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OPDRACHT 

Systematische Layout Planning (SLP) is tot stand gekomen 
na een groot aantal jaren van onderzoek, ervaring en 
praktijk. Gedurende dit tijdsbestek hebben drie personen 
in aanzienlijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van 
dit boekwerk, hetwelk dan ook uit dankbaarheid aan hen 
wordt opgedragen: 

Harold Bright Maynard 
Erwin Haskell Schell 
Rene de Valliere 

Hun vaste geloof in gezonde grondbeginselen, hun vastbe-
slotenheid praktisch to blijven en hun persoonlijke aan-
moedigingen zijn immer op hoge prijs gesteld. 



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, intui'tie 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, een procedure-
schema en een stelsel van afspraken om de verschillende activiteiten, relaties en alternatieven te 
waarderen. 

Ten gevolge van de grote belangstelling werden -met toegemming 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 gefnteresseerde 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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INLEIDING 

Dit boek is geschreven met als primaire doelstelling: bedrijfs-
leiders en layout technici duidelijk maken en aantonen hoe plan-
nen ontworpen worden voor het inrichhen van hun gebouwen. Over 
principes zal niet uitgeweid worden. Dit boek is veeleer een 
uiteenzetting over een universele aanpak en een specifiek aan-
tal te volgen procedures. 

De inrichting van werkplaatsen is een probleem zo oud als de 
handwerken en ambachten zelf. Naarmate produktie-processen en 
de moderne manier van zaken doen zich ontwikkelden, moest meer 
en meer aandacht geschonken worden aan de benutting van ruimte. 
Ingenieurs in Duitse erts-verwerkende bedrijven, pakkerijen van 
vleesprodukten in Chicago, Canadese producenten van spoorwagons, 
auto-fabrieken in Detroit en Britse scheepsbouwers, zij alien 
boekten vooruitgang met ongebruikelijke, ongewone layouts. Be-
drijfsarchitecten leerden hun gebouwen of te stemmen op het op 
lange termijn funktionele gebruik van de ruimte in deze gebou-
wen. Maar er waren "bedrijfskundigen" zoals Taylor, de Gilbreths, 
Barnes, Maynard en Mogensen voor nodig om doelmatige ontwerpen 
en technieken voor het zichtbaar maken van processen te ontwik-
kelen, die gebruikt konden worden als basis voor het aanpakken 
van bedrijfslayouts. 

Ondanks deze belangrijke bijdragen en de erkenning door de mo-
derne industrie van de uit een goede planning voortvloeiende 
kostenbesparingen, is layout planning (nog) niet tot een duide-
lijke procedure ontwikkeld. Bij veel opdrachten op het gebied 
van layout planning heb ik gezocht naar een effektief patroon 
dat ik zou kunnen volgen. Zoals de meeste analysten heb ik ge-
worsteld met het probleem van zo veel faktoren, overwegingen, 
fysieke kenmerken en doelstellingen in mijn layout projekten 
dat ik mij maar al te vaak verbijsterd gevoeld heb. Daarom na 
vele jaren gestruikeld te zijn over dezelfde proceduurachtige 
fouten die anderen voor mij steeds weer gemaakt hebben, heb ik 
ernaar gestreefd een universele procedure voor layout planning 
te ontwikkelen. 1k wenste een logische aanpak, betrouwbare 
analyse-technieken, een eenvoudig stel afspraken of teken-taal 
en een recht-toe recht-aan, eenvoudig te volgen patroon van 
procedures - een patroon dat de vele afzonderlijke, reeds in 
gebruik zijnde technieken, zou combineren en in hun ware ver-
houding tot hun recht laten komen. 

Systematische Layout Planning (SLP) benadert deze doelstellingen 
zeer dicht. Het is niet perfekt, het is geen vervanging voor be-
oordelingsvermogen of intelligentie; het is - naar mijn overtui-
ging - nog niet volledig. Mogelijk zal men SLP beschouwen als 
zijnde niet erg wetenschappelijk of misschien als to technisch. 
Maar niet weg te redeneren is het feit dat het gebaseerd is op 
ervaringen die verkregen zijn in meer dan 200 layout projekten; 
het heeft met goed gevolg zijn diensten bewezen bij het maken 
van layout plannen in allerlei soorten situaties zowel in de in-
dustrie als in de diensten-sektor; het werkt duidelijk tijdbe-
sparend en draagt ertoe bij ernstige vergissingen te vermijden. 
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HOOFDSTUK 1 --- GRONDBEGINSELEN 

In dit eerste hoofdstuk worden de grondbeginselen behandeld 
die aan layout planning ten grondslag liggen. In hoofdstuk 2 zal 
de in de praktijk te volgen procedure verder uitgewerkt worden. 

