die van de direktie door zijn 
superieuren er toe te brengen faktoren goed te keuren en weeg-
faktoren te bepalen alvorens enige feitelijke waardering ge-
daan wordt. 

Hoe dan ook, de keuze van het goede handling plan hangt 
in de regel meestal of van kostenvergelijkingen en van een eva-
luatie van niet-kwantificeerbare faktoren. In de SHA wordt der-
halve aanbevolen deze beide analyse-methoden parallel toe te 
passen. 

EVALUATIE VAN APPARATUUR 

In figuur 9 - 5 staat een modificatie van het evaluatie 
formulier. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het vergelij-
ken van algemene soorten materials handling apparatuur. 

Het voorbeeld gaat over de evaluatie van drie soorten 
alternatieve apparatuur voor het transport van staal en las-
produkten in een voorgestelde werkplaats van een scheepswerf. 
De specificatie van doelstellingen omvat een lijst met algeme-
ne eigenschappen, die elk soort handling apparatuur van onge-
acht wat voor soort projekt zou moeten bezitten. In de kolom 
"eisen" wordt een getal vermeld, dat het relatieve belang van 
elke doelstelling aangeeft met betrekking tot ons specifieke 
projekt. De doelstellingen worden onderverdeeld in sub-doel-
stellingen met sub-weegfaktoren. De alternatieven worden dan 
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gewaardeerd met behulp van de SHA klinker-waardering methode, 
waarna de gewogen waarderingen vermenigvuldigd en gesommeerd 
worden. In het voorbeeld blijkt de beste oplossing Alternatief 
A te zijn - een brugkraan met plaatselijk zwaaiarmen. In feite 
liggen in dit voorbeeld de totalen zo dicht bij elkaar dat een 
duidelijke keuze niet gemaakt kan worden zonder de Alternatieven 
A en B eerst verder met elkaar te vergelijken. 

SAMENVATTING VAN FASE II 

In figuur 9 - 6 staat een visuele voorstelling van het 
SHA Patroon van Procedures. De daarin genoemde grafieken en for-
mulieren staan alle beschreven in Deel Twee van dit boek en wor-
den, in het algemeen gesproken, gebruikt in Fase II van elk pro-
jekt waarin de SHA methodiek toegepast wordt. 

Het patroon dat we besproken hebben is Fase II - Het To-
taal-Plan voor de Handling. In de volgende fase - Fase III - gaan 
we het Detail-Plan voor de Handling maken. Dit betekent het maken 
van plannen binnen elk afdelingsgebied. Maar we volgen wel weer 
dezelfde procedure. Fase II en Fase III worden uitgevoerd op ba-
sis van dezelfde volgorde in stappen - het verschil ligt voorname-
lijk in de mate van gedetailleerdheid van het probleem. Het is ook 
mogelijk dat bij de toepassing van fase III voor de verschillende 
afdelingsgebieden andere analyse-technieken gebruikt worden, alhoe-
wel het Patroon van Procedures uiteraard onveranderd blijft. 

We dienen niet te vergeten dat Fase II en Fase III elkaar 
overlappen. Dit betekent dat alvorens de algemene handling metho-
den voor het Totaal-Plan (Fase II) geconcretiseerd worden, eerst 
een aantal details onderzocht zullen moeten worden (Fase III). 
Om b.v. een bevredigende oplossing voor de methoden voor het To-
taal-Plan te krijgen, kan het noodzakelijk blijken de werkelijke 
gegevens met betrekking tot een transportband te bestuderen. Het 
onderzoeken van deze detail-gegevens kan noodzakelijk blijken te 
zijn alvorens we bevredigende methoden voor het Totaal-Plan kun-
nen ontwerpen. Dit soort overlappende onderzoekingen voert de ana-
lyst al naar de detail-fase in zijn analyse, terwijl fase II ei-
genlijk nog niet be6indigd is. We hebben dit overlappen reeds eer-
der onderkend en we dienen dit facet niet uit het oog te verlie-
zen, ook al hebben we in deze Fase II het Totaal-Plan voor de Hand-
ling behandeld als een duidelijk losstaand patroon van Fase III -
het Detail-Plan voor de Handling. 

Alvorens we Fase II - het Totaal-Plan voor de Handling - 
beeindigen, moeten we nog controleren of we ons plan doelmatig af-
gestemd hebben met de overige van belang zijnde elementen - layout, 
procedures, communicatie, energie-voorzieningen en het gebouw zelf. 
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EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN 

FABPILK 	 PROJEKT 	 DATUM 	 

OMSCMFIJVING VAN ALTERNATIEVEN: 	A. 	  
2 

B. 	 C. 	  

D. 	 E. 	  
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FAKTOR/OVERWEGING WF A 
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Vermeld de waardering boven de diagonals lijn. 

0 Vertaal de toegekende klinkerwaarde in de daarmee corresponderende 
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0 Vermeld, indien gewenst, aanvullende informatie ter toelichting van 
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EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN 
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FORMULIER 

Herkomst-aestemming Analyse 

N MATERIAAL 
CLASSIFICATIE 
OVERZICHT 

VOORLOPIGE 
PLANNEN MAKEN 

MODIFICEREN 

BEREKENING DER 
BENODIGDHEDEN 

KENNIS EN BEGRIP 

VAN MATERIALS 

HANDLING METHODEN 
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T 61■64 

FA.' of enkele materialen 
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KAART 
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STROOM FORM. 

ANALYSEREN 
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MAKEN LAYOUT 
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VERIFIEREN 

Diverse produkten of materialen 

MATERIAAL 
EIGENSCHAP 

SSIFICEREN 

PRODUKT-
QUANTITEIT 

ANALYSE 
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MATERIAAL 
EIGENSCHAPPE 

HET SHA-PATROON VAN PROCEDURES IN SCHEMA 

EVALUEREN 
KOSTEN   PRO'S 
VER6ELIJK 	EVALUATIE 	EN 

ALTERNATIEVEN 
VAN 
	

CONTRAS 

ESELECTEERD HANDLING PLAN 
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INLEIDING TOT DEEL DRIE 

Zoals U zich zult herinneren uit Deel Een - zie Figuur 
Deel Een - 1 - zijn er vier fasen, die elk handling-analyse pro-
jekt moet doorlopen. In Deel Twee (Hoofdstukken 1 t/m 9) hebben 
we het Patroon van Procedures besproken zoals dat in Fase II 
van SHA toegepast wordt - de ontwikkeling van het TOTAAL-PLAN 
VOOR DE HANDLING. Dit had betrekking op het ontwikkelen van de 
methoden voor de verplaatsing van materialen van het ene gebied 
naar het andere. In Fase III daarentegen houden we ons bezig met 
de ontwikkeling van het DETAIL-PLAN VOOR DE HANDLING. Dit heeft 
betrekking op het ontwikkelen van methoden voor de verplaatsing 
van materialen tussen arbeidsplaatsen BINNEN elk gebied. 

In Fase II worden de voornaamste beslissingen voorbereid 
met betrekking tot het transport systeem, de handling apparatuur 
en de transport- of opslageenheden. In Fase III worden daarna 
deze totaal-plannen bevestigd, want bij het uitwerken van de me-
thoden voor het transport van de ene arbeidsplaats naar de ande-
re, of van een specifieke opneem-plaats naar een specifieke 
neerzet-plaats, moeten de detail handling methoden technisch in 
overeenstemming zijn met en ter ondersteuning dienen van de totaal-
plannen. 

De ervaring heeft aangetoond dat de ontwikkeling van het 
Totaal-Plan voor de Handling de belangrijkste fase is. Het in de-
tail ontwikkelen van handling methoden voor het transport naar de 
arbeidsplaatsen is nu eenmaal eenvoudiger, maar indien deze detail-
oplossingen in delen gesplitst worden die ieder apart bekeken wor-
den, dan kan van algehele integratie van handling methoden geen 
sprake zijn - tenzij natuurlijk bij toeval. Het grootste deel van 
dit boek is derhalve gewijd aan Fase II - d.w.z. Deel Twee, Hoofd-
stukken 1 t/m 9. 

Het hiernavolgende Deel Drie omvat drie hoofdstukken: een 
hoofdstuk over de Detail-Plannen voor de Handling (Fase III), een 
tweede over de Externe Integratie (Fase I) waarvan we de behande-
ling met opzet uitgesteld hadden, en tenslotte een derde hoofdstuk 
waarin de Installatie (Fase IV) behandeld zal worden. 

We moeten ons er altijd van bewust blijven dat Fase I over-
gaat in Fase II, welke op zijn beurt weer een overlapping heeft 
met Fase III. Dit impliceert dat we bij de totaal-analyse in Fase 
II ons al regelmatig verdiepen in de details van Fase III - spe-
ciaal wanneer het gaat om belangrijke gebieden met omvangrijke 
eisen. De lezer moet zich van deze onontbeerlijke overlapping goed 
bewust zijn, ook al hebben we ter wille van de duidelijkheid de be-
handeling van de Fasen II en III in dit boek gescheiden. 
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HOOFDSTUK 10 ... GEDETAILLEERDE 
PLANNEN VOOR DE HANDLING 

Zoals reeds eerder gesteld is het SHA Patroon van Pro-
cedures gebaseerd op de grondslagen waarop iedere handling ana-
lyse steunt: Materialen, Bewegingen, Methoden. Daar deze grond-
slagen in zijn algemeenheid altijd gelden, vormen zij logischer-
wijze de basis voor hetzelfde patroon dat we in Fase III gaan 
toepassen. Dat wil zeggen dat we dezelfde basis-procedures moe-
ten toepassen, ongeacht of we te maken hebben met transport van 
gebouw naar gebouw, van afdeling naar afdeling, of van arbeids-
plaats naar arbeidsplaats. In SHA vinden we dus toepassing van 
hetzelfde patroon terug in zowel Fase II als in Fase III. 

Het belangrijke verschil bij de toepassing van het pa-
troon is in de regel de MATE VAN GEDETAILLEERDHEID. We hebben 
te maken met een grotere hoeveelheid informatie, met meer spe-
cifieke faktoren en met meer definitieve, physieke voorwaarden 
in Fase III. Deze Fase III komt ter sprake wanneer de belang- 
rijke beslissingen in Fase II al genomen zijn of geconcretiseerd 
worden, en dus zijn de problemen in Fase III van een beperktere 
omvang. Daarnaast zijn de te behandelen gebieden kleiner in om-
vang. Dit heeft tot gevolg dat de afstanden korter zijn, hetgeen 
betekent dat de tijd voor het opnemen en neerzetten (station tijd) 
een groter percentage van elke beweging zal uitmaken dan in Fase 
II. Het betekent eveneens dat de physieke situatie bij de sta-
tions - en dus de nauwe technische afstemming met de fabrikage 
aktiviteiten - van veel groter belang wordt. 

De handling analyse in Fase III zal derhalve vaak recht-
streeks inhaken op de problematiek van de layout van de arbeids-
plaats, van de fabrikage methoden en van de proces technologie. 

TOEPASSING VAN HET SHA-PA,TROON IN FASE III 

Figuur 10 - 1 toont een schematisch overzicht van de 
toepassing van de SHA methoden in de Fasen II en III. Dit is uiter-
aard slechts een structuur-schets en we moeten dus bekijken hoe we 
het Patroon van Procedures in detail zullen toepassen. 

,1 Classificatie 

De classificatie van de materialen zal reeds gebeurd 
zijn. Maar alvorens elk gebied te analyseren dienen we 
te controleren of we niet de een of andere materiaal-
klasse over het hoofd gezien hebben die alleen in dit 
gebied voorkomt, of die in dit gebied van classificatie 
verandert, hetgeen in produktie afdelingen of pakkerij-
en nogal eens het geval is. 

Materialen die wellicht toegevoegd moeten worden of mo-
gelijkerwijze een verandering in de classificatie bete-
kenen, moeten geregistreerd, omschreven, bestudeerd en 
in de desbetreffende materiaalklasse opgenomen worden. 
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Hiervoor kunnen we gebruik maken van het Materiaal 
Classificatie Overzicht of terugverwijzen naar de 
formulieren met Materiaal Eigenschappen. 

In de regel zijn er in elk deelgebied minder materi-
aalklassen dan in de complete fabriek of in het veem. 
De classificatie zou daarom ook gemakkelijker moeten 
zijn. In een gedetailleerde handling analyse daaren-
tegen moeten we vaak specifieker te werk gaan dan bij 
de ontwikkeling van het totaal-plan, en vrij vaak is 
het noodzakelijk eerder gevormde materiaalklassen in 
een aantal sub-klassen op te splitsen. In een aantal 
gevallen zullen we zelfs geheel nieuwe materiaalklas-
sen moeten toevoegen. Desalniettemin beveelt SHA de 
toepassing aan van de classificatie procedure zoals 
omschreven in Hoofdstuk 1. Hierbij dient niet verge-
ten te worden dat indien alle materialen binnen een 
gegeven gebied gelijksoortig zijn, de hoeveelheid, de 
tijdfaktoren of de speciale beheerseisen van doorslag-
gevend belang voor de classificatie zullen zijn. 

2 Layout 

Bij de analyse in Fase III zal de layout niet anders 
zijn dan in Fase II, behalve dat het gebied kleiner 
maar de schaal echter groter zal zijn en dat er veel 
meer details op vermeld zullen staan. De layout in de-
ze fase dient aanduidingen te bevatten omtrent elk 
stuk gereedschap, machine of apparatuur, de hoofd-
gangpaden en de zij-gangpaden en de op deze afdeling 
betrekking hebbende structurele eigenschappen van het 
gebouw, de energie-voorzieningen, het communicatienet 
en de besturingsinrichting. 

3 Analyse 

In feite worden in deze fase dezelfde analyse-methoden 
toegepast als in Fase II alleen meer gedetailleerd. 
Aangezien de problemen in Fase III in de regel betrek-
king hebben op minder materialen maar op meer specifie-
ke bewegingen, wordt het Materiaal Overzicht dat in 
Fase II zo van pas kwam, in deze Fase III maar zelden 
gemaakt. We kunnen hier beter twee andere analyse-me-
thoden toepassen: 

De Proces-Analyse van de Materiaalstroom. 

Zoals de fabrikage proces-analyse in Hoofdstuk 3 kan 
deze methode - alhoewel meer gedetailleerd - gebruikt 
worden in het geval dat we te maken hebben met 
slechts enkele materialen of met een proces-gerichte 
organisatie. Een beschrijving van deze methode staat 
vermeld in Figuur 10 - 2 en 10 - 3. 
De Van-Naar Matrix. 

Deze methode, welke ook wel herkomst-bestemmings-
analyse genoemd wordt, kan gebruikt worden voor de 
analyse van een groot aantal produkten over diver-
se routes. Voor een beschrijving hiervan zie Figuur 
10 - 4 en 10 - 5. We dienen ons er wel van bewust 
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te zijn dat op de Van - Naar Matrix geen afstanden 
of materiaalklassen staan. Als deze informatie voor 
de analyse gewenst is, dan zal het Overzicht der 
Bewegingen gebruikt moeten worden. De Van - Naar 
Matrix heeft echter een groot voordeel - het ver-
meldt de complete intensiteit van de bewegingen 
van en naar elke aktiviteit. Het verschaft ons de 
informatie "waar de hoogste arbeidsintensiteit is" 
en vestigt onze aandacht op die arbeidsplaatsen die 
de meeste behoefte aan materials handling hebben. 

Er zijn nog vele andere analyse-technieken die wellicht 
zinvol toegepast kunnen worden zoals tijdstudie, afstem-
ming van .produktie-banden, multi-moment opname, machi-
nebelasting, wachttijd-analyse e.d. Het Stroom-schema 
voor Bandbevoorrading in Figuur 10 - 6 is slechts een 
voorbeeld van een van de vele mogelijke technieken. 

4 Zichtbaar maken 

De technieken voor het zichtbaar maken zijn nagenoeg ge-
lijk aan de technieken die in Fase II gebruikt zijn. Om-
dat de afstanden korter en de intensiteiten meer verdeeld 
zijn, heeft de Afstand-Intensiteit Matrix echter niet zo-
veel betekenis. SHA beveelt daarom het stroom-schema aan 
zoals dat in Hoofdstuk 4 gedefinieerd en beschreven is 
als de beste oplossing voor het zichtbaar maken in Fase 
III, alhoewel het nu uiteraard wel gedetailleerder ge-
maakt moet worden. De gegevens met betrekking tot de ma-
terialen, de bewegingen en de meetresultaten kunnen Of-
wel rechtstreeks op het gedetailleerde layout plan Of 
op een daarover heen te leggen transparant blad vermeld 
worden. 

5 Kennis en begrip 

Ook hier dient de analyst enige kennis en ervaring te 
hebben op het gebied van de handling methoden alvorens 
hij beslissingen kan nemen met betrekking tot het sys-
teem, de apparatuur en de transporteenheden. Hij moet 
nu alleen meer detail-informatie hebben of weten hoe die 
te verkrijgen. En hij moet bijzonder goed op de hoogte 
zijn van de handling aktiviteiten en de vertragingen zo-
als die zich voordoen in de opeenvolgende fasen in de 
materiaalstroom. Ook moet hij in staat zijn te onderken-
nen of hij te maken heeft met het Direkte-, het Kanaal-
of het Centrale Systeem, zelfs indien dit bij deze de-
tail-toepassing moeilijker vast te stellen is dan in de 
meer algemene Fase II. 

6 Voorlopige Plannen voor de Handling 

De handling plannen in Fase III kunnen vastgelegd wor-
den op werkformulieren, op proces-analyse formulieren, 
op stroomschemats of op de formulieren voor technische 
afstemming. Zie in dit verband Figuur 9 - 2, 9 - 3, 
9 - 4 en 9 - 6. Maar aangezien de problemen vaak minder 
gecompliceerd zijn, is toepassing van het Formulier voor 
Technische Afstemming in de meeste gevallen niet gerecht-
vaardigd. 
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Het is beter de handling plannen rechtstreeks op het 
Stroom-schema te vermelden of ze in te tekenen op cal-
queerpapier 9f op een transparant blad, dat over het 
layout plan heengelegd kan worden. Voor de plannen zul-
len we uiteraard gebruik maken van de SHA symbolen zo-
als we die kennen voor het systeem, de apparatuur en de 
transporteenheden - zij het dat we in het algemeen nog 
meer cijfers en letters zullen gebruiken om nog nauw-
keuriger te kunnen specificeren. Wanneer het plan door 
teveel informatie onoverzichtelijk wordt, dan dient el-
ke methode op een aparte tekening vermeld te worden. De 
totale uitbeelding van de plannen zal hierdoor aan doel-
matigheid winnen. We dienen niet te vergeten dat we in 
dit stadium wellicht een aantal verschillende plannen 
willen aanbieden en dat we in staat willen zijn de plan-
nen zowel te modificeren en aan te passen als wel snel 
te kunnen reproduceren ter wille van de daaropvolgende 
a•anbieding-ter-goedkeuring en installatie. 

7 Modificaties en Restricties 

De modificaties en restricties in Fase III zijn ook 
hier dezelfde als in Fase II, zij het meer gedetail-
leerd. Dispositie binnen de verschillende afdelingen, 
tijdsafstemmingen en synchronisatie, uitlevering van 
orders en procedures voor administratieve afdoening, 
kwaliteits-kwantiteits keuringen zijn slechts enkele 
voorbeelden van modificaties. Verslaggeving, onder-
houdsservice, veiligheid, bouwkundige eigenschappen 
en energie voorziening zijn alle aspekten die in de-
tail bekeken moeten worden. 

8 Berekening 

Het voornaamste verschil is ook nu de mate van gede-
tailleerdheid. In deze fase hebben wij behoefte aan 
gespecificeerde berekeningen voor gewenste apparatuur 
en transporteenheden (in aantallen en geld), benodigd 
personeel, investeringsgelden en verwachte bedrijfs-
kosten. 

9 Evaluatie 

Terwijl de evaluatie in Fase II plaats vond met behulp 
van bepaalde schattingscijfers en semi-abstracte over-
wegingen, kunnen we in Fase III een meer betrouwbare 
kostenanalyse maken en de niet-kwantificeerbare aspek-
ten beter evalueren aangezien we over meer gedetail-
leerde informatie beschikken. 

KLEIN-FORMAAT WERKFORMULIEREN 

Daar de handling problemen in Fase III in het algemeen 
niet zo gecompliceerd zijn, kunnen voor het Overzicht der Bewegin-
gen, de Afstand-Intensiteit Matrix en voor de Systematische Tech- 

Bladzijde 10 - 4 



nische Afstemming klein-formaat formulieren gebruikt worden. 
Afbeeldingen hiervan staan in figuur 10 - 7 en zijn opgenomen 
achteraan in het boek bij de Werkformulieren 

VOORBEELD VAN FASE III 

Figuur 10 - 8 toont de toepassing van de SHA-methoden 
in Fase III. Het is een gedetailleerde handling analyse voor 
een der gebieden van de in voorgaande hoofdstukken reeds genoem-
de analyse van de Nordische Melange N.V. 
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HOOFDSTUK 11 EXTERNE INTEGRATIE 

We hebben dit hoofdstuk met opzet uitgesteld tot we er 
logischerwijze aan toe waren. De lezer zal met ons eens zijn 
dat het beter was eerst de Fasen II en III te bespreken (de 
fasen "Hoe de Plannen te maken") - alhoewel de vragen die we in 
dit hoofdstuk aan de orde stellen, in de praktijk volgtijdelijk 
gezien IN HET BEGIN van het handling projekt beantwoord zullen 
moeten worden. 

Alle bewegingen binnen een bepaald, te bestuderen ge-
bied zullen afgestemd dienen te worden op de bewegingen van en 
naar dit desbetreffende gebied. Als we b.v. de materials hand-
ling in een veem aan het verbeteren zijn, dienen we ons ervan 
te overtuigen dat de voorgestelde handling methoden voor ver-
voer binnen het veem aansluiten op het transport of de hand-
ling methoden voor te ontvangen goederen en op het transport 
van ons gereed produkt. Dit noemen we EXTERNE INTEGRATIE. Hier-
van werd reeds melding gemaakt in Deel Een, en in figuur Deel 
Een - 1 en figuur Deel Een - 5 werd de relatie met de drie 
andere fasen aangetoond. 

Er zijn altijd wel overwegingen of beperkingen die bui-
ten ons deelgebied liggen en die groter zijn dan ons op handen 
zijnde projekt, ongeacht hoe groot of van welke soort ons pro-
jekt is. Aan veel van deze overwegingen kunnen we iets doen, 
andere zijn gegeven grootheden voor ons. Maar vroeg of laat zul-
len we ons genoodzaakt zien de voorwaarden te defini6ren, de 
parameters vast te stellen en de aannames op papier te zetten 
waarbinnen ons projekt "existeert" en opgelost zal moeten wor-
den. Deze voorwaarden zullen we moeten onderkennen en accepte-
ren. SHA erkent dit als een basis-voorwaarde voor elk projekt 
en stelt derhalve Externe Integratie als Fase I. Het probleem 
van de afstemming van de interne handling methoden op de onver-
mijdelijke en noodzakelijk externe bewegingen wordt vanaf het 
allereerste begin in elk projekt onder ogen gezien. 

Externe Integratie wordt erkend als een steeds belang-
rijker wordend facet. De oorzaak is dat het in de moderne indus-
trie meer en meer de gewoonte wordt de materiaalstroom te inte-
greren vanaf de leverancier van materialen via de fabrikant tot 
aan de deur van de klant. De organisatorische problemen, de pro-
cedures, het vervoer en de opslag-methoden moeten onderling op 
elkaar afgestemd worden teneinde de maximaal economische totaal-
oplossing te verkrijgen. Binnen de fabriek kunnen we niet vrije-
lijk doen wat we willen, de leverancier en de klant moeten mede 
in onze overwegingen betrokken worden. In het concept van de mo-
derne bedrijfsvoering en systeem-analyse past alleen het onder-
zoek van een integrale handling volgorde. SHA is daarom gericht 
op een systeem-gerichte benadering. 

Daar de of te leggen afstanden groter worden bij het 
transport van de materialen buiten het fabrieksterrein, wordt 
de term "handling" meer en meer vervangen door "transport" of 
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"verkeer", althans in de Amerikaanse literatuur. De problema-
tiek en de analyse-technieken bij towel interne als externe 
handling en transport zijn nagenoeg gelijk, maar in dit boek 
zullen we geen aandacht besteden aan de problematiek bij trans-
port via spoorwegen, over snelwegen, door de lucht of per boot. 
We benadrukken slechts de noodzaak de integrale handling- en 
distributiekosten in de analyse op te nemen, de noodzaak bepaal-
de, ons eigen projekt in omvang overtreffende externe voorwaar-
den te onderkennen, te bestuderen en eventueel onveranderd te 
accepteren en tenslotte de noodzaak de analyse in de Fase II en 
III of te stemmen op de externe invloeden van Fase I. 

In figuur 11 -1 staan de soorten materiaal die van en 
naar een fabriek of een veem vervoerd worden. Opgemerkt dient 
te worden dat de "grens van het gebouw" niet synoniem behoeft 
te zijn met de grens tussen Fase I en Fase II. Indien b.v. onze 
handling analyse beperkt is tot slechts een afdeling, moeten we 
de bewegingen van en naar die ene afdeling in onze beschouwing 
betrekken. Deze bewegingen zullen we dan op elkaar moeten af-
stemmen wanneer we ons op de mogelijke oplossingen voor die af-
deling beraden. In dit geval betekent Fase I het onderkennen 
van de integrale handling methoden binnen de fabriek. Deze lig-
gen duidelijk buiten ons specifiek afdelingsgebied; maar het 
zijn wel voorwaarden die afgestemd moeten worden met de hand-
ling binnen onze afdeling. 

Als ons projekt daarentegen betrekking heeft op hand-
ling methoden voor een groot gebied met een aantal gebouwen, 
dan zou Fase I zich bezig moeten houden met het vervoer van 
materiaal van en naar het gehele fabrieksterrein. In dit geval 
zou het mogelijk kunnen zijn dat Fase I gevolgd wordt door een 
Fase II-A (Totaal Handling-Plan A, voor vervoer tussen de gebou-
wen op het fabrieksterrein) en daarna door een Fase II-B (Totaal 
Handling-Plan B, voor bewegingen tussen de afdelingen in elk 
gebouw). Fase III (de gedetailleerde Handling-Plannen binnen de 
diverse afdelingen) zou dan volgen op Fase II-B. 

GEGEVENS VOOR FASE I 

In Fase I - Externe Integratie zijn er drie belangrijke 
vragen die we moeten beantwoorden. Elk ervan is belangrijk voor 
wat betreft de invloed op onze beslissingen in Fase II - het 
Totaal-Plan voor de Handling. 

1 We moeten de inkomende en uitgaande goederenstromen 
kennen alsmede de desbetreffende hoeveelheden, de 
plaatsen van herkomst en bestemming, de steunverle-
nende diensten, de bijkomende omstandigheden en de 
tijdsgebonden eisen. Met andere woorden, we moeten 
op de hoogte zijn van de sleutelgegevens P,Q,R,S,T 
met betrekking tot de bewegingen van en naar ons 
gebied en eveneens van de eventueel voorziene ver-
anderingen hierin. 

2 We moeten weten welke handling methoden nu gebruikt 
worden om deze bewegingen te verrichten en ook of 
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reeds beslissingen genomen zijn om de methoden te 
veranderen of eventueel door anderen buiten ons 
gezichtsveld overwogen worden. 

3 We moeten de inkomende en uitgaande goederenstromen 
analyseren en proberen vast te stellen of er geen 
alternatieve methoden zijn om de externe bewegingen 
te verbeteren. Deze alternatieve methoden kunnen 
uitgewerkt worden in samenwerking met de leveran-
ciers, de klanten, onze eigen afdeling vervoer, ex-
terne transportondernemingen en Rijks- of Gemeente-
,instellingen. 

Het is mogelijk dat deze driepunts-analyse zal lei-
den tot een kritische beschouwing van de materials handling 
methoden die in gebruik zijn bij de leveranciers, in het tran-
sitoverkeer en bij de klanten. En soms zal het mogelijk blij-
ken te zijn belangrijke veranderingen tot stand te brengen door 
deze methoden goed op elkaar of te stemmen. Een belangrijke 
stap in deze richting is de standaardisatie van handling appa-
ratuur. De vorken van een vorkheftruck, de pallet-afmetingen, 
de specificaties van containers en de breedte en hoogte van 
de deuren in spoorwagons zijn gestandaardiseerd en dragen al-
dus bij tot een efficiente planning en lage bedrijfskosten bij 
het vervoer van materiaal. In het algemeen is het raadzaam, 
waar mogelijk, gestandaardiseerde apparatuur te gebruiken, in 
het bijzonder wanneer het om apparatuur gaat die reeds jaren 
in de industrie toegepast wordt. 

VERZAMELEN VAN GEGEVENS 

In de eerste plaats moeten wij van elk produkt, mate-
riaal of produktgroep die van en naar het desbetreffende gebied 
vervoerd worden, de beschikking over de volgende informatie 
hebben: 

1 	Beschrijving van materiaal en transporteenheid. 

2 	Hdeveelheid per tijdseenheid of hoeveelheid per 
zending. 

3a. Naam en plaats van de leverancier of klant. 
De transportmiddelen. 
De plaats van de laad- en losfaciliteiten. 
Plaats van herkomst of bestemming binnen onze 
fabriek. 

a. 
4a. Wie is verantwoordelijk voor het transport (eigen 

fabriek, de leverancier of klant, externe trans-
portonderneming?) 

b. Wie verleent de toestemming tot en wie houdt toe-
zicht op het vervoer en op welke manier is dit 
geregeld? 

5 	Urgentie, op welke dag, hoe laat of andere tijd- 
faktoren. 
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Vervolgens dienen de voorgestelde veranderingen onder-
zocht te worden, waarna de huidige transportmiddelen, de laad-
en losmethoden tezamen met de voorgestelde veranderingen gere-
gistreerd dienen te worden. En daarna zouden de nieuwe, alter-
natieve methoden overwogen dienen te worden. In figuur 11 - 2 
ziet U de gegevens zoals die in Fase I verzameld zijn voor de 
Nordische Melange N.V. 

FACILITEITEN VOOR ONTVANGST EN VERZENDING 

Belangrijk in hoge mate is de beslissing of de ont-
vangst- en verzendfaciliteiten gecentraliseerd of gedecentrali-
seerd moeten worden. (Hetzelfde geldt voor de aan- en afvoersta-
tions van elke afdeling, wanneer het specifieke gebied waarbin-
nen wij de handling methoden analyseren een bepaalde afdeling 
is). Verkeersleiding, benodigde ruimte en personeel zijn in min-
dere mate nodig in een centraal opgezette organisatie; bij een 
decentrale opstelling hebben we minder behoefte aan interne ma-
terials handling en administratie, en opstoppingen en vertragin-
gen komen daarnaast in mindere mate voor. Een vrij veel voorko-
mende tussenoplossing is een gecentraliseerde verzend- en ont-
vangstgelegenheid voor kleinere zendingen en partijen met een 
laad- en losmogelijkheid voor volumineuze of speciale goederen 
op of bij de plaats van herkomst of bestemming. 

Spoorwagons en vervoermiddelen voor wegtransport hebben 
een aanzienlijke ruimte nodig vanwege de relatieve inflexibili-
teit van rails en wegen. Deze laatste moeten het aanbod van ver-
keer kunnen verwerken en de handling methoden bij de laad- en 
loshavens (waar de problemen van Fase I veelvuldig afgestemd 
moeten worden met de problemen van Fase II) moeten zeer zorgvul-
dig geanalyseerd worden. Daarnaast moeten we in onze overwegin-
gen betrekken de problemen met betrekking tot temperatuur, weer, 
stof, wind en invalshoek van zonlicht. In normale gevallen bepa-
len we de verkeersintensiteit van de laad- en loshavens bij piek-
belasting en ontwerpen ze vervolgens op een zodanige manier dat 
bijna-piek toestanden nog verwerkt kunnen worden. 

Wanneer voor extern transport gebruik wordt gemaakt van 
pijpleidingen, scheepshavens of heliports, dan zullen speciale 
overwegingen een grpte rol gaan dpelen. 
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EXTERNS BEWEGINGEN 

Fase I 
	

Fase II 
	

Fase III 
	

Fase IV 

Inkomende Materialen  

Ruw Materiaal 
Inkoop-produkten of Half-fabrikaten 
Verpakkingsmateriaal 
Diverse soorten leveringen 
Brandstof 
Machines en apparatuur 
Reserve onderdelen 
Voedsel en/of prod. voor verkoop 
Goederen teruggestuurd voor reparatie 

of hermontage 
Onder uitbestedingscontract reeds 

bewerkte of opgeslagen materialen 
Goederen uitbesteed bij derden 

Uitgaande Materialen  

Eindprodukten 
Voor onder uitbestedingscontract te 

bewerken of te bewaren materialen 
Uitval 
Afval en schroot 
Gerepareerde produkten voor terug-

zending naar eigenaar 
Afgekeurde Inkoop- of Uitbestede 

produkten 
Uitbestedingen 



WERKFORMULIER - ANALYSE VAN INKOMENDE GOEDEREN Fabriek Nordische 	Melange 	Proiekt 3687 
Door 	C .R . 	Met -- 
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MATERIAAL-PRODUKT 
(Materiaal, pro- 
dukt, artikel of 
artikel-groep) en 
Transporteenheid. 

HOEVELHEID 
Per Jaar 

LEVERANCIER 
Firma 

Pleats 	Afstand 

TRANSPORT 
Firma, Soort Trans- 
port, Lading, 
Steunmateriaal etc. 

METHODE 
Losfacilitei- 
ten en/of Ap- 
paratuur 

PLAATS VAN 
LOSSEN 

EINDBESTEM- 
MING. 

TIJD FAK- 
TOREN 

VERANTWOORDING 
Wie is verant- 
woordelijk voor 
de afspraken? 

OPMERKINGEN & 
EVENTUELE 

WIJZIGINGEN 

1. Olienoten, 5 
soorten; Pallet- 
ladingen met 
zakken (1 Ton) 

9.000 ton Anglo-Afrikaanse 
Handelsmaatschappij 
Uithoorft 	380 	KM 

Spoor; vracht- 
auto's 
20-30 Ton/Auto 

Loshavens, 
Vorkheftrucks 

Magazi Maal & 
Pers 
Fabriek® 

6-9 auto's 
per week 

Afdeling Inkoop 
& 

Leverancier 

Binnen 5-7 jaar 
mogelijkerwijze 
transport als 
stortgoed. 