WAAROM LAYOUT PLANNING 

Veel bedrijfsleiders stellen de vraag "Waarom layout plan-
ning?" In sommige gevallen lijkt het even eenvoudig om installa-
tie, apparatuur of meubilair maar willekeurig in een bepaalde 
ruimte neer te zetten om daarna het genoegen te smaken net zo 
lang veranderingen aan te brengen tot een bevredigende opstelling 
is bereikt. Voor de huisvrouw, die bij tijd en wijle het interieur 
van haar huffs een ander aanzien wil geven, is dit een zinvolle 
methode. Maar deze aanpak zou in het bedrijfsleven in nagenoeg 
alle gevallen leiden tot tijdverlies, stilstaande apparatuur en 
verstoringen bij het personeel. Bovendien zou wet eens de kans 
kunnen bestaan ernstige flaters te slaan bij het benutten van het 
beschikbare terrein, bij nieuwe kostbare opstellingen of bij het 
daadwerkelijk slopen van gebouwen, muren of gedeelten van gebou-
wen die weliswaar nog bruikbaar zijn, maar die naderhand belemme-
ringen blijken te zijn voor het realiseren van doelmatigheid en 
lage bedrijfskosten. 

Wanneer enige tijd besteed wordt aan het maken van een plan 
alvorens de (nieuwe) opstelling te realiseren, kunnen deze ver-
liezen grotendeels voorkomen worden. Bovendien heeft men dan de 
mogelijkheid de opeenvolgende verplaatsingen en nieuwe opstellin-
gen in een logisch, alles-omvattend patroon te integreren. Op 
deze manier kunnen orde en geprogrammeerde voortgang tot stand 
gebracht worden bij een opeenvolging van ruimtelijke indelingen. 

In de gedetailleerde betekenis brengt layout planning zijn 
geld op. Het is veel eenvoudiger modellen of kopieen op papier te 
verplaatsen dan dit in werkelijkheid te doen met de gebouwen, ma-
chinerieen of apparatuur zelf. Of om een uitspraak van professor 
Schell aan te halen: "Men kan bij layout planning net zoveel fou-
ten maken als men wil en deze zullen allemaal, stuk voor stuk, 
geld opbrengen als dankzij het feit dat zij reeds op papier ge-
maakt zijn, deze fouten bij de fysieke installatie vermeden zul-
len worden". 

In feite is het ongeveer even duur om een goede layout te 
realiseren als een slechte - voor zover het althans de installa-
tie betreft - en in een aantal gevallen is het zelfs goedkoper. 
Als we echter eenmaal een slechte layout hebben, dan zal het in 
verband met de kosten van het opnieuw indelen, het verstoren van 
de produktie en het hernieuwde pogen de financiele middelen te 
verkrijgen, vaak een ondoenlijke zaak blijken te zijn er een goe-
de layout van te maken. 
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DE SLEUTEL TOT HET OPLOSSEN VAN LAYOUT PROBLEMEN 

Elke fabrieks-layout berust op twee basis-elementen: 

Produkt (of materiaal) - wat moet er geassembleerd of ver-
vaardigd worden. 
Quantiteit (of hoeveelheid) - hoeveel van elk produkt moet 
er gemaakt worden. 

Deze twee elementen vormen, direkt of indirekt, de basis voor 
alle overige kenmerken of voorwaarden bij het bepalen van de lay-
out. Feiten, schattingen of informatie met betrekking tot deze 
twee elementen zijn dan ook onontbeerlijk. 

Met Produkt (of materiaal) bedoelen we: 

De Produkten vervaardigd door de desbetreffende afdeling of 
onderneming, de begin-materialen (ruwe materialen of in-
koop onderdelen), de gevormde of behandelde componenten 
en de eindprodukten. 