Ruw 
Materiaa 

2: Chemicalign KQ-RB, 
4 soorten zakken 
(Gem. 50 KG) 

7.400 ton 
(148.000 
zakken) 

2-3 verschillende 
leveranciers 
400-650 KM 

Spoor; vracht- 
auto's 
15-25 Ton/Auto 

Loshavens, 
Vorkheftrucks 

Magazi Chemische 
fabriek 

O 

6-10 auto's 
per week 

Chemische fa- 
briek 

Leverancier kan 
palletladingen 
leveren 

Ruw 
Materiaal 

Chemicalign, di- 
verse, 30-40 soor- 
ten (zakken 40-50 
KG). 

2.100 ton 
(46.000 
zakken) 

Hoofdleverancier 
R.H.B. 	70 KM 

Met vrachtauto 
van leverancier 
12 Ton/Auto 

Loshavens, 
Vorkheftrucks 

Magazijn 
Ruw 
Materiaa 

Chemische 
fabriek OC 

3-4 auto's 
per week 
onmiddellijk 
te lossen 

Afdeling Inkoop Overeengeko-
men met leveran-
cier 

Lege vaten (17 KG: 215 ton 
(13.000 
vaten) 

N.V.Metaal 
Laren 	370 KM 

Spoor; platte goe- 
derenwagen of 
vrachtauto 

Geen losha- 
ven, manueel 

Vaten Maal & 
Pers 
fabriek 
Chemische 
fabriek C 

Circa 2 wa- 
gens per 
maand 

Afdeling Inkoop 
& 

Leverancier 

Los-methode 
moet verbeterd 
worden 

mag. 	\15/  
chem. 
fabrie 

Reserve 
onderdelen 

Klein Veel verschillen- 
de leveranciers 

Opgehaald bij 
spoor-of bussta- 
tion door eigen 
vrachtauto's 

Geen losha- 
ven, manueel 

Onderhouds 
afdeling 

Onderhouds 
afdeling 

Dringend Onderhoudsafd. 900-1100 or-
ders per jaar 

NORDISCHE MELANGE - FASE I - "EXTERNE INTEGRATIE"  

Dit voorbeeld van de Nordische Melange N.V. toont aan hoe de inkomende goederen geanalyseerd zijn in Fase I - Externe Integratie. 
Alle sleutelgegevens P-Q-R-S-T staan vermeld op het formulier. Een soorgelijk formulier wordt gebruikt voor uitgaande goederen. 
Dit soort informatie maakt het mogelijk de bewegingen van-en-naar een fabriek/veem of te stemmen met de bewegingen binnen een 
fabriek/veem. Vaak wordt de materiaalklasse identificatie toegevoegd aan de eerste kolom nadat de classificatie van materialen ge-
maakt is. Eventuele wijzigingen in deze externe facetten, die mogelijkerwijze de methoden binnen de fabriek beinvloeden kunrien, 
moeten onderzocht worden. 



HOOFDSTUK 12 ... INSTALLATIE 

In de Basisstructuur van Fasen is Fase IV de installa-
tie van de handling plannen. Net  zo min als op rase I (Externe 
Integratie) is het SHA Patroon van Procedures van toepassing 
op Fase IV: het Patroon heeft uitsluitend betrekking op de 
planning fasen, n.l. II en III. Evenals Fase I behoeft de in-
stallatie fase niet onder de verantwoording van de handling 
analyst te vallen. In het algemeen zal de installatie veelal 
uitgevoerd worden door de Technische Dienst van de fabriek. 

Machiavelli schijnt eens gezegd te hebben: "Een plan 
waarin niet aangegeven staat hoe het geimplementeerd dient te 
worden is een waardeloos plan en moet op grond daarvan ver-
worpen worden". Deze uitspraak rechtvaardigt naar onze mening 
duidelijk de erkenning van de installatie als een aparte fase. 
Feitelijk is de installatie de culminatie van alle planning 
aktiviteiten die in de drie voorgaande fasen verricht zijn. 

De physieke "verwerving" en "installatie" van de hand-
ling apparatuur is maar een deel van het totaal. Even belang-
rijk zijn het "bedrijfsgereed maken" en de "nazorg" - de voor-
bereiding die aan de physieke installatie voorafgaat en het 
aanlopen, storingzoeken en schoonmaken dat erop volgt. Dit be-
tekent het verkrijgen van de uiteindelijke goedkeuring van het 
projekt; het aanschaffen van de apparatuur, opslageenheden, 
hulpstukken en bedieningsinstrumenten; het afstemmen van even-
tuele veranderingen in de layout, de administratieve procedu-
res, de energievoorzieningen of de bouwtechnische constructie; 
het maken van tekeningen fen behoeve van de installatie; het 
opleiden van bedieningspersoneel en toezichthoudend personeel 
teneinde een doelmatig gebruik van de nieuwe apparatuur te 
waarborgen; het treffen van maatregelen voor een goed onder-
houd; het maken van plannen en tijdschema's en het cotirdineren 
van de physieke installatie; het maken van de werkopdrachten; 
het instrueren van het betrokken personeel; het verkrijgen van 
toestemming om oude of niet Langer bruikbare apparatuur van de 
hand te doen; en het doorvoeren van eventuele wijzigingen of 
aanpassingen die noodzakelijk blijken te zijn om de physiek 
geinstalleerde methoden overeenkomstig de gemaakte plannen te 
laten funktionneren. Dit alles kan veel meer tijd vergen dan 
de physieke "verwerving" en "installatie". 

Wanneer de installatie vergezeld gaat van wijzigingen 
in de layout, in de cotirdinatie van produktie- en voorraadbe-
heer, in de energievoorzieningen en in de gebouwen zelf, dan 
kan het zijn dat deze "overige aspekten" van overwegende in-
vloed zijn op de installatie. Indien dit het geval is dan kan 
men het beste een plan maken waarin alle aspekten van het tota-
le projekt op een gecoOrdineerd installatie-schema opgenomen 
zijn. De op de handling betrekking hebbende apparatuur vormt 
dan slechts een deel van dit totaal-plan. Op deze manier krijgt 
elk deel van het totale projekt formeel de aandacht die het ver-
eist, voorkomt men verwarring en verstoringen en schept men de 
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mogelijkheid om op een georganiseerde manier verslag uit te 
brengen van de stand van zaken in het projekt tijdens de in-
stallatie face. 

TEKENINGEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE 

In veel gevallen zal de installatie van de handling 
apparatuur op z'n minst enkele wijzigingen in de layout van 
het machinepark of van de apparatuur ten gevolge hebben. De-
zelfde wijziging-in-layout gevolgen zullen we ook praktisch 
altijd tegenkomen bij het aanbrengen van verbeteringen in de 
ontvangst-, verzending- en opslaggebieden in een fabriek. De 
voorschriften en tekeningen voor de installatie van de hand-
ling apparatuur moeten daarom ook rechtstreeks afgestemd 
worden met de' procedures voor het wijzigen van de layout. 

Alle tekeningen dienen voorzien te zijn van de cor-
recte identificatie, het nummer en de naam van het projekt, 
de afstandsschaal, de naam van de tekenaar en de datum waar-
op de tekening vervaardigd is. Wanneer op verschillende tijd 
stippen kopieen gemaakt worden, dan moeten ook deze gedateerd 
worden. Wanneer we met een aantal projekten te maken hebben, 
dan is een goed nummeringssysteem voor de tekeningen van essen-
tieel belang, temeer daar bij technische afdelingen een goede 
identificatie, de registratie van gegevens en de archivering 
vaak te wensen overlaat. In het algemeen kan de handling ana-
lyst toch de installatie het beste baseren op de bij zijn firma 
geldende procedures voor het maken van tekeningen, voor het 
maken van kopieen, voor installatie,- voorschriften en projekt 
coordinatie. 

AANSCHAFFING EN VEILIGHEID 

Bij de handling apparatuur spelen nog twee problemen 
een rol die de analyst onder ogen moet zien: de aanschaffing 
van de apparatuur en de veiligheid. Het kopen van handling 
apparatuur is niet wezenlijk anders dan het kopen van een an-
der soort machine of apparatuur. Maar er zijn een aantal spe-
ciale punten die de conventionele inkoper in de regel niet 
naar behoren beoordelen kan. En daar in het verleden het in-
kopen van handling apparatuur meestal een zaak was waar het 
om een betrekkelijk kleine investering ging dan wel een in-
termitterend soort aktiviteit was, is het begrijpelijk dat 
hieraan nooit die aandacht is geschonken die het nu wel ver-
dient. In figuur 12 - 1 staat een specificatie blad voor het 
verkrijgen van offertes voor materials handling apparatuur. 

Alvorens complexe handling apparatuur aan te , schaffen 
kan men het beste eerst gaan kijken hoe het in de praktijk 
werkt en zich ervan overtuigen of het in de behoefte voorziet. 
Wanneer men daarentegen vooruitstrevend is met betrekking tot 
het introduceren van nieuwe handling methoden, dan is het 
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raadzaam goed de risico's te onderkennen die men neemt. Veel 
knappe, weldoordachte idee6n blijken bij de installatie onbe-
trouwbaar te zijn en wanneer de gehele produktie, opslag of 
verzending afhankelijk is van een dergelijke installatie, dan 
kan het falen van de apparatuur wel eens rampzalig blijken te 
zijn. 

De standaardisatie van apparatuur en opslageenheden is 
niet de verantwoordelijkheid van de Afdeling Inkoop. Hiervoor 
is de analyst aansprakelijk en deze moet van het belang hier-
van goed doordrongen zijn. Evenzo worden service, reparatie-
onderdelen en gemakkelijke toegang voor onderhoud vaak over 
het hoofd gezien bij de aanschaffing van handling apparatuur. 

Een ander belangrijk facet bij de installatie is de 
veiligheid, die maar al te vaak als vanzelfsprekend wordt aan-
genomen. De meeste ongelukken in de industrie gebeuren direkt 
of indirekt door het verplaatsen van dingen, en het is dan ook 
logisch dat de handling apparatuur en het funktionneren ervan 
hierin vaak een grate rol speelt. De analyst kan bijdragen tot 
een aanzienlijk grotere veiligheid door eerst contact op te 
nemen met de veiligheids-inspecteur of commissie alvorens appa-
ratuur voor installatie "vrij te geven" en hij zal erop moeten 
aandringen dat de apparatuur alleen bediend wordt door perso-
neel dat naar behoren opgeleid is. 

HET COORDINEREN VAN DE INSTALLATIE 

Voor het uitvoeren van de installatie kan men diverse 
mensen verantwoordelijk stellen. Verantwoordelijk kunnen zijn 
de handling analyst zelf (af en toe); de technische dienst van 
de fabriek of, voor eenvoudige projekten, het onderhouds per-
soneel; externe onderaannemers in geval van een ingewikkeld 
projekt, of een projekt waarvoor een speciale opleiding en spe-
ciale installatie apparatuur vereist is, of een projekt dat de 
kracht van het eigen fabriekspersoneel te boven gaat. Maar on-
geacht wie in werkelijkheid de installatie verricht, zullen we 
altijd geconfronteerd worden met het probleem van de cotirdina-
tie. Alleen al de coOrdinatie tussen een aantal verschillende 
afdelingen van een bepaalde firma kan een groot probleem vor-
men. Dit probleem zal gaandeweg groter worden naarmate het aan-
tal erbij betrokken mensen toeneemt, naarmate de betrokkenheid 
vermindert of de afstand tussen de partijen toeneemt en naarmate 
de hoeveelheid stilstand of verstoringen in de produktie en/of 
in de verzending toeneemt. 

Er zijn een aantal verschillende procedures en tech-
nieken voorhanden om dit coOrdinatie probleem te organiseren 
en deze passen alle in het SHA concept. Op grond van opgedane 
ervaring stellen we toch voor: 

1 Bewandel de eenvoudigste weg. 

2 Kies een procedure waarin zoveel mogelijk controles 
ingebouwd zijn. 
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De toepassing van de verhoudingsgewijze eenvoudige 
Gantt kaart wordt aanbevolen voor het vervaardigen van plan-
nen, tijdschema's en voor het uitoefenen van controle op de 
voortgang. Als dit formulier goed ingevuld is kunnen we zien 
wie op welk tijstip wat moet doen; we hebben een gespecifi-
ceerd overzicht hoe het werk gedaan moet worden en kunnen per 
datum bijhouden welk deel van het werk verricht is - dit alles 
op slechts een blad papier. 

In figuur 12 - 2 staat een voorbeeld van de toepassing 
van de Gantt kaart bij een bepaald projekt. Dit voorbeeld om-
vat een totaal projekt onder toepassing van SHA, dus niet al-
leen maar de installatie fase. Alle stappen in het gehele pro-
jekt (elke regel op de kaart) met inbegrip van de installatie, 
kunnen op hun beurt op eenzelfde manier gespecificeerd en ge-
cotirdineerd worden met behulp van een dergelijk Gantt kaart. 

Op deze manier is het geheel snel en gemakkelijk te 
begrijpen, omdat de methode gebaseerd is op de eerste vereis-
ten voor een goede delegatie: wie, wat, wanneer en hoe. 

Wanneer op dit formulier de meest recente stand van 
zakerf wordt bijgehouden en vervolgens gedistribueerd onder de 
bij het projekt betrokken mensen, dan kan iedereen op dit for-
mulier zien waar vertraging optreedt en wie ervoor verantwoor-
delijk is. Op deze manier draagt de procedure zelf bij tot de 
bewaking op de voortgang van het projekt zonder mensen daar 
onnodig bij te betrekken. Bovendien verschaft het diegene die 
verantwoordelijk is voor de vertraging de gelegenheid, corri-
gerende maatregelen te treffen voordat zijn superieuren ge-
dwongen worden maatregelen te treffen. 

Voor gecompliceerde projekten kunnen netwerkplanning 
technieken (CPM,PERT) een waardevolle bijdrage leveren, in het 
bijzonder wanneer we te maken hebben met veel verschillende 
leveranciers en onderaannemers. Bij deze methoden wordt de 
planning van de tijdfasering gescheiden en worden de volgtij-
delijke of onderling afhankelijke aktiviteiten bij de diverse 
stappen tijdens de installatie beter op elkaar afgestemd en 
duidelijker zichtbaar gemaakt dan bij de Gantt Kaart methode. 
Figuur 12 - 3 is een voorbeeld van een gemodificeerd plan en 
tijdschema voor de installatie fase van een materials handling 
projekt. Na het uitwerken van de kritieke, afhankelijke akti-
viteiten werd het werkelijke tijdschema in overeenstemming ge-
bracht met de netwerkplanning. 

HET VOORBEREIDEN VAN PERSONEEL 
OP DE KOMENDE VERANDERING 

Voorafgaande aan de physieke installatie, moet het toe-
zicht houdend personeel zowel in de fabrikage sector als in de 
dienstverlenende sector in detail op de hoogte gebracht worden. 
Hun kennis en begrip van de plannen kan wezenlijk bijdragen tot 
een vlot verlopende installatie en een goed funktionneren van 
de geinstalleerde handling apparatuur. Wanneer het toezicht- 
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houdend personeel de beschikking krijgt over foto's,afdruk-
ken (zo mogelijk gekleurde) of modellen, kunnen zij op hun 
beurt het personeel een uiteenzetting geven over wat er te 
gebeuren staat en welke rol ieder personeelslid in de nieuwe 
organisatie vervullen zal. Een grondige voorbereiding en 
scholing van de desbetreffende medewerkers zal, afhankelijk 
van de aard van het projekt en de "nieuwigheid" van het geheel, 
bepaald zijn geld wel opbrengen. 

Het "op de hoogte houden" van het personeel werkt dui-
delijk motiverend, in het bijzonder in de periode dat storin-
gen en vertragingen zich zullen voordoen. Wanneer nieuwe akti-
viteiten of methoden niet genoegzaam bij het personeel gein-
troduceerd worden, dan zal het gehele projekt daarvan te lijden 
hebben, en met name de handling analyst zal vaak als hoofdschul-
dige gebrandmerkt worden. 

NAZORG 

Ten behoeve van toekomstige projekten op het gebied van 
handling analyse en met het oog op overwegingen van beheers-
technische aard, moeten we toezicht op de plannen blijven hou-
den teneinde zeker te stellen dat ze goed funktionneren en aan 
de verwachtingen beantwoorden. Bij het personeel dat gebruik 
maakt van de nieuwe apparatuur moeten we navragen welke klach-
ten zij mogelijkerwijze hebben. Voortdurende en onmiddellijke 
aandacht voor deze details zullen ertoe bijdragen de installa-
tie met succes te realiseren en tegelijkertijd de reputatie van 
de handling analyst vergroten. 

Wanneer de analyst bemerkt dat zijn plan niet naar be-
horen funktionneert, dan moet hij de moeilijkheden analyseren. 
Het kan zijn dat hij een plan heeft gemaakt voor lets dat in 
de praktijk niet kan werken. Wellicht heeft het handling perso-
neel niet goed begrepen wat de bedoeling was. Of misschien ligt 
de oorzaak in het feit dat om een of andere reden het bedie-
ningspersoneel de procedures niet kan of - wat erger is - niet 
wil opvolgen, of de apparatuur niet gebruikt zoals voorgeschre-
ven is. Dit moet de analyst tot ernstig nadenken stemmen, want 
deze situatie dient snel opgehelderd te worden. Wanneer hij het 
bij het verkeerde eind heeft gehad, dan dient hij een wijziging 
aan te brengen of toestemming daarvoor te verlenen. Per slot 
van rekening kan iets over het .hoofd gezien zijn; het is te 
kostbaar om voor elk detail een perfekt plan te maken. Wanneer 
de analyst het wel bij het rechte eind heeft en het bedienings-
personeel er niet toe kan brengen de installatie te gebruiken 
zoals voorgeschreven is, dan zal hij wellicht een beroep moe-
ten doen op de hogere bedrijfsleiding om corrigerende maatrege-
len te treffen. 