Onder Produkten kunnen worden verstaan eenheden, soorten, 
modellen, afgeleiden, codenummers, artikelgroepen of pro-
duktgroepen. 

Met Quantiteit (of hoeveelheid) bedoelen we: 

De hoeveelheid vervaardigd of verbruikt produkt of materi-
aal. 

Onder Quantiteit kan worden verstaan het aantal stuks, ton, 
kubieke inhoud of waarde van de vervaardigde of verkochte 
hoeveelheid. 
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Figuur 1 — 1 De sleutel — P Q R S T — voor het oplossen van layout problemen. 
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Voor wat betreft het oplossen van layout problemen (zie 
figuur 1 - 1), vormen deze twee elementen de "greep" van de 
sleutel die we te pakken moeten zien te krijgen. Het lijkt im-
mers voor de hand liggend dat wanneer we een plan maken voor 
de layout van een fabriek of een afdeling, deze layout "iets" 
moet mogelijk maken. Dat "iets" is het produceren van bepaalde 
produkten in bepaalde hoeveelheden. 

In aansluiting op de gegevens betreffende de produkten en 
de hoeveelheden, moet informatie verkregen worden met betrek-
king tot de route (of proces-volgorde). De route geeft aan hoe 
het produkt of het materiaal vervaardigd zal worden. 

Met Route bedoelen we: 

Het produktieproces, de bewerkingen en de volgorde hiervan. 

De route kan vastgelegd zijn met behulp van fabrikage-kaar- 
ten, draaiboeken, proces-analyse bladen en dergelijke. 

De te gebruiken apparatuur en machinerieen zullen afhangen 
van de bewerkingen die men gekozen heeft om de vorm of 
eigenschappen van het materiaal te veranderen. De fysieke 
voortgang van het te bewerken materiaal of produkt door 
het in te delen gebied is eveneens afhankelijk van de 
volgorde der bewerkingen. Het zijn daarom ook de tot het 
fabrikage-proces behorende bewerkingen als funktie van 
hun volgorde die de "steel" vormen van onze sleutel. 

Een aantal service afdelingen verschaffen steunverlenende 
diensten aan de direkte vormgeving - of montage-bewerkingen 
(de fabrikage aktiviteiten of gebieden). In zeker opzicht bepa-
len deze hulpdiensten de gang van zaken bij de fabrikage, want 
zonder voldoende ondersteuning zouden fabrikage-apparatuur en 
personeel niet naar behoren kunnen funktioneren. 

Met Steunverlenende Diensten bedoelen we: 

De energie-voorzieningen, de hulpafdelingen en overige 
aanverwante aktiviteiten of funkties die in het in te 
delen gebied ter beschikking gesteld moeten worden om 
het doelmatige funktioneren van het geheel mogelijk te 
maken. 

Onder steunverlenende diensten kunnen we verstaan ander-
houd, reparatie, gereedschappen magazijn, toiletten, 
kleedruimten, kantine, EHBO, personeelswinkel, zij-
wissel- en rangeerspoor, ontvangst stations, pakkerij 
en expeditie en vaak een centrale ruimte voor binnen-
komend en uitgaand goederenverkeer. Ook opslag aktivi-
teiten worden vaak opgenomen onder de steunverlenende 
diensten. 

Al met al kan men stellen dat de steunverlenende diensten 
maar al te vaak meer ruimte in beslag zullen nemen dan de pro-
duktie-afdelingen zelf. Op grond van deze overwegingen dient 
voldoende aandacht aan deze diensten gegeven te worden. 
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Een ander basis-element van de sleutel tot het oplossen van 
layout problemen is de faktor Tijd.  Tijd beinvloedt alle vier 
overige elementen. 