Wanneer de installatie van het projekt gerealiseerd is, 
zal het vaak verstandig zijn een ex-post evaluatie te maken van 
de besparingen en de kosten en deze te vergelijken met de ex-
ante gemaakte schattingen. Op deze manier kunnen we de nauwkeu-
righeid van de schattingen ten behoeve van de installatie 

Bladzijde 12 - 5 



verhogen en aldus een betere uitgangsbasis voor toekomstige 
schattingen creeren. Daarnaast kan het zeer praktisch zijn de 
veranderingen in de handling methoden nauwkeurig bij te houden, 
in het bijzonder wanneer veranderingen veelvuldig voorkomen. 
Het onderhoud of de reparatie van de apparatuur kan wellicht 
afhankelijk zijn van een goed bijgehouden documentatie en re-
gistratie. Voor volgende projekten op het gebied van handling 
analyse hebben we waarschijnlijk toch behoefte aan een lijst 
of een inventaris van de handling apparatuur en vaak ook van 
de opslageenheden - onder aanduiding van type en toestand. Wan-
neer gebruik wordt gemaakt van de SHA methodiek en dus een wer-
kelijke calculatie van de benodigdheden en een vergelijking van 
de alternatieve kosten gemaakt worden, dan zal het ongetwijfeld 
praktisch blijken te zijn ons gegevens-bestand op deze doelma- 
tige manier te organiseren. 
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Brug 1 — 
APPARATUUR SPECIFICATIE 

HANGENDE, VERRIJDBARE 20-TONS KRAAN MET VLOERBEDIENING 

AFMETINGEN 

   

Hart-afstand tussen rails 
Hoogte der rails boven de grond 
Lengte der rails 
Vrije ruimte tussen rails en dakspanten 

14,2 meter 
6,9 meter 

50,0 meter 
2,0 meter 

AANDRIJVING 

  

Wisselstroom, 220 Volt, 6o Hz, 3 fasen 
Stuurspanning 110 Volt. 

GEBRUIK -------, 

Ongeveer 6i uur per 8-urige werkdag 
EOCI kraan service classificatie C 
Gemiddelde hefcapaciteit 5 ton 

 

BRUG 

    

     

Snelheid: 
	

Max. 50-60 meter/minuut, 5 instelbare snelheden. Nader te specificeren. *  
Dwarsbalken: Gelast huis. Dwarsbalk,constructie nader te specificeren.'0  
Aandrijving: Vertraging in brug-centrum, ingebouwde-in olie lopende-kraanwagen-vertraging. 

Kamrad-overbrenging frictieloze lagers. 
Motor: 
	

Gewikkelde Rotor; min. 30 min. 55c. geheel ingebouwd. Leverancier, vermogen 
en toerental nader te specificeren. 

Remmen: 
	

Vertraging draaimoment 100%, afgestemd op vertraging van motor. 
Solenone-constructie. 

Bruggeleiders: Insull-8 of equivalent. 
Wielen etc: 

	
Smeedstaal: geharde tapse draad; diameter nader te specificeren! Dubbele 
tapse rollagers. 
Levensduur 15.000 uur, wielbasis nader te specificeren. *  

Bediening: 
	

Geheel automatisch. Voorzien van vast tijd-relais of stroom-relais ter be- 
scherming tegen te snelle acceleratie. Voorzien van relais tegen overbelas-
ting. Ingebouwd instrumentenbord. Stroomverbreking d.m.v. pen-schakelaar. 
Instelbare snelheden met tijdvertragings-relais nader te specificeren. *  

KRAANWAGEN:  

Snelheid: 	Max. 40 meter/minuut, 5 instelbare snelheden, nader te specificeren. *  
Constructie: Nader te specificeren.* 
Aandrijving: Ingebouwde, in-olie-lopende kamrad overbrenging, frictieloze lagers. 
Motor: 	Gewikkelde rotor; min. 30 min. 55 c. geheel ingebouwd. Leverancier, vermo- 

gen en toerental nader te specificeren.* 
Remmen: 	Vertraging draaimoment 50%, afgestemd op vertraging van motor. Solenone- 

constructie. 
Wielbasis kraanwagen nader te specificeren! Afstand hart arm-constructie 
tot hart rails aan beide zijden nader te specificeren:*  
Geheel automatisch. Voorzien van relais ter bescherming tegen te snelle 
acceleratie en relais tegen overbelasting. 

Afmetingen: 

Bediening: 

Hulp—Hijskraan 4 - 4 

Algemeen 3 - 

Hijskraan 2 — 4 
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8 

Construeer Stroomdiagram 	: 	JWM 
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1 

Ontwerp Voorlopige Plannen v.d. Handling I 	JWM 

Modificeer Plannen en Bereken Kosten 	I 	AM' 
5 

WM 
Evalueer Altern. Plarneri en Selecteer 	. ' 	RLW Ali 

5 
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Lijst van "gebeurtenissen". 

1 "Groene Licht" van Direktie 
2 Gekozen M.H Methoden goed-

gekeurd 
3 M.H.Apparatuur (oud & Nieuw) 

goedgekeurd 
3a Onderhoudsafdeling begint 

bestaande M.H.Apparatuur 
to veranderen terwijl deze 
nog in bedrijf is 

4 Installatie plan goedgekeur.  
4a Aanvang der voorbereidings- 

werkzaamheden aan gebouwen 
(energie-voorzieningen etc.) 

5 Offerte-aanvragen uit naar 
bouwmaatschappijen 

6 Sluitingsdatum voor offertes 12 
7 Overeenkomst met bouwmaat-

schappij getekend 

	

7a Aanvang voorbereidingen 	13 
door bouwmaatschappij 

	

8 Huidige produktie stopt 	13a 
8a Einde van veranderingen aan 14 

M.H.Apparatuur terwijl deze 15 
nog in bedrijf is 

9 Aanvang der bouwaktiviteiten 15a 
10 Offerte-aanvragen voor 

	

M.H.Apparatuur uit naar 	15b 
leveranciers 

11 Sluitingsdatum voor offertes 16 
17 

Overeenkomst met leveran-
ciers voor M.H.Apparatuur 
getekend 
Instructieschema voor per-
soneel goedgekeurd 
Aanvang der inleidingen 
Inleidingen beeindigd 
Aanvang installatie van 
apparatuur 
Aanvang instructie M.H. 
personeel 
Einde inspectie huidige 
apparatuur 
Installatie voltooid 
Aanvang nieuwe produktie 

In het bovenste gedeelte van deze tekening staat een netwerkplanning diagram waarin volgtij-

delijk vermeld staan de gebeurtenissen die moeten plaatsvinden voor de installatie van nieuwe 

M.H.Apparatuur in een fabriek. In het onderste gedeelte staat vermeld hoe het diagram in een 

tijdschema omgezet is. De verdeling van de buffertijden--gebeurtenissen die niet op het kri-

tieke pad liggen--werd aangepast aan de bijzondere omstandigheden van het projekt en van 

het bedrijf. 

Qeeurtenis 

Aktiviteit 

er■l■ 
Kritieke pad 

Schijn-
aktiviteit 

' Kritieke pad 

Schijn-
aktiviteit 

Buffertijd 

Cebeurtenis 

Aktiviteit 
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BESLUIT 

Systematische Materiaalstroom- en Transport Analyse 
(SHA) is een universeel aanwendbare benadering voor de analyse 
van problemen op het gebied van materials handling. Het ver-
schaft ons een filosofie die de aspekten in elk projekt in hun 
ware verhouding laat zien, alsook een vastgestelde volgorde 
voor de aanpak en een aantal gedetailleerde procedures. Toepas-
sing van deze methodiek kan tijd besparen, bijdragen tot het 
nemen van betere beslissingen, meer vertrouwen scheppen in be-
leidsbeslissingen en de middelen verschaffen om de kundigheden 
van de handling analyst te vormen en op een hoger niveau te 
brengen. 

SHA bestaat uit een Basisstructuur van Fasen, een 
Patroon van Procedures en een Stel Afspraken. Verwijzingen 
naar SHA varieren dan ook van een "systeem-aanpak" tot een 
methodiek om een "systeem" te ontwerpen, in de conventionele 
betekenis van het woord. 

SHA definieert de basis-gegevens die voor elk te analy-
seren handling projekt nodig zijn - P,Q,R,S,T. Het bevat een 
Patroon van Procedures dat stap voor stap gevolgd kan worden 
en het onderkent het verschijnsel dat de op een projekt toe te 
passen analytische technieken van firma tot firma en van geval 
tot geval zullen varieren. 

Het PATROON VAN PROCEDURES is gebaseerd op de drie 
grondbeginselen waarop iedere analyse van handling methoden 
berust - MATERIALEN, BEWEGINGEN en METHODEN. Het doel van prak-
tisch elke handling analyse is vast te stellen welke handling 
methoden, gegeven de situatie, het meest geschikt zijn. In SHA 
worden deze methoden gedefinieerd als een SYSTEEM van bewegin-
gen, APPARATUUR en TRANSPORTEENHEDEN. 

SHA onderkent het gehele scala van aktiviteiten dat een 
handling analyse al voortschrijdend doorloopt. Het identificeert 
deze stadia in vier fasen. Deze Basisstructuur van Fasen draagt 
ertoe bij dat anderen een beter inzicht krijgen in de analyti-
sche benadering en is daarnaast een hulpmiddel voor het in de 
tijd faseren van het projekt, voor het waarborgen dat elk pro-
jekt "de facto" de vier stadia doorloopt, voor het maken van 
onderscheid tussen grote en kleine problemen, en voor het afstem-
men van de planning en de physieke installatie op de layout, het 
produktie- en voorraadbeheer, de energievoorzieningen en de bouw-
kundige aspekten. 

In SHA wordt een gecodeerd STEL AFSPRAKEN gehanteerd 
voor het waarderen van de intensiteiten van de te verplaatsen 
materialen, voor het identificeren van de aktiviteitsgebieden 
waar elke beweging begint en eindigt en voor het evalueren van 
alternatieve methoden of plannen. SHA suggereert daarnaast een 
speciale manier om SPECIFIEKE HANDLING METHODEN te registreren. 



Alhoewel veel in SHA voor de lezer wellicht nieuw is, 
geloven we toch dat de werkelijke waarde ervan ligt in de 
LOGISCHE OPBOUW VAN DE METHODIEK. De analyst die zich deze be-
nadering als routine eigen maakt, verschaft zichzelf automatisch 
meer tijd voor analyse en synthese - waaruit logischerwijze 
voortvloeit dat hij in dezelfde tijd betere resultaten kan boe-
ken of even goede resultaten in een veel kortere tijd. 

Een bijzonder belangrijk voordeel tenslotte van SHA is 
de mogelijkheid voor de analyst om in een planmatige volgorde 
de gerichte deelname to bewerkstelligen van de vele mensen die 
betrokken zijn bij, geinteresseerd zijn in of beinvloed worden 
door de handling plannen die de analyst uiteindelijk zal voor-
stellen. 
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BIJLAGE I ... BESCHRIJVING EN 
TABELLEN VOOR DE MAG-WAARDE 

Voor het analyseren van de intensiteit of capaciteit 
van de goederenbeweging wordt gebruik gemaakt van diverse 
eenheden. Zo wordt b.v. in een hoogovenbedrijf de goederenbe-
weging in de regel in tonnen gemeten: in een olieraffinaderij 
in vaten of in liters; in een meelfabriek of in een graan ver-
handelend bedrijf daarentegen weer in tonnen. In een veem met 
een grote verscheidenheid aan goederen kunnen wellicht wagens 
of pallets als meeteenheid gebruikt worden. Het totaal te ver-
richten werk wordt dan uitgedrukt in ton-kilometer, in kilo-
gram-meter of in standaard pallet-inhoud - maar ook wel in 
Transport Arbeid (Intensiteit vermenigvuldigd met of te leggen 
Afstand). En uiteraard is de werkelijke tijd per beweging of 
per afgelegde afstand in de uiteindelijke analyse van het 
hoogste belang. 

Wanneer echter produkten in een grote diversiteit ge-
maakt worden, waarbij een grote verscheidenheid aan materialen 
gebruikt wordt, dan kunnen noch gewicht noch volume de soorten 
materiaal op een vergelijkbare basis in een meeteenheid uit-
drukken. En wanneer de layout en de handling methoden nog niet 
vastgesteld zijn, dan is er geen gemeenschappelijke opslageen-
held of laadeenheid die als universele meeteenheid voor de 
totale layout planning gebruikt kan worden. In dergelijke ge-
vallen kan de z.g. Mag Waarde werkelijk uitkomst bieden. 

"Mag" (Engelse afkorting voor magnitude = grootheid) 
is een eenheid om de vervoerbaarheid van materialen, produkten 
of ladingen te meten en is onafhankelijk van de methode van 
verplaatsing of vervoer. De intensiteit van de goederenbewe-
ging of de stroomintensiteit wordt berekend door de Mag Waarde 
van een materiaal of produkt te vermenigvuldigen met de hoe-
veelheid in stuks van dat materiaal of produkt. 

Het is duidelijk dat de toepassing van de Mag Waarde 
aan beperkingen onderhevig is, want er kan een afhankelijk-
heidsrelatie zijn met de toe te passen handling methode, zowel 
met betrekking tot de opslageenheid als tot de handling appa-
ratuur. Wanneer deze afhankelijkheidsrelatie echter nog niet 
bekend is - hetgeen bij praktisch alle theoretische stroom-ana-
lyses het geval is - dan is de Mag Waarde wellicht de beste op- 
lossing voor het meten en vergelijken van de relatieve moeilijk-
heidsgraad bij een reeks transportbewegingen van onderling sterk 
afwijkende produkten. 

FAKTOREN DIE DEVERVOERBAARHEID BEINVLOEDEN 

Er zijn veel faktoren die de moeilijkheidsgraad met be-
trekking tot het vervoer of de handling van materialen beinvloe-
den. In de praktijk kunnen deze faktoren echter gereduceerd wor-
den door ze te rangschikken onder: 

1) Uit "Systematische Layout Planning SLP", R. Muther, Boston. 
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GROOTTE van het produkt 

DICHTHEID of volume van het produkt* 

VORM van het produkt 

BESCHADIGINGSRISIKO voor materialen, gebouwen 
en personeel 

TOESTAND van het produkt 

WAARDE of kosten van het produkt (slechts in 
bepaalde gevallen op te nemen) 

In verband met de veelheid van faktoren is het moei-
lijk de vervoers- of handling prestatie voor onderling af-
wijkende materialen te meten en te vergelijken. Door deze fak-
toren echter te classificeren en te waarderen in een meetsys-
teem (Mag Waarde systeem), is het mogelijk de relatieve moei-
lijkheidsgraad met betrekking tot vervoerbaarheid van materia-
len te meten. 

DEFINITIE VAN MAG-WAARDE 

De Mag Waarde BEPAALT EEN BASIS-WAARDE VOOR DE GROOTTE 
EN VERMINDERT OF VERHOOGT DEZE BASIS-WAARDE DAARNA MET BEHULP 
VAN MODIFICERENDE WAARDEN VASTGESTELD VOOR DE OVERIGE FAKTOREN. 
Op deze manier berekenen we de Mag Waarde van een produkt. De 
grootheid van deze waarde is een maatstaf voor de vervoerbaar-
heid van het desbetreffende produkt. 

Een Mag staat per definitie gelijk met een stuks 
materiaal dat: 

gemakkelijk in een hand gehouden kan worden 
redelijk massief is 
compact van vorm en min of meer stapelbaar is 
in lichte mate ontvankelijk is voor beschadigingen 
in redelijke mate schoon, solide en stabiel is 

Een typisch voorbeeld van een Mag is een blok gedroogd 
en gezaagd hout met een inhoud van ca. 125 cm 3  (5 x 5 x 5 cm). 
Als op deze basis tien stuks van een produkt gemakkelijk in 
een hand gehouden kunnen worden, dan is de Mag Waarde per een-
heid produkt 1 /10 Mag. Een pakje cigaretten van 20 stuks is een 
halve Mag; een produkt dat pas met twee holle handen samen ge-
makkelijk vastgehouden kan worden, heeft een Mag Waarde van 
twee. Uitgaande van deze grove maar eenvoudige schaal, kan men 
een serie basis-waarden met bepaalde produkten als "richtgetal-
len" vaststellen. 

'Het gewicht van het produkt is niet opgenomen omdat er voor 
elk materiaal een bepaalde verhouding is tussen gewicht en 
grootte. Op grond van deze overweging is gewicht vervangen door 
dichtheid of volume. 
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Opgemerkt dient te worden dat deze definitie van 
basis-waarde voor zover deze betrekking heeft op het in een 
hand houden, bepaald niet impliceert dat ook het vervoer met 
de hand zal geschieden. De begripsbepaling is slechts gemak-
kelijk met betrekking tot grootte en heeft niets van doen met 
de materials handling methode of apparatuur. Evenmin heeft het 
betrekking op het aantal dat met een hand opgepakt kan worden, 
maar op het aantal dat niet-gesorteerd en niet-gestapeld in 
een hand gehouden kan worden. 

De Mag Waarde wordt op grond van verschillende over-
wegingen gebruikt in plaats van werkelijke inhoudsmaten. Er zou 
een verschil in eenheden ontstaan tengevolge van het Engelse 
systeem enerzijds en het metrieke stelsel anderzijds. Het "volu-
me" is moeilijk te meten als we te maken hebben met heel platte 
bladen of zeer lange produkten. Bovendien is er geen direkte, 
eenduidige relatie tussen vervoerbaarheid - of handzaamheid - 
en volume, zodat een conversie-tabel of een andere kalibratie-
eenheid erbij betrokken moet worden. En tenslotte zou toepas-
sing van werkelijke inhoudsmaten een nauwkeurigheid in cijfer-
materiaal pretenderen die, meet-technisch gesproken, in de 
praktijk niet gerealiseerd kan worden. 

DE BASIS FAKTOR 'GROOTTE' (FAKTOR A) 

IN FIGUUR 1 staan de richtwaarden voor de faktor 
"grootte" van een produkt. De aandacht wordt erop gevestigd 
dat de basis-waarde niet recht evenredig is met het volume 
of de inhoud van het produkt. 

IN FIGUUR 2 staan enkele typische voorbeelden van 
produkten en de daarbij behorende basis-waarden. In de prak-
tijk kan elke firma hieraan toevoegen een overzicht van die 
produkten die typerend voor haar bedrijf zijn. 

DE MODIFICERENDE FAKTOREN (FAKTOREN B T/M F) 
IN FIGUUR 3 staat een overzicht van de aanbevolen 

modificerende waarden. Deze faktoren zijn in schaalwaarden 
uitgedrukt, waarbij een schaalwaarde gelijk staat met een 
verhoging of verlaging van 25% in de basis-waarde. 

In formule-vorm is de Mag Waarde van een produkt 
gelijk aan: 

A+ { )( 1A  (B +C+D+E+ F) }  1 

waarbij A het aantal Mag aangeeft 
en B, C, D, E en F het getal van de 
schaalwaarde. 

VOORBEELD 

Een vier-ladige archiefkast, gevormd en gelast, maar 
ongelakt en zonder laden, heeft de volgende Mag Waarde: 
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A basis-waarde 30 D 0 
B schaalwaarde -2 E 0 
C schaalwaarde +1 F 0 

{

Totaal: 30 + {4 x 30 (- 1)} = 30 + 4 x (- 30) }= 30 - 71 = 221 

In de praktijk wordt deze waarde afgerond op 23 

BASIS EN NAUWKEURIGHEID 

De bepaling van de Mag Waarde is een eenvoudige proce-
dure. Met enige ervaring kan men de berekeningen al snel uit 
het hoofd maken. Een aantal modificerende faktoren zijn voor 
veel produkten in het geheel niet van toepassing. 

Diegenen die deze maatstaf voor vervoerbaarheid voor 
de eerste maal gaan toepassen dienen zich ervan bewust te zijn 
dat de Mag Waarde voor elk produkt afhankelijk van de bewer- 
king kan vari6ren - zoals b.v. wanneer plaatstaal gevormd wordt, 
een produkt gelakt wordt of een door gevuld wordt. Eveneens 
dient opgemerkt te worden dat wanneer een produkt gemonteerd 
wordt op een ander, de Mag Waarde ervan ophoudt te bestaan en 
daarna opgenomen is in de Mag Waarde van het geassembleerde 
produkt. 

De nauwkeurigheid van het systeem heeft in feite een 
spreiding van 25% en er zijn dus praktisch geen redenen om niet 
op gehele getallen of te ronden. Indien gewenst kan de waarde-
schaal 1 gebruikt worden voor elk van de modificerende waarden, 
maar dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat er een grotere 
nauwkeurigheid betracht wordt bij de modificerende waarden dan 
waarschijnlijk bij de basis-waarde van het produkt zelf. 

Bovendien is het mogelijk (alhoewel dit zelden het 
geval zal zijn) om een negatieve Mag Waarde te berekenen, het-
geen in werkelijkheid uiteraard onmogelijk is. In dit geval 
wordt de beneden-grens arbitrair vastgesteld op 25% van de A 
waarde. 

In dit verband dient er wel op gewezen te worden dat 
het Mag Waarde systeem zelf niet op wetenschappelijk onderzoek 
of wiskundige analyse gebaseerd is. Deze methode is in feite 
ontwikkeld door uit drie verschillende landen afkomstige experts 
op het gebied van materials handling en fabrieks-layout, die als 
opdracht hadden een oplossing te vinden voor een specifiek pro-
bleem in een bijzonder projekt. Later is deze methode toen in 
detail uitgewerkt en verfijnd. 

Een bepaalde toepassing van de Mag Waarde wordt uiteen-
gezet in figuur 4. Het is een typisch voorbeeld van een geval 
waarin we te maken hebben met ongelijksoortige produkten of ma-
terialen die verplaatst moeten worden - in het bijzonder waar 
we te maken hebben met significante wijzigingen in het produkt 
en dus in de vervoerbaarheid ervan gedurende het fabrikage- 
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.proces.-Het is op dit terrein dat de Mag Waarde de meeste toe-
passing vindt: Bij diversificatie in fabrikage en montage waar-
voor geen universele handling apparatuur of opslageenheden 
voorhanden zijn. In deze omstandigheden kan de Mag Waarde voor-
zien in de behoefte transporteigenschappen van materialen op een 
eenduidige manier to meten. 
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Deze curve geeft het verband aan tussen grootte (volume) en Basis-
Waarde. Fr is geen rechtlijnig verband tussen de Basis-Waarde en de 
grootte; naarmate het volume van een produkt groter is, wordt het ver-
voer ervan per eenheid gemakkelijker. Bij het meten van het volume 
dienen de buitenmaten aangehouden te worden en geen rekening dient ge-
houden te worden met onregelmatige vormen of holtes binnenin. 

	

Richtwaarde Volume 
	

Mag Waarde  

	

1 CM3 
	

0,04 

	

10 CM3 
	

0,2 

	

100 CM3 
	

0,8 

164 CM3  (10 Kubieke Inches) 	1 MAG 

1 000 CM3  ( 	1 DM3 ) 
10 000 CM3  ( 10 DM3 ) 

100 000 CM3  ( 100 DM3  = 0,1 M3 ) 
1 000 DM3 	1 M3  

4 
8 

20 
50 

Figuur 1 BASIS-WAARDE VOOR DE FAKTOR A (GROOTTE) 
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FIGUUR 2 
VOORBEELDEN VAN BASIS-WAARDEN 
VOOR DE GROOTTE 	FAKTOR A 

VOORBEELDEN ( 4BOVEN AFGEBEELD) BASIS WAARDE 

Splitpennen 1" lang 1/260 
Veerring /14 1/4" 1/150 

*Moer 7/16" x 3/16" 1/50 
*Schroef M10 x 15 1/50 
*Suikerklontje 1/16 

*Glazen Knikker 1/16  
*Boekje lucifers 1/6  
4Elektrische zekering 1/4  
4 Pakje sigaretten 1/2  
*Blok bout Ca. 5 x 5 x 5 cm. 1 
4 1-Liter blik verf 3 
'A5-liter kan (met handvat) 5 
4 Schoenendoos 6 
4Huishoudemmer 9 
* Bureau archief kast 11 

*Benzinevaatje 20..Liter 12 
Voile lade van een archiefkast 18 

l'Archieckast met 2 laden 24 
Houten pallet 120 x 120 cm. 28 
Archiefkast met 4 laden 30 

Badkuip 36 
Pallet-lading (120x120 cm. laag gestapeld) 38 

*Pallet-lading (120x120 cm. middelhoog gestapeld) 44 
Pallet-lading (120x120 cm. hoog gestapeld) 48 
Telefooncel 50 
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Figuur 3 MODIFICERENDE EN WAARDE—TOEVOEGENDE FAKTOREN 

Elko "schaalwaarde" staat gelijk met een toename (of afname) van 25% in de basiswaarde (Faktor A) 

SCHAALWAARDE B. VOLUME OF DICHTHEID C. VORM
* 

D. RISIKO VOOR BESCHADIGING E. TOESTAND 

-3 --- Zeer plat en stapelbaar of goad 
nestelbaar*  (Vellen papier of 
platen metaal) 

--- --- 

-.2 	' 
Zeer licht en leeg 
(Volumineuze metalen kokertjes: 

Redelijk stapelbaar of nestel- 
baar*  (Blocknotes, soepter- 
rinea) 

Totaal ongevoelig voor bescha- 
diging (Ijzer-afval) 

___ 

—1 

Licht en volumineus 
(Gestapeid golfkarton) 

Redelijk stapelbaar* of eniger- 
mate nestelbaar 
(Boek, thee-kopje) 

Praktisch niet of in zeer lichte 
mate gevoelig voor beschadiging 
(Blokken gietijzer) 

--- 

0 
Redelijk massief 
(Blokken droog bout) 

Overwegend rechthoekig en eni- 
germate stapelbaar 
(Blokken hout) 

Enigermate gevoelig voor be- 
schadiging 
(Op maat gezaagd bout) 

Schoon, stevig en stabiel 
(Blokken bout) 

+1 
Tamelijk zwaar en compact 
(Uitgeboorde gietstukken) 

Lang, rond of enigszins onregel- 
matig 
(Zakken graan, korte staven) 

Gevoelig voor beschadigingen 
door samendrukking, breuk, kras- 
sen (Geverfde produkten) 

Olie-achtig, 	dun, 	labial, 
onhandig am to handlen (Ge-
oliede gestanste metaaldelen) 

+2 

Zwaar en compact 
(Massief gietblok, smeedwerk) 

Zeer lang, kogelvormig of on- 
regelmatig 
(Tafelmodel-telefoon) 

Zeer gevoelig voor kleine be- 
schadigingen of gevoelig voor 
grote eenmalige beschadiging 
(Televisie-buis)  

. 	Ingevet, 	beet, zeer dun of 
glibberig, zeer onhandig om 
te handlen) 

+3 
Zeer zwaar en compact 
(Grote mallen, massief lood) 

Extreem lang, gebogen of zeer 
onregelmatig 
(Stolen spanten) 

Zeer gevoelig voor enige of 
gevoelig voor grote beschadiging 
(Glas, kristal) 

Zeer onhandig om te handlen 
(Kleverige, gelijmde opper-
vlakken) 

+4 
___ Extreem lang en gebogen, of 

uiterst onregelmatig 
(Gebogen buizen, houten armstoel 

Zeer gevoelig voor zeer grote 
beschadigingen 
(Zuren in glas, explosieven) 

Uiterst onhandig om te 
handlen 
(Gesmolten staal) 

F. WAARDE (of kosten) van de produkten'wordt hier niet gewaardeerd omdat het meestal niet leidt tot varieties in de vervoerbaarheid binnen een fabriek, 
en omdat zorgvuldige handling al is ingecalculeerd in "risikc voor beschadiging". Indien toch een waarde-modificerende faktor vereist wordt, dan 
dient deze lokaal ingeschaald te worden t.o.v. nul. 

* Indien VLAKKE of NESTELBARE goederen gewoon als stapel of nest gehandled worden, dan moeten de zes faktoren t.o.v. deze Wheden gemeten worden 
en niet t.o.v. de individuele produkten. 



Deze toepassing van de Mag Waarde heeft betrekking op een firma die keuken-gerei vervaardigt voor keukens, 
restaurants en ziekenhuizen. De produktie-afdelingen moesten opnieuw gesitueerd worden. Bij het plannen 
van de nieuwe layout kwamen de analysten tot de ontdekking dat het overgrote deel van de diverse produkten 
verschillende routes volgden c.q, andere stroom-schema's hadden. De oplossing werd daarom gezocht in groe-
pering van fabrikage-apparatuur en de layout werd uitgewerkt op basis van stroom-intensiteit tussen de 
produktie-afdelingen. 

Een VAN-NAAR Matrix werd gemaakt waarop elke beweging geregistreerd werd. Op deze manier wend inzicht ver-

kregen in de stroom-intensiteit tussen de diverse afdelingen. 

Artikel: Metalen schaal, 025 cm., 
voor het mengen van 
ingredienten 

Route: 	Knippen .  
Persen 
Afwerken 

Geplande Hoeveelheid: 
10.000 stuks/jaar 

Mag Waarde voor beweging 
"van persen naar afwerken" 

A= 4 Mag 
B = -2 schaalwaarden 
C = -1 schaalwaarde 
= 0 

E 	+1 schaalwaarde 

Netto Modificerende Faktor = 
-2 schaalwaarden 

Mag Waarde = 4 +Ex4(-2) 
. 4-2 = 2 Ma stuk 

Stroom-intensiteit 
. 2 x 10.000 stuks/jaar 
= 20.000 Mag/jaar 

\1/4Naar 

Van 

VAN-NAAR MATRIX 

O 

4  

"..**%**••■■■•"". 

Alle ingevulde getallen werden vervolgens overgenomen 
op een definitieve VAN-NAAR Matrix, waarop voor alle 
artikelen de totale intensiteit van de materiaalstroom 
tussen de afdelingen vermeld steer'. 

*ft*****ro 

Naar "Afwerken" 

     

Van "Persen" 

  

     

     

Mag Waarde vermenigvuldigd met geplande hoeveelheid" 
werd ingevuld in de VAN-NAAR Matrix in het desbetref-
fende vak als meat voor de beweging tussen deze twee 
afdelingen voor dit specifieke produkt. 

Figuur 4 GEBRUIK VAN MAG WAARDE 
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BIJLAGE II SAMENVATTING VAN S.L.P. 

Systematische Layout Planning S.L.P. is een georga-
niseerde, universeel aanwendbare aanpak voor het oplossen van 
problemen op het gebied van layout planning. 

Het is een fundamentele, van werkelijkheidszin getui-
gende benadering die universeel gebruikt kan worden voor het 
plannen van kantoren, laboratoria, vemen of fabrikage bedrijven. 
Het kan echter met even goede toepassingsmogelijkheden gebruikt 
worden voor grote en kleine verbouwingen, voor nieuwe gebouwen 
of voor het indelen van het terrein voor een nieuwe fabriek. 

S.L.P. bestaat uit: 

Een Basisstructuur van Fasen 

Een Patroon van Procedures 

Een Stel Afspraken 

DE VIER FASEN VAN LAYOUT PLANNING 

Naarmate ieder layout projekt vordert - van aanvangs-
doelstelling tot en met de werkelijke installatie - doorloopt 
het de vier fasen van layout planning. 

Fase I heeft betrekking op DE LOKATIE. Zie Bijlage II - 
figuur 1. In deze fase moet bepaald worden waar het in te delen 
gebied gesitueerd zal zijn. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijze 
op een nieuwe lap grond te zijn. In veel gevallen gaat het b.v. 
om het probleem te bepalen of de nieuwe layout (of de aangepaste 
layout) in hetzelfde gebied gesitueerd zal worden, of in het 
huidige opslagareaal dat voor dat Joel vrijgemaakt kan worden, 
of in een nieuw verworven gebouw, of in een soortgelijk poten-
tieel beschikbaar gebied. 

Fase II is het planmatig opstellen van de ALGEMENE 
TOTAAL LAYOUT. In deze fase worden de fundamentele materiaal-
stromen voor het in te delen gebied vastgesteld. Melding wordt 
eveneens gemaakt van de grootte, de relatie en de configuratie 
van elke hoofdaktiviteit, afdeling of gebied. 

Fase III is de vervaardiging van de GEDETAILLEERDE 
LAYOUT PLANNEN en omvat de planning waar elke machine en waar 
elk stuks apparatuur gesitueerd zal worden. 

Fase IV is de INSTALLATIE. Deze fase heeft betrekking 
op zowel het plannen van de installatie als het daadwerkelijk 
realiseren van de noodzakelijke verplaatsingen. 

Deze fasen volgen op elkaar in bovenstaande volgorde 
en de beste resultaten zullen verkregen worden als de fasen 
elkaar overlappen 
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De Fasen I en IV maken vaak geen deel uit van het spe-
cifieke projekt van de layout-planning expert - alhoewel zijn 
projekt in ieder geval wel deze eerste en laatste fase zal 
doorlopen. We zullen derhalve onze aandacht concentreren op de 
pure layout-planning fasen: II - algemene totaal layout en. III - 
gedetailleerde layout plannen. 

BASIS GEGEVENS VOOR LAYOUT PLANNING 

Alvorens we de Fasen II en III aandachtiger gaan bestu-
deren, dienen we eerst stil te staan bij de basis-gegevens of 
faktoren, waarv_oor we de beschikking over informatie en/of 
feitenmateriaal moeten hebben. Deze zijn gemakkelijk te ont-
hauden indien we ze "toesleutelen" naar het ALFABET VAN DE 
LAYOUT-PLANNING EXPERT - P Q R S T. 

Nagenoeg elk layout plan is gebaseerd op de elementent 

P - Produkt of materiaal, met inbegrip van afgeleide 
uitvoeringen en karakteristieken 

Q - Hoeveelheid (Quantiteit) of volume van de ver-
schillende produkten of materialen 

R - Route of arbeidsproces, d.w.z. de bewerking, de 
volgorde en de fabrikage-apparatuur 

S - Service of steunverlenende diensten die voor het 
fabrikage-proces nodig zijn 

T - Tijd als funktie vanPQRSen zoals vervat in 
een schema voor het layout projekt zelf 

Door het onderzoeken van deze elementen - in het bij-
zonder met betrekking tot het produkt-assortiment en de inter-
relatie tussen P en Q - kunnen we de noodzakelijke gegevens 
vaststellen die we nodig hebben om onze analyse te beginnen. 