Bij Tijd zijn we geneigd te denken in termen van wanneer de 
produkten vervaardigd zullen worden. Met andere woorden, hebben 
onze plannen betrekking op produkten die nu nodig zijn, of vol-
gend jaar of misschien pas over vijf of tien jaar? Hetzelfde kan 
gezegd worden met betrekking tot hoeveelheden. Zijn we bezig met 
een layout die gebaseerd is op de hoeveelheden die dit jaar no-
dig zijn, of op een lange-termijn voorspelling van twee, vijf of 
tien jaar? Daarnaast is ook het fabrikage-proces een funktie van 
Tijd, want de voor elke bewerking benodigde tijd is mede-bepalend 
voor het te volgen fabrikage-proces en voor de beslissing hoeveel 
machine-capaciteit benodigd zal zijn. En bij het bepalen van de 
volgorde van de bewerkingen zal het primaire element Tijd nodig 
zijn voor het op elkaar afstemmen van bewerkingen, apparatuur en 
personeel. Zelfs met betrekking tot de steunverlenende diensten 
is de Tijd van belang, want de afstand tussen deze diensten en 
bepaalde andere aktiviteiten zal gedeeltelijk bepaald worden door 
het feit hoeveel tijd het personeel nodig zal hebben om zich van 
het ene gebied naar het andere te begeven. 

Het belangrijkste wellicht is echter het feit dat Tijd ook 
invloed uitoefent op ons - wij die de plannen voor de layout 
maken. Voor ieder layout projekt is uiteraard een bepaalde hoe-
veelheid tijd nodig om het uit te werken, en gewoonlijk zullen 
we binnen een bepaalde tijdlimiet het plan gereed moeten hebben. 

In figuur 1 - 1 staan de vijf elementen vermeld in de vorm 
van een sleutel om ze op een gemakkelijke manier te kunnen ont-
houden. De aandacht wordt gevestigd op de zes letters in de 
"baard" van de sleutel: WAAROM. Dit is een constante waarschu-
wing voor de layout technicus om de sleutelgegevens waar hij 
mee gaat beginnen immer goed na te gaan - zo mogelijk te kon-
troleren bij de•bron waar zij vandaan komen of de bedrijfslei-
ding deze basis-gegevens waarop z'n layout plan gebaseerd is 
te laten sanctioneren. Een paar uitdagende "waarom's" kunnen 
zeer wel onontbeerlijk zijn om zeker te stellen dat de aanvangs-
gegevens goed en betrouwbaar zijn. 

Deze vijf elementen - P Q R S T - zijn de basis voor layout 
planning en staan gerecapituleerd in figuur 1 - 2. 

In wezen vormen deze opeenvolgende letters een nieuw alfabet 
voor de layout technicus. Voor hem begint het alfabet niet meer 
met A, B, C maar elk van zijn projekten zal van meet of aan be-
rusten op P, Q, R, S en T. 

Wellicht wordt dit opgevat als een spelletje met letters, 
maar zelfs als dit zo is, vormt het toch het hart en de ziel van 
wat uiteindelijk een miljoenen kostend nieuw gebouw, modernise-
ringsprojekt of herindeling van een fabriek zal worden. 
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P 	Produkt (Materiaal) 

Q 	Quantiteit (Hoeveelheid) 

R 	Route (Proces-volgorde) 

S 	Steunverlenende Diensten 

T 	Tijd 

Figuur 1 — 2 het alfabet van de Layout technicus met de basis—elementen voor 
layout planning. 

Op basis van dit alfabet zal iedereen, die gebouwen moet 
ontwerpen of herindelen, een aanvang kunnen maken en dit is wel-
licht de moeilijkste fase in elk layout projekt. 

FORMULIER VOOR PRODUKT-QUANTITEIT GEGEVENS 

Gezien het bovenstaande is het duidelijk dat de layout tech-
nicus zijn basis-gegevens moet verkrijgen aan de ene kant van het 
technisch ontwerp bureau of de produktie-planning afdeling en aan 
de andere kant van de afdelingen die zich met verkoop of markt- 
onderzoek bezig houden. Dit betekent dat we voor een fabrieks-
layout niet in de "fabriek" beginnen. We moeten veeleer eerst de 
informatie met betrekking tot de P en de Q zien te bemachtigen. 

Voor de layout technicus in een fabriek, die voor het ver-
krijgen van de P - Q informatie niet een georganiseerd systeem tot 
zijn beschikking heeft, stellen we voor gebruik te maken van het 
Formulier voor Produkt-Quantiteit Gegevens. (Zie figuur 1 - 3). 

Het Formulier voor Produkt-Quantiteit Gegevens is een geor-
ganiseerde methodiek voor het verkrijgen van de P - Q gegevens 
en bestaat uit een aantal delen. Het linker gedeelte heeft be- 
trekking op produkt gegevens, het rechter deel op de gegevens ten 
aanzien van hoeveelheden. Het bovenste gedeelte van het formulier 
(ongeveer twee-derde) heeft betrekking op de gegevens van een 
produkt; het onderste deel op de gegevens van diverse produkten. 
Ongeacht voor welk projekt gebruikt men of het bovenste Of het 
onderste gedeelte van het formulier. 