HET PATROON VAN PROCEDURES - 
FASE II - ALGEMENE TOTAAL LAYOUT 

Het analytische deel van het plannen van de algemene 
totaal layout vangt aan met de studie van het Produkt en de 
Quantiteit en de relatie hiertussen. Zie Bijlage II, figuur 1. 
Hierop volgt een analyse van de MATERIAALSTROC)M. Maar behalve 
het fabrikage-gebied moeten daarnaast nog veel gebieden van 
steunverlenende afdelingen geintegreerd en geplanned worden. 
Trouwens, in een groot aantal layouts, zoals in het geval van 
kantoren, laboratoria of fabrieken die kleine- of mini-compo-
nenten maken, ontbreekt de traditionele materiaalstroom op 
basis waarvan een goede stroomanalyse gemaakt kan worden. Het 
ontwikkelen of zichtbaar maken van AKTIVITEITEN RELATIES van 
dienstverlenende afdelingen of op grond van andere dan materi-
aalstroom overwegingen is daarom ook vaak van evenveel belang. 
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Deze twee soorten onderzoek worden ,  vervolgens gecom-
bineerd in een Stroom en/of Aktiviteit Relatie Diagram. Hier-
bij worden de diverse aktiviteits-gebieden of afdelingen geo-
grafisch geschematiseerd, waarbij de in werkelijkheid beno-
digde ruimte niet in aanmerking wordt genomen. Om de BENODIGDE 
RUIMTE vast te kunnen stellen moet een analyse gemaakt worden 
van het noodzakelijk fabrikage-machinepark, van de noodzake-
lijke apparatuur en van de betrokken dienstverlenende afdelin-
gen. Helaas zullen we de ideaal-situatie waarschijnlijk nooit 
kunnen realiseren en we zullen derhalve verplicht zijn de 
eisen met betrekking tot benodigde ruimte te confronteren met 
de BESCHIKBARE RUIMTE. Na deze confrontatie kunnen we het toe-
gestane beschikbare gebied per aktiviteit "ophangen" in het 
aktiviteit relatie diagram om op deze manier een RUIMTE RELATIE 
DIAGRAM tot stand te brengen. 

De betekenis en waarde van dit diagram zijn zonder meer 
duidelijk. Relaties en ruimte zijn in dit stadium tot een on-
scheidbare twee-eenheid geformeerd. Het Diagram neemt al bijna 
de vorm van een layout aan. Maar het is nog geen doelmatige 
layout. Er moeten nog aanpassingen gepleegd worden en verschui-
vingen plaats vinden om de MODIFICERENDE OVERWEGINGEN, die ook 
hun invloed zullen doen gelden, doelmatig in de layout te inte-
greren. Deze overwegingen omvatten zulke fundamentele verschijn-
selen als handling methoden, bedrijfsvoering, veiligheid en der-
gelijke. De layouts die voor wat betreft deze eigenschappen in 
principe acceptabel zijn, worden daarna met eisen van pragma-
tische aard geconfronteerd - zoals deze weergegeven worden door 
de PRAKTISCHE BEPERKINGEN aan de rechterzijde en het Patroon 
van Procedures. 

Tijdens het proces van integreren en aanpassen van de 
diverse modificerende overwegingen en hun beperkingen, wordt 
het ene idee na het andere onderzocht en op zijn merites ge-
test. De ideeen met praktische waarde worden behouden en de 
idee6n die niet aan dit criterium voldoen worden verworpen. 
Na het laten varen van die plannen die uiteindelijk geen steek 
blijken te houden, houden we uiteindelijk twee, drie, vier of 
wellicht vijf alternatieve layout-voorstellen over. Elk van 
deze zal in de praktijk waarschijnlijk voldoen, elk plan heeft 
een bepaalde waarde. Het probleem nil is te beslissen welk plan 
uit deze alternatieven geselecteerd moet worden. 

Deze alternatieve plannen noemen we Plan X, Plan Y, 
Plan 	In dit stadium zou eigenlijk een soort kostenanalyse 
gemaakt moeten worden en eveneens een evaluatie van de niet-
kwantificeerbare faktoren. Het resultaat van deze EVALUATIE 
zou een keuze moeten zijn ten gunste van een of ander alterna-
tief, alhoewel we in de praktijk vaak zullen zien dat door het 
evaluatie-proces zelf een andere, betere layout tot stand ge-
bracht kan worden door het combineren en aanpassen van twee of 
meer geevalueerde alternatieven. 
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HET PATROON VAN PROCEDURES - FASE III - 
DE GEDETAILLEERDE LAYOUT 

In de volgende fase - Fase III - houden we ons bezig 
met het maken van de gedetailleerde layout. Dit houdt in het 
exact bepalen van de plaats van elke machine, elk stuks appa-
ratuur, elk gangpad en elke magazijnstelling - en dit moeten 
we doen voor elk aktiviteitsgebied of elke afdeling, waarvan 
in het algemeen totaal plan de situering reeds ruwweg vastge-
steld is. In Bijlage II, figuur 1 kunnen we zien dat rase II 
en Fase III elkaar overlappen. Dit betekent dat alvorens we 
de algemene totaal layout definitief concretiseren, we eerst 
een aantal details zullen moeten onderzoeken. Het kan b.v. 
zijn dat we ons eerst in werkelijkheid zullen moeten oriente-
ren met betrekking tot een transportband, alvorens we een be-
slissing over de algemene totaal layout kunnen nemen. Dit is 
het soort overlappende onderzoeken die de layout-planning 
expert al in zekere gebieden tot detail-onderzoeken voert nog 
voordat Fase II vaststaat. We hebben dit verschijnsel van 
overlappen al eerder onderkend en we moeten ons hier constant 
van bewust blijven, ook al hebben we in een eerder stadium de 
algemene totaal layout als een duidelijk afzonderlijke fase 
behandeld. 

Opgemerkt dient te worden dat voor elk erbij betrok-
ken afdelingsgebied een gedetailleerd layout plan gemaakt moet 
worden. Dit kan betekenen dat aanpassingen tussen afdelingsge-
bieden aangebracht zullen moeten worden gedurende de fase dat 
detail-gebieden geplanned worden; met andere woorden het kan 
noodzakelijk blijken te zijn op enigerlei wijze de algemene 
totaal layout aan te passen. Het is een belangrijke voorwaarde 
niet geregeerd te worden door een te starre toepassing van de 
algemene totaal layout zoals die in Fase II vastgesteld is. 
Binnen zekere grenzen moeten aanpassingen en veranderingen 
mogelijk zijn indien en naarmate de details binnen elk gebied 
beter uitgewerkt worden. 

Voor het maken van elk gedetailleerd layout plan, wordt 
het Patroon van Procedures zoals gebruikt in Fase II herhaald. 
De materiaalstroom wordt nu echter het materiaaltransport bin-
nen de desbetreffende afdeling. De aktiviteiten relaties worden 
nu relaties van de aktiviteiten binnen de desbetreffende afde-
ling. Op overeenkomstige wijze worden de ruimte eisen nu de be-
nodigde ruimte voor elke machine en elk stuks apparatuur en het 
direkte ondersteuningsgebied ervan. En het ruimte relatie dia-
gram wordt nu een ruwe opstelling van tekens, symbolen of mo-
dellen van machines, apparattiur, mensen, materialen en produk-
ten. 

Duidelijkheidshalve stellen we nogmaals dat we uitein-
delijk voor elk afdelingsgebied een aantal alternatieve layouts 
zullen hebben. Zoals gezegd wordt hetzelfde procedure patroon 
herhaald bij het plannen van de details van elk afdelingsgebied, 
alhoewel uiteraard de gegevens en de nadruk bij het plannen van 
elke detail-layout anders zullen zijn. 
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Zoals reeds eerder gesteld verschaft SLP een universeel 
patroon voor het aanpakken van layout projekten, ongeacht of we 
to maken hebben met een fabriek, een kantoor of een of ander 
soort bedrijf waarbij men met arbeid en materialen van doen heeft. 
Het geheel mondt uit in een fundamentele, logische planning-disci-
pline die echter wel ruimte laat voor een eventueel andere opbouw 
van de vereiste P Q R S T sleutelgegevens. En zoals de analyse 
van de materiaalstroom minder belangrijk zal worden en het aktivi-
telt relatie onderzoek voor kantoren en laboratorium-gebieden 
belangrijker zal worden, zo zal het flexible Patroon van Procedu-
res aangepast kunnen worden voor de specifieke behoeften van een 
bepaald layout projekt. Het is meer een kwestie van het belang 
aanpassen van elk "blok", dan een verandering aanbrengen in de 
volgorde of in de opstelling van de blokken. 

EEN STEL AFSPRAKEN 

Als hulpmiddel voor en ter ondersteuning van de plAnning, 
het begrip en inzicht, en de communicatie wordt gebruik gemaakt 
van een stel afspraken. De afspraken worden aangehouden gedurende 
elke fase van het reeds omschreven Patroon van Procedures bij 
zulke zaken als schematiseren, waarderen, zichtbaar maken en eva-
lueren. De afspraken zoals deze vermeld staan in het bijgaande 
Micro Overzicht (Bijlage II, figuur 1) en in het denkvoorbeeld 
(Bijlage II, figuur 2) bestaan uit: 

7 	symbolen 

7 	letters 

7 	waarderingen d.m.v. lijnen 

5 	kleuren plus zwart en wit 

Deze kunnen alle onderling gecombineerd worden tot meer-
voudig gebruik in elk feitelijk applicatie-projekt waarbij van 
SLP gebruikt wordt gemaakt. 

BESLUIT 

In deze Bijlage is de aanpak van Layout Planning beschre-
ven die bekend staat onder de naam Systematische Layout Planning 
(SLP). Het plaatst de vele procedures en technieken die in layout 
planning gebruikt kunnen worden in het juiste perspectief. En het 
is een zeer bruikbare gids voor het schematiseren en programmeren 
van layout aktiviteiten in een fabriek. Het is een logische en 
eenvoudige methodiek die, als men zich deze eenmaal eigen heeft 
gemaakt, veel uren kan besparen en veel vertragingen en misver-
standen kan voorkomen. 

De ontwikkeling van SLP is gegenereerd vanuit werkelijke 
planning projekten en het nut ervan is in de praktijk bewezen. 
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Wanneer men zich eraan houdt, dan krijgt men orde en duidelijk-
heid in wat in elk projekt "verschillende" problemen schijnen 
te zijn. Uiteraard is ieder layout projekt anders - want er 
zijn geen twee layouts die exact aan elkaar gelijk zijn. De 
grote waarde van SLP ligt in het feit dat het kan bogen op een 
basisstructuur, een patroon en een stel afspraken die bij elk 
projekt toegepast kunnen worden, zonder echter beperkingen of 
belemmeringen op te leggen aan de verwerking van gegevens of 
aan de individuele eisen van een concreet individueel layout 
projekt. 
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BIJLAGE III ... PRINCIPES VAN MATERIALS HANDLING 

Planning Principe 

Maak een plan voor alle materials handling - en opslag 
aktiviteiten teneinde voor het funktionneren ervan een 
maximale effectiviteit en doelmatigheid te verkrijgen. 

Systeem Principe 

Integreer de handling aktiviteiten zoveel en zo praktisch 
mogelijk in een gecoordineerd bedrijfssysteem ten behoeve 
van inkoop, ontvangst, magazijn-opslag, fabrikage, keuring, 
veem-opslag, verzending, vervoer en verkoop. 

Materiaalstroom Principe 

Ontwerp een zodanige volgorde van aktiviteiten en layout 
van apparatuur dat een optimale materiaalstroom gewaar-
borgd is. 

Vereenvoudigings Principe 

Vereenvoudig de handling door niet noodzakelijke ver-
plaatsingen en/of apparatuur te verminderen, te elimineren 
of te combineren. 

Zwaartekracht Principe 

Maak gebruik van de zwaartekracht voor het verplaatsen van 
materiaal wanneer dit praktisch mogelijk is. 

Ruimte Benutting Principe 

Maak een optimaal gebruik van de ruimtelijke inhoud van 
gebouwen. 

Eenheidsgrootte Principe 

Optimaliseer indien mogelijk de hoeveelheid, de grootte 
of het gewicht van laadeenheden of van de stroomintensi-
teit. 

Mechanisatie Principe 

Mechaniseer de handling aktiviteiten wanneer dit bedrijfs-
economisch verantwoord is. 

Automatie Principe 

Automatiseer de goederenstroombeheersing ten aanzien van 
verwerving, opslag, fabrikage en handling wanneer dit 
bedrijfseconomisch verantwoord is. 

	

10. 	Apparatuur Selectie Principe 

Overweeg alle aspekten met betrekking tot materiaal, ver-
voer en de te gebruiken methoden bij de selectie van hand-
ling apparatuur. 
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Standaardisatie Principe 

Standaardiseer zowel de handling methoden als de soorten 
en afmetingen van handling apparatuur. 

Aanpassings Principe 

Gebruik die methoden en apparatuur die bij een verschei-
denheid van taken en toepassingen maximaal universeel aan-
wendbaar zijn, tenzij de aanschaf van speciaal aangepaste 
apparatuur gerechtvaardigd is. 

Leeg Gewicht Principe 

Maak de verhouding tussen leeg gewicht van mobiele hand-
ling apparatuur en 'het laadvermogen van deze apparatuur 
zo klein mogelijk. 

Benuttings Principe 

Maak plannen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 
handling apparatuur en personeel. 

Onderhouds Principe 

Maak plannen voor preventief onderhoud en een tijdplan 
voor de reparatie van alle handling apparatuur. 

Verouderings Principe 

Vervang verouderde handling methoden en apparatuur, 
wanneer meer doelmatige methoden of apparatuur de te 
verrichten aktiviteiten zullen verbeteren. 

Beheers Principe 

Maak gebruik van materials handling aktiviteiten om het 
beheersproces ten aanzien van fabrikage, voorraden en 
orderverwerking te verbeteren. 

Capaciteits Principe 

Maak gebruik van handling apparatuur om het gewenste 
produktie capaciteitsniveau te helpen bereiken. 

Prestatie Principe 

Bepaal de effectiviteit van de handling prestatie in 
termen van kosten per vervoerde/opgeslagen eenheid. 

Veiligheids Principe 

Installeer alleen die methoden en apparatuur die een 
veilige handling waarborgen. 
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BIJLAGE IV ... CLASSIFICATIE VAN MATERIALS 
HANDLING APPARATUUR EN OPSLAGEENHEDEN 

1. TRANSPORTBANEN 
(Alle vaste en verplaatsbare apparatuur voor het vervoe- 
ren van materiaal tussen twee vaste punten met doorlo-
pende of intermitterende voorwaartse bewegingen - continu - 
aandrijving.) 

Transportbanden 
Heffende transportbanden (Mogelijkheid tot Vertikaal 
Transport) 
Draagkettingen en Kabelbanen (Vervoer van Lading op 
Bewegende Transportbaan) 
Sleeptransporteurs (Gewicht van Geduwde of Getrokken 
Last wordt Gedragen door Stationaire Bakken, Vlakpla-
ten of Rails) 
Rolbanen 
Schroeftransporteurs 
Buisleiding-transportbanen 
Trilbanden en Schudgoten 
Speciale Transportbanen en Hulp-Apparatuur 

2. KRANEN, LIFTEN EN HIJSTOESTELLEN 
(Alle apparatuur voor het transport van materiaal met de 
mogelijkheid van een omkeerbare vertikale of laterale 
beweging - trommel winding en afzakking of omkeerbare 
zuigeraandrijving.) 

Vaste Kranen en Laadbomen (Vaste Opstelling) 
Verrijdbare Kranen (Op Rails) 
Verplaatsbare Kranen 
Liften 
Kabelbanen en Sleepschrapers 
Hijstoestellen 
Lieren 
Hulp-Apparatuur voor Kranen, Liften en Hijstoestellen 
Speciale Kranen, Liften en Hijstoestellen niet elders 
geclassificeerd 

3. POSITIONEER-, WEEG- EN BESTURINGSAPPARATUUR 
(Apparatuur die gebruikt wordt voor het ter plaatse 
positioneren en overbrengen, voor het wegen en voor het 
besturen van de goederenbeweging.) 

Hulpmiddelen voor Richten en Positioneren 
Hulpmiddelen voor Omhoog brengen en Neerzetten 
Positioneer Tafels en Plateau's 
Positioneer Plaatjes 
Vaste Positioneer Bruggen en Stellingen 
Verplaatsbare Positioneer Apparatuur 
Weeg Apparatuur 
Besturingsmiddelen 



4. BEDRIJFSVOERTUIGEN 
(Alle soorten bedrijfsvoertuigen, spoorwagens, opleggers, 
trekkers, graafwerktuigen en landbouwvoertuigen) 

Aangedreven Bedrijfswagens 
Handwagens 
Aanhangwagens 
Bedrijfsautomobielen 
Trekkers en Locomotieven 
Voertuigen en Apparatuur voor Handling van Stort-
goederen 
Landbouwvoertuigen (Niet inbegrepen Motorvoertuigen) 
Speciale Militaire Voertuigen (Niet inbegrepen Motor-
voertuigen) 
Speciale Bedrijfsvoertuigen en Componenten 

5. MOTORVOERTUIGEN 
(Alle soorten personenauto's en vrachtauto's met inbe-
grip van trekkers, opleggers en aanhangwagens, waarvan 
de afmetingen en de capaciteit zodanig zijn dat gebruik 
op de openbare weg toegestaan is.) 

Personenauto-'s 
Motorbussen (Geschikt voor vervoer van 10 of meer 
personen) 
Vrachtauto's en Trekkers 
Aanhangwagens voor Vrachtauto's 
Aanhangwagens voor Personenauto's 
Motorfietsen 

6. RIJTUIGEN VOOR SPOORWEGEN 
(Alle standaard en smal-spoor rollend materieel geschikt 
voor personenvervoer en vrachtvervoer op het nationale 
spoorwegnet.) 

Personen Wagons 
Bagage Wagons 
Gesloten Wagons 
Open Wagons 
Speciale Spoorwagons 
Wagons met Vultrechter 
Wagons met Tankopslag 
Locomotieven 

7. VRACHTSCHEPEN 
(Alle schepen voor transport over zee, meer, rivier en 
kanaal; kleinere boten en andere scheepsapparatuur die 
in materials handling gebruikt wordt.) 

Zeeschepen 
Kustvaarders 
Rijnaken en Kotters 
Pramen en Lichters 
Sleepboten 
Kleinere boten 
Mobiele Drijfapparatuur 
Baggerzuigers 
Speciale Vrachtboten niet elders geclassificeerd 
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8. VLIEGTUIGEN 
(Alle soorten vliegtuigen met inbegrip van passagiers-
en vrachtvliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen en 
ballonnen.) 

Passagiersvliegtuigen 
Vrachtvliegtuigen 
Militaire Gevechtsvliegtuigen 
Helikopters 
Zweefvliegtuigen 
Ballonnen en Luchtschepen 

9. OPSLAGtENHEDEN EN STEUNMATERIAAL 
(Alle soorten gewone- en druk-containers zowel open als 
gesloten; steunmateriaal voor plateau's en klossen, en 
alle soorten borgmateriaal zoals bandijzer, singels, 
waterdichte schotten, stuwmateriaal etc.) 

Drukvaten 
Luchtdichte opslageenheden (Hermetisch Afgesloten 
of met Ontluchting) 
Geheel Omsloten Containers (Losse) 
Open-Top Containers 
Plateau-stutten 
Klossen 
Borgmateriaal 
Hulp-Apparatuur voor Verpakking 
Opslageenheden en Steunmateriaal niet elders geclas-
sifi ceerd 
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BIJLAGE V ... BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN 
EN VAKTECHNISCHE ORGANISATIES 

BOEKEN 

Analysis for Materials Handling Management, William T. Morris, 
Homewood, III.: Richard D. Irwin, Inc., 1962 

Conveyors & Related Equipment, Wilbur G. Hudson, New York: 
John Wiley & Sons, 1954 

Elevators, Fred A. Annett, New York: McGraw-Hill, 1960 

Encyclopedia of Materials Handling, D.R. Woodley, Editor, 
Pergamon Press, Inc., New York, 1964 

Industrial Materials Handling, Barker, Carle, Yarham, Cleveland: 
The Lincoln Extension Institute, 1950 

Material Handling, John R. Immer, New York: McGraw-Hill, 1953 

Materials Handling Application, D. Oliphant Haynes, 
Philadelphia: Chilton Co., 1958 

Material Handling Case Book - Factory Management & Maintenance, 
Carroll W. Boyce, New York: McGraw-Hill, 1951 

Material Handling Engineering Directory & Handbook, 
Bernard T. Knill, Editor, Cleveland: Industrial 
Publishing Corp. 

Material Handling Equipment & Methods in the USA Technical 
Assistance Mission No. 42. By Organization for European 
Economic Co-operation, Paris, 1953 

Materials Handling Equipment, D. Oliphant Haynes, 
Philadelphia: Chilton Co., 1957 

Material Handling Handbook, Harold Bolz, Editor, New York: 
The Ronald Press Co., 1958 

Materials Handling Manual (Nos. 1, 2, 3, 4), V.H. Laughner, 
Editor, Boston Publishing Co., 1955, '57, '58, '59. 

Materials Handling Storage Systems, Booklet Reprint from 
PLANT ENGINEERING Magazine 

Materials Handling with Industrial Trucks, K.E. Booth, 
C.G. Chantrill, British Industrial Truck Association, 
London, 1962 

Euphonious Coding, E. Ralph Sims, Jr., Management Center of 
Cambridge, 1967 
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Plant Layout and Materials Handling, James M. Apple, New York: 
The Ronald Press, 1950 

Storage and Materials Handling, Departments of the Army, the 
Navy, the Air Force, and the U.S. Marine Corps, 
Washington 25, D.C.: 1955 

Systematic Layout Planning, Richard Muther, Boston: Industrial 
Education Institute, 1961 

The Library of Know How-Materials Handling, (four booklets), 
Pittsburgh: Materials Handling Institute, Inc., 1958 

The Palletizer - Pallet Pattern Selective Guide, Saul Goldweitz, 
Boston: Modern Materials Handling, 1951 

Warehouse Operations Planning & Management, Andrew J. Briggs, 
New York: John Wiley & Sons, 1960 

Warehouse Operations Handbook, U.S. Federal Supply Service, 
Washington: 1953 

TIJDSCHRIFTEN 

AUTOMATION (USA) The Penton Publishing Co., Cleveland, Ohio, 
44113 

DISTRIBUTION AGE (USA) Chilton Company, Philadelphia 39, Pa. 

HANDLING & SHIPPING (USA) Handling & Shipping, 812 Huron Road, 
Cleveland, Ohio 44115 

MODERN MATERIALS HANDLING (USA) Cahners Publishing Co., Inc., 
221 Columbus Avenue, Boston, Mass. 02116 

MATERIAL HANDLING ENGINEERING (USA) Industrial Publishing 
Corp., 812 Huron Road, Cleveland, Ohio 44115 

MECHANICAL HANDLING (Great Britail) Iliffe Industrial Publica- 
tions Limited, Dorset House, Stamford Street, 
London S.E. 1, England 

FORDERN UND HEBEN (German), Verlag fUr Wirtschaftsschrifttum, 
Wiesbaden, Germany 

WESTERN MATERIAL HANDLING (USA) Baymer Publications, Inc., 
410 N. Lachmont Blvd., Los Angeles, California 90004 

MATERIALS HANDLING IN CANADA, Maclean-Hunter Publishing Co. 
Ltd., 481 University Avenue, Toronto 2, Canada 
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VAKTECHNISCHE ORGANISATIES 

International Material Management Society 
Huron Towers, Room 214-B 
2200 Fuller Road 
Ann Arbor, Michigan 48105 

American Institute of Industrial Engineers 
345 East 47th Street 
New York, New York 10017 

American Institute of Plant Engineers 
1347 Meier Ave. 
Cincinnati, Ohio 45208 

Society of Packaging and Handling Engineers 
14 E. Jackson.Boulevard 
Chicago, Illinois 60604 

RAADGEVENDE ADVIESBUREAU'S 

Association of Professional Material Handling Consultants 
Office of the Secretary 
9116 Four Winds Way 
Skokie, Illinois 60077 

Association of Consulting Management Engineers 
347 Madison Avenue 
New York, N.Y. 10017 
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WERKFORMULIEREN 

Volgend op deze bladzijde zult U blanko kopiebn 
aantreffen van vele, in dit boek behandelde for-
mulieren. Deze formulieren kunnen eruit gehaald 
worden en tot gebruik dienen voor het plannen van 
Uw volgende handling projekt. 

Deze formulieren kunnen voor intern gebruik geko-
pieerd worden, mits de bron van herkomst vermeld 
wordt en het gebruik van de formulieren geschiedt 
overeenkomstig de geldende voorwaarden met betrek-
king tot auteursrechten. Eveneens bestaat de moge-
lijkheid formulieren aan te vragen bij met Muther 
International geli6erde bedrijven. In Amerika die-
nen de aanvragen gericht te worden tot: 

Richard Muther & Associates Inc., 
6155, Oak Street, 
Kansas City, MissOuri 64113. 

Een plastic liniaal met symbolen wordt U hierbij 
aangeboden. Deze liniaal dient gebruikt te worden 
voor het analyseren, schematiseren en zichtbaar 
maken van materiaal bewegingen. Voor het gemak 
van de gebruiker staan op de liniaal gedrukt de 
voornaamste waarderingsmaatstaven en de overeenge-
komen afspraken zoals die toegepast worden in 
Systematische Materiaalstroom- en Transport Analyse 
(SHA) en in de daarbij behorende neven-techniek 
Systematische Layout Planning (SLP). 
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OVERZICHT WERKFORMULIEREN 

Elk van de hiernavolgende werkformulieren is in de tekst van 
dit boek behandeld. De kolom "Figuur No." (zie beneden) geeft 
aan waar in de tekst het formulier is behandeld. Het overzicht 
is gesorteerd op volgorde van behandeling in de tekst. 

Om de blanco werkformulieren echter ook gemakkelijk in dit 
deel van het boek terug to kunnen vinden, zijn de formulieren 
numeriek gesorteerd op volgorde van formuliernummer. 

Figuur No. Formulier No. 	Benaming van Formulie,r 

	

1 - 3 	221 	Materiaal Eigenschappen 

	

1 - 5 	225 	Materiaal Classificatie Overzicht 

	

3 - 3 	529 	Proces Analyse Formulier I 

	

3 - 7 	241 	Aoute Kaart 

	

3 - 9 	140 	Ingangs/Uitgangs Stroom Formulier 

	

3 - 11 	246 	Overzicht der Bewegingen 

	

4 - 7 	251 	Afstand-Intensiteit Matrix 

	

6 - 5 	282 - P 	Formulier voor Technische Afstemming 

	

8 - 3* 	262 	Overzicht der Benodigdheden 

	

9 - 3 	171 	Evaluatie van Alternatieven 

	

10 - 2 	227 	Proces Analyse Formulier II 

	

10 - 4 	136 	Van-Naar Matrix 

	

10 - 7* 	245 	Route-Produkt Bewegings-Overzicht 

250 	Afstand-Intensiteit Matrix 

281 	Formulier voor Technische Afstemming 
(klein formaat) 

	

12 - 2* 	706 	Projekt Tijdplan 

uGeIllustreerd in de tekst, maar het formulier is niet gedetail-
leerd behandeld en omschreven. 



R M A — 136 

vimm-NRAR !vim rRIA Fab•iek 	 Proiekt 

PRODUKT/MAT. 	 van 	 	 Bled 
Met Door 

	 Basis der Gegevens 	 Datum 

AKTIVITEIT OF 
BEWERKING 

NAAR 

AKTIVITEIT 
OF BEWERKING 

VAN 
1 2 3 4 5 

• 

6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20 

TO
TA

A
L
 

1 

2 

3 
4 

. 
6 

7 
8 

9 
10 • _ ,_ , 	- .- 
11 
12 

13 

1 24 

15 _. • 
1 6 
1 7 a 

18 

19 

20 
TOTAAL 

• • 



Fabriek 	  Projekt 	 INGANGS/UITGANGSSTROOM FORMULIER Door 	  Met 

Gebied 	  Datum 	  Blad   van 	 

I INTGANG S-- STI2 0 OM —+ 
BEWERKING 

0 F 

GEBIED 

UITGANGS— STR 0 OM —4- 

PRODUKT—MATERIAAL 

OMSCHRIJVING 

(PRODUKT OF PRODUKTGROEP) 

HOEVEELHEID PER 

VAN NAAR 

HOEVEELHEID PER PRODUKT—MATERIAAL 

OMSCHRIJVING 

(PRODUKT OF PRODUKTGROEP) 
. 

EENHEID GEM. MAX. EENHEID GEM. MAX. 

1 

2 
3 
4 
5 _ 
6 
7 
8 

11 
12 
13 
14 

:J-5  
16 
17 
18 

2g 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28  
29 
30 	 . 

Ospm : 	  

M A — 140 



EVALUATIE VAN ALTERNATIEVEN 

Fabriek/Gebied 	  Projekt 	  Datum 	 

Omschrijving van Alternatieven: 	 A. 	  

B . 	  C. 	  

D . 	  E. 	  

Weegfaktor bepaald door 	 Waarderingscijfer door 	Geteld door 	 

FAKTOREN/OVERWEGINGEN GW. 
WAARDERINGEN 

A B 

EN GEWOGEN 

C D 

WAARDERINGEN.OPMER- 

E KINGEN.  

1 

2 ,,/',,,--',„.--" -- 

3 *. 
4 

4 .> 

5 /* ✓  

6 , /' 

7 ..'''' '' / /'-'<,...- 

8 v"--.-.-  .------- -------- -------- ,--'---- 

9 

1 o .-------------------,..----..-."-----/------ 

1 1 

12 /--</„ 

13 „'/'</ 

1 4 . 

TOTAAL 

OPMERKINGEN: 

R M 	— 171 



MATERIAAL EIGENSCHAPPEN 	 Fabriek 	Projekt 	  

Door 	 Met 
Datum 
	 Blad 	van 

PRODUKT/MATERIAAL 

OMSCHRIJVING 

(Produkt of Produkt-Groep) 

PHI SIEKE EIGENSCHAPPEN OVERIGE EIGENSCHAPPEN 

GROOTTE 

Vloeibaar, 
mig of 

a  
+3 m c o 
-J 

in GEWICHT 

in; 

VORM BESCHADIGINGS- 
RISICO 

(GEVAAR VOOR 
mensen, mate- 
riaal en/of 
Faciliteiten) 

TOESTAND 

(Temperatuur 
stabiliteit 
Onbuigzaamheid 
Vuilheid etc), 

HOEVEELHEID 
(VOLUME) 
en/of 

Seriegrootte 
Karakteris- 
tieken 

TIJD 
(Regelmatigheid) 
Seizoensafhan- 
kelijkheid 
Urgentie)  

SPECIALE 
EISEN 

(Buitengewone 
of 

Beheers-eisen) 

Hier vermelden 
dien materiaal 

Stortg 

-o +3 
a a L 

CO 

Gasvor- 

in- 

oed is. 
a +3 m 
o o 
2 

1 
2 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 

18 1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

_.10 
4  WAARDERING VOOR EIGENSCHAPPEN 

Rood - Absoluut bepalend voor Classificatie 
Oranje/geel - Extra Belangrijke Invloe," 

Opm : 

R M A — 221 



MATERIAAL CLASSIFICATIE OVERZICHT Fabriak 	  Projskt 
Door 	  Mat 	 
Datum 	 Blad van 

MATERIAALKLAS SE CLASSIFICATIE CRITERIA 

TYPISCHE VOORBEELDEN Omschrijving 
Klass. 
aandui- 
ding 

PNYSIEKE EI6ENSDMPPEN 
(Afa., gewicht, vorm, riaiko, toestand) 

OVERIGE EIGENSCHAPPEN 
(Hoovoelhaid, tijd, special. eisen) 

Opt' . : 	  
1-? 	225 



FORMULIER 
Te analyseren Proces 

OPersoon of 

Begin-punt   

Eind-punt 

Materiaal 

-- onveraT6nderdelen 

Onderdelen 

tot gereed 

Grootte/Gewicht 

produkt 
Aantel per 

Gereed produkt 
Fabriek 	 Projekt 

Door 	 Not 

Datum 	 Bled van 	  

Hoeveelheid eindprodukten per (tijdseenheid) 

0Huidig 	Epoorgesteld 	(Alt. 
Omsohrijving van alternatief 	 

6eanalyseerde 
eenheden 

(Eenheid produkt
of materiaal) 

Eenheden 
per 
lading 

m m 	42 	c 
c m u 	-, 
Icac .5 	8.FeT m fi 	.-2 	0 .A 	L 	m 
I 15  Lc  1 1 I 
m x 	> o 

ONSCHRIJVING VAN AKTIVITEIT 

Gewicht 
of 

Grootte 

aarng 
IN - 

Aantal 
Ritten 

PER: 

Afstand 
IN: 

Tijd 

IN: 

Kosten 

in 

OPMERKINGEN. 
Verifieer: Produkt-Quantiteit.Route 

Steunverlonende diensten-
Tijd. 
Waaror,Wat-Waar-Wanneer- 

ElimineerlIAGIner-Reoroaniseer 

per  
per 

— 

1 001)0DV 

00E)0 DV 
00000 
00r). 0 DV 
001) ■ Dv 

2 
3 - 
4  
5 
6 

00Q ■ Dv 
00Q• Dv 
00r)Epv 
00 c) ■ DV 
000 ■ Dv 
00E)EI DV 
00E)• DV 
00Q• Dv 
000• Dv 
000 ■ Dv 
00E) ■ Dv 
000 • Dv 
000 • Dv 
001)• Dv 
000 ■ Dv 
000 ■ Dv 
00Q• Dv 
000O Do 

00C)• DV  
7 
8 
9 00Q• Dv  

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 • 

23 
24 
25 
26 00I)• DV 

000• Dv 
000 ■ DV 
00E)• Dv 

27 00Q• Dv 
 

28 
29 
30 ..._._. 

o a en 
R M A m 2 2 7 



RuuTErxmAri 
Fabriek 	  Projekt 	 
Door 	 Met 
Datum' 	 Bled 

MATERIAALKLASSE 
Oleschrijving Klasse 

'dent. 
Opneak-plaata 

ROUTE BESCHRIJVING AFSTAND 
Route/Weg 

STROOM 

Stroomintenaiteit 
of Hoeveelh/Tijdseenh.) 

OF BUMPS 

Voorwaarden 
Hoeveelheid, Service, Tijd. 

CODE 
Neerzot-plaate REF. 

1 

4 

5 

6 

8 	. 

9 _,--- 

10 

11 

12 

Van 
Naar van 

Opm.: 
M 	2 4 1 

ROUTE -SCHETS ❑  ANDERE KANT, of 



Fabriek 	  Proiekt 
Door 	 Met 

Datum 	  Blad   van 

ROUTE-PRODUKT 
BEWEGINGSOVERZICHT 

Stroom-44nheid in 	 per 	 
Basis voor stroom-46nheid (of Conversie Waarden) 	  

ROUTE 

PR ODUKT—MATERIAAL 

TOTAAL 

• 	VAN—NAAR 

II 	BEIDE RICHTINGEN 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
I - 

8 

9 
10  
11 
12 

13 . 

14 . 

15 

16 

17 

18 

19  
20 

_LLJ 
22 

23 

24  

25 

26 

27 
_28 

.29 

30 
TOTAAL 

R M A — 245 



FIRM 
MATERIAALSTROON-INTENSITEIT 
IN 

	 Fabriek 	 Projakt 	  
Door 	 Met 	  

	 Datum 	 Blad 	van 	 

MATERIAAL 
MEETEEMEID 

OVERZICHT DER 
BEWEGINGEN 

T OTALE 
INTENSITEIT 

in 

ROUTE 
TRANSPORT 

ARBEID 
in 

MATERIAALKLAS SE 

Van - Naar 
&gide Riohtingen 4, 

| ,-. y 0   	a 
1 	_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,_ _ _ __ _ _ _ _ 

_ 
2 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ ____ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 3 - 	 ,_ _ _ __ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 

—  — —I— .,_ _ _ _ __ --- 
___ _ _ _ _ 
— ___,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
— 

7 
_ _ _ 

_ i i _ _ 1 __ _ _ _ _ ..., _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ 

9 
_ _ _ 

_ _ _ 
___ 11 — — 
_ _ _ 
_ 13 _ 
_ _ _i__ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ 

17 
_ --- 

_ 18 _ _ _ _ _ 
_ 14 _ _ _ _ _ 
_ 

2O 
— — 1—. -- — _ _ _ _ _ _ _. _ _._ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 2 1 
_ _ _ _ __ _.,_ _ _ _ __ _ ___ __ ____ 

_ 
22 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ ___ _ 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ _ 
— 

2 Li. — .1.- - - - - _ -T ___ _ — _ _ 	 _ __ 
_ 

2 5 

i:s1A.TERIAAL— 	INTENSITEIT 
KLASSEN 
TOTAAL 

TRANSP.ARBEID  
WAARDERING N I Con trole To t aal 

CODE PHYSIEKE TOESTAND VAN DE ROUTE REF: KENMERKEN VAN DE MATERIAALSTROMEN OF ANDERE VERKLARINGEN 

1 , 
R M A - 2 4 



AFSTAND-INTENSITEIT 
MATRIX 

Fabriek 	  Projekt 	  

Door 	  Met 	  

Datum 	  Blad 	 van 	 

Produkt—Materiaal 

Artikelen of 

Produkt—Groepen 

k 
H 

El 
z 
Z 
H 

c.),-4  

Z 
(4 

u) 

E-1 
W 

0 z 

AF STAND 

1 

in 

31 16 
2 17 32 
9 18 33 
4 19 34 
5 20 35 
6 21 36 

al 22 37 
8 23 38 
9 24 39 

10 25 40 
11 26 41 
12 27 42 
13 28 43 
14 29 44 
1,5 30 45 

R M A - 250 

S
tr

oo
m—

in
te

ns
it

e
it

 



S
TR

OO
M

IN
TE

R
SI

TE
IT

 I
N  

AFSTAND—INTENSITEIT 	FABRIEK 	 PROJEKT 	  

MATRIX 
	 DOOR  - 	 MET 	  

DATUM 	  AD 	 VAN 	  

GEGEVENS UIT 
	

WAARDE — BASIS 

MATERIAALKLASSEN (VOORGESTELDE SYMBOLEN : 0 ❑  LX+ O Vi2) 1 01Zi&N) 

10  	25 	  
11  	26 	  
12  	27 	  
13  	28 	  
14  	29 	  
15  	30 	  

Ltr Syn-, 
	 tiMac hr ijVing 

	 L tr Sym 
a  
b  

d  

g 

ROUTES 

Omschrijving 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

11111111111111111111111  11111111111111111,111111111111111111  I  

IIMMEMME MEMMEMEMMEMEMMEMMEMMEMMEMMEMEMEMEMEMMEMMEMMEMMEMMEMM 
MMEMMEMMEMMEMEMMEMMEMMIONIMMEMMEMMEMMEMMIMMEMMMEMMUMEMMEMEMM 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
MMEMEMMINIMMEMMEMMEMMEMMEMMEMMEMMEMMEMMEMEMMEMM MMINIMMEMMEMEM 
MINIMEMEMMINIMMEMMEMEMEMMEMMEMMEMMEMMEMMEMEMMEMEMMEMINIMMEMMEMM 
MMINIMMEMEMMEMMEMMINIMME MEMMEMMIIMMEMMEMMEMEMMINIMMEMEMEMEMEMM 
1111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 

I  

MIIIMMEMEMMEMMEMMEMEMEMM NM UM= MINIMMEMMINIMMEMMEMEMEMMEMMEM 
MINIMMENIMMEMMEMMEMEMEM MMEMMINIMM MEMMEMMEMMEMMEMMEMOIMMEMEMME 
MEMOMMEMEMMEMEMMINIMM IIIMMINIMEM MEMMEMEMEMMINIMMEMMEMMEMMEMM ME 

WSTANi. 

:DENT:FIG/17E 
VAN DE ROUTE 

RMA — 251 



OVERZICHT DER BENODIGDHEDEN 	 Fabriek 	 Projekt 	  
Door 	  Met 	  

Alternatief• 	  Datum 	 Blad   va- 

METHODE 

a) 	Iedere methode apart vermelden 

BEWEGINGEN 

b) 	oute en 	ateriaalklassen 
-■ 

M.H. APPARATUUR & TRANSPORTMIDDELEN 

c) Benodigde App.tuur 

'd) Inv. 
in 	$ 

c)Bedr. 
Kosten 
p. jaar 

PERSONEEL 

- 	Benodigde menser. 

g) kosten 
p.  jaar  

TOTALE_. 
BEDR. 
KOSTEN 

h) Vir 

. 1 

OPM: 	 TOTAAL 	I 

R MA — 262 



FORMULIER VOOR 
TECHN. AFSTEMMING 

Fabriek 	 Projakt 	  

Door 	 Met 	  

Datum 	  Blad 	van 	 

Alternatief Plan 	  

PR ODUKT 
r\,' A TF;RlAAL 

R OUTE 
S AT SA T S AT S A T S A T S A T 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  
11 

12 

13  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

1 26  
27 

128 

1 29  
30 

 

Ipmerkingen en Alternatieve Handling Methadon: 	  

P M A - 



       

Irma 	 F abriek 	  Pro jek t 	  

Door 	  Met 	  

A lternki.tief 	  Datum 	  S 1.8 ,1 	 van 	  

FORMULIER VOOR 
TECHN. AFSTEMINGLWICTNG 

      

      

  

ME HOOF 

   

      

       

       

       

       

MATERIAALKLASSEN K lasse I K lease 'dente__ 	 K. law:6e I dente 	 K 1 asue I dente 1'1 asst' 	T. dente- K lasse I dent. dent e 	I 
ROUTES 

• mschr. 0 mschr e  0 machre Omschr. _ Omschr. 0 mschre 

VAN-NAAR 
Alt.1-0-  
Ref. 	S 

A  I Al"G - 
Ref., 	S A T IE -0-  

Ref .1 	S A T ART ; Ref.' 	S A 1 T kifT ---,. -  
Ref.I 	S A T 

AILI 	- 
Ref.i 	S A T III BEIDE R CHTINGEN 

1 

1 1 1 1 1 
_ 

1 
2 

1 1 
3 

- 
___ --i— 

I 
__ __ 1 

1 --r -  
1 

4 

1 1 
5 

1 1 
6 _ --- 

1 1 
7 

1 _ 

8 

I i 
1  -1 -  - 

1 
.9 

1 1 I 1 
10 

I I I I 
ii 

_ 
-1 - 

1 
12 

1 I 1 
13 

i-  
I 

-I-  - 
I 

I — 
 

-I - 
1 

14 
1 
1 

15 

1 
7 — 

1 1 
16 L 
17 L 
18 

-1 	- -1 

19 

I 
 _ _ r- _ _ 

I 
I 

20 

1 
-1 -- 

I 
21 

=1 I 
- 1-  - 

I 
22 

- 
a . -- 

— __ __ _ ni - 
23 

24 

I — 
25 

- 
__ _ 

1-11  
__ _ 

1 1 _ 1 1 

ALTERNATIEVE 

OF SECONDAIRE 

METHODEN 

I_ _ 
a 

_ _ _ 
e 1 

_ _ _ _ r-,-.1 —  
W 1 I 

__ 
I c 1 , 	1 g 1 

-- - - 

t b 
- - 
f 

- - - - - - 
hi 

_  k_l -- -- 
d i  1 

OPM. :  

RMA 282 P 



AANTAL PER 
GEREED PRODUCT ONOERDELEN GROOTTE/GEWICHT 

CONVERSIE ONDERDELEN TOT GEREED PROOIKT 

Te Analyseren Proms: 

Fabriek 	Projekt 
Door 	Net 	 

Datum 	Glad 	van 

Startpunt 	  

Eindpunt 	  

Huidig of 	Ovoorgesteld (alt, 

Omschrijving Alternatief 	 

PROCES-ANALYSE FORMULIER 

  

Hoeveelheid eindprodukt per (tijd) 	 

  

    

GEANALYSEERDE 
EENHEDEN 

EN 
EENHEDEN 
PER LADING 

Icri 117,1 

 ri E co a 

OMSCHRI JVING 
VAN 

AKTIVITEIT 
GE

WI
CH

T/
GR
OO

TT
E 

VA
N
 DE

  L
AD

IN
G 

I
N
 	

 

AA
NT
A
L
 R
I
T
T
E
N
 I 

P
FR

 

2 
i 
* 4 

OPMERKINGEN 

1 

2 

3 

—4 

5 

6 

7 

— 3 

9 

10 

11 

1 2 

1 3 

14 

ioTAAL 

R M A — 529 



PROJEKT-TIJDPLAN Fabriek Projekt 

ONCTRWERP Stand per Door Met 

VERDELING Opgesteld door Datum Bled van 	 

Projektnummer en/of 	Te nemen ,Verant 
:woord. 

VERDER 
SCHEMA Omschrijving 	Te verrichten Arbeid 	Aktie 

1 

2 

3 

5 
, _ 

7 

9 

10 

11 

12 

1 3 

1 4 

1 5 

16 

17 

18 

Gantt Kaart Code: 	r Datum dat work moet aanvangen -1 
	

Datum dat werk klaar moet zijn 	Totaal geschatte, Benodigde tijd.--Hoeveelheid gedaan 
Werk 

R M A 	706 
	

(Elke vertikale periode is dgn Tijds4dnheid. Gebruik de Gantt Kaart Code of geef getallen en/of andere indicaties) 



TRANSPORTEENHEID (LADING) MATERIALS HANDLING APPARATUUR 

TRANSPORTBAND LOS SPOOR 

33,  Plateau 

VerklarIng der tekeft: 

j 	Y Hack 

HEFFENDE 
TRANSPORTBAND 

AANGEDREVEN 
TRANSPORTBAND 
(Rollenbaan, band etc.) 

TRANSPORTBAND OP 
ZWAARTEKRACHT 
(Glijbaan, rollenbaan) 

PIJPLEIDING 

HANGENDE 
TRANSPORTBAND 

MANUAAL, 
LADING DRAGEN 

HANDWAGEN, 
24IELEN 

ZAK 

DOOS, KRAT, 
KIST 

HANDWAGEN, VAT, TROMMEL 
CD 

44IELEN 

HANDBEDIENDE 
HEFTRUCK PLATEAU, BLAD 

AANGEDREVEN 
PLATEAUWAGEN 

AANGEDREVEN 
HEFTRUCK 

KRAANWAGEN 
LAADEENHEDEN 

TREKKERsOPLEGGER PALLET, 
STFUNPALLET 

PALLETDOOS, 
PORTAALWAGEN CONTAINER 

VRACHTAUTO 

SLEEPTRANSPORTBAND 
MET WAGENS 

HANDWAGEN 
OP SPOORRAlL 

INDUSTRIE 
SPOORBAAN 

ENKELSPOOR 

MOBIEL 

In Pijp-
leiding 

VLOEI-
'BUR. 

GAS 

MASSIEF 
STORTGOEO 

STLKGOED 

IN OPSLAGEENHEDEN 

KRAAN, HIJSTOESTEL 

BOKKRAAN 

VASTE KRAAN 
(Kraanarm, laadboom) 

LOOPKRAAN 
(Op rails) 

LIFT 

HIJSTOESTEL 

KABELBAAN 

STAPELKRAAN 

0 

• • 

'DS 
0 0 

M a A andel jving 	0 0 a Wielen 

Gebruik voor aanvullende informatie: 

LETTER — 	geeft weer specifiek soort appa- 
ratuur of transportetnheid aan 

OCTAL 	geeft capaciteit van apparatuur 
of groottafgewicht van transport- 
AAnhsid man. 

I
T 

MATERIALS HANDLING SYMBOLEN 

IWarls.s.arii; iciLnAKO MUTHER & ASSOCIATFS BRA-1153-K 



L 	 ALTERNATIEVE HANDLING PLANNER 

MATERIALEN 

 
 

BEWEGINGEN 

METHODEN 

TRANSPORT I 	Transportgebonden 
Aktiviteiten 

:0 Handling Gebieden 

1 

I 	/ 
/ 

/ 

	

I , 	I  
/ 

	

I 	I 

	

_I 1 	I 
- 	I 

	

I 	I 	I 
I  

/ 
/ I/ 

SLEUTELGEGEVENS PQRST 

1. CLASSIFICATIE 
VAN MATERIALEN 

■alla ••■• ••■ 

r ; KENNIS EN BEGRIP VAN DE 
MATERIALS HANDLING WOODEN 

1  

SYSTEMATISCHE MATERIAALSTROOM- EN TRANSPORT ANALYSE (SHA) 
(MICRO OVERZICHT ) 

MATERIALS 

HANDLING = 

ANALYSE 

IA 

O 

PR
O

C
ED

U
R

E 

FORMULES EN 

TOELICHTINGEN 

1 
I TOEPASSING VAN S'AIBOLEN VOOR IDENTI- 1 KLEUR I INAPT 
1 	 1 FICATIE VAN AKTIVITEITEN EN GEBIEDEN 	I 'DENT. 	WIT 

BEWERKING 
KL I ER BECORDELING 

Service 6 Onderstsuning 
Aktiviteiten✓Gebieden • A.S.M.E. STAN)AARD 	a 
Kantoren, Gebouven 
Bousbundige aspekten 

(Overgenosen els basis 	: 
voor de S H A. •rocedure 

HANDLING 

A/4 Absolcut goad 

E /3 

1/2 

0/1 

E xtra goad 

Interessant 

Ongeveer mirsaal 

U/O Uiterst ..tig 

X/-I Niet acceptabel 

Ontwikkeling 

a GRONDBEGINSELEN PATROON SYSTEMATISCHE HANDLING ANALYSE 

WAARDERING INTENSITEIT I KLEUR 

DER MATERIAALBEWEGING 	I 	CODE 
Wordt aangegeven door de 

Intensiteit (I) . 

hr.scite van de atrmnslijn  

AANTAL 

LIJNEN 

OPSLAG 	IV Magazijn 

1 	 
V E R T R A G I N G D Neerzetten, wachten 

1 
KEURING 	El Kontrole, keuring, inspectie 

Afstand (A) 
Wordt eangageven  door de 
1 •to van de stroosliin  

Transport Arbeid (TA) 

TA . IA .rliFxA 

Wordt aangegeven door het 
vlak van de strooali n 

M.H.-Syetesen: 
0 - Direkt 	C - Centraal 

K -Kanaal 

Absoluut hogs intensiteit 

Extra hogs intensiteit 

Invloedrijke intensiteit 

Ong. normal. intensiteit 

Urgentieloze of wormer- I 
loosbare intensiteit 1 

Een stippellijn betekent sin halve lijn, of halverwege 
tuseen twee vaarderingen - aangegeven door een min-taken 
tackier de klinker. 

PROM ANALYSE 

SYMANLEN 6 AKTIVITEITEN 

(2) Voriegoving 
Behandeling 

I 0 Montage 
I 	Desontage 

II 

IV 

EXTERNE INTEGRATIE 

DETAIL HANDLING PLAN 

INSTALLATIE 

TIJD 

I. LAYOUT 

3. ANALYSE DER 
BEWEGINGEN 

A. ZICHTBAAR MAKEN 	I 
DER BEWEGINGEN  

	I 
A. VOORLOPIGE PLANNEN 

VCOR OE HANDLING 

7. MOOIFICATIES EN 
RESIRICTIES 

S. BEREKENING DER 
BENDDIGDHEDEN 