De produkt gegevens bovenaan links op het formulier hebben 
betrekking op een produkt, en wel alleen voor wat betreft vorm- 
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geving en behandeling of anders gezegd, wanneer er geen montage of 
demontage plaats vindt. In dit deel identificeren we het produkt 
of het materiaal alsmede de fysieke eigenschappen, soort, kwali-
teitsaspekten en gegevens met betrekking tot standaardisatie. 

Aan de rechterkant van het formulier is ruimte voor het ver-
melden van gegevens ten aanzien van de te produceren hoeveelheden. 

Op het linker middengedeelte van het formulier kunnen gegevens 
vermeld worden die overeenkomen met de gegevens links bovenaan, al-
hoewel het formulier zo ontworpen is dat gemakkelijk informatie 
vermeld kan worden ten aanzien van een produkt, waarbij niet alleen 
vormgeving en behandeling maar ook montage-aktiviteiten betrokken 
zijn. 

Op het onderste gedeelte van het formulier kan melding gemaakt 
worden van dezelfde informatie, voor wat betreft produkten links 
en hoeveelheden rechts,voor een onderneming die een reeks van ver-
schilleride produkten vervaardigt. 

In het algemeen gesproken moeten de produkten en hoeveelheden, 
op basis waarvan een layout plan gemaakt moet worden, de goedkeu-
ring wegdragen van hogere leidinggevende funktionarissen dan de lay-
out technicus zelf. Ten aanzien van de bedoelde gegevens dient hij 
het formele fiat te verkrijgen van die funktionarissen in de onder-
neming die belast zijn met de leiding over deze aktiviteiten. Het 
is duidelijk dat een layout plan, waarmee niet de gewenste produk-
ten in de gewenste hoeveelheden vervaardigd kunnen worden, bepaald 
niet zal passen in de doelstellingen van de bedrijfsleiding. 

Het is bovendien mogelijk de toekomstige ontwikkelingen 
(de "trends") in de produkten en in de hoeveelheden op dit formu-
lier te vermelden. Dit verschaft de layout technicus een beeld van 
de richting waarin de zaken zich zullen bewegen. Seizoenschomme-
lingen, piekbelastingen en het aantal ploegendiensten kunnen even-
eens opgenomen worden opdat zij bij de planning niet over het hoofd 
gezien zullen worden en opdat de officiele goedkeuring of toestem-
ming reeds bij de aanvang van het projekt gegeven kan worden. 

Alhoewel dit formulier op zich zelden voldoende zal zijn voor 
een diepgaande analyse van de P - Q gegevens, kan het wel dienen 
als een universeel middel om een begin te maken. Gememoreerd is 
reeds dat het punt om te beginnen het begin is. Een onervaren lay-
out technicus kan dan ook met behulp van dit formulier zijn pro-
jekt snel van start doen gaan, alhoewel het mogelijk kan zijn dat 
hij, om meer specifieke informatie te krijgen, vrij spoedig over 

FIGUUR 1 — 3 Gegevens over Produkt en Hoeveelheid. In het voorbeeld staat aan de linkerzijde de belangrijkste 
informatie over het desbetreffende produkt — een emeedblad voor gasturbines. Aan de rechterzijde vinden we de 
basis—gegevens met betrekking tot de hoeveelheid alsmede de ontwerp/trend gegevens. 

Met behulp van dit formulier ken men beginnen met het verzamelen van de P — Q gegevens, Er is aan de linkerzijde 
ruimte voor informatie betreffende.het produkt (of materiaal); aan de rechterzijde voor de benodigde hoeveel-
heden (of volumen). Afhankelijk van het feit of P een enkelvoudig produkt is, gevormd of geassembleerd wordt, 
of verschillende produkten omvat, zal het daarvoor bestemde deel van het formulier gebruikt worden. 
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zal moeten gaan op werkformulieren waarop meer ruimte voor de-
tails voorhanden is voor het projekt waar hij mee bezig is. 

LAYOUT ALS PRODUKT 

Bezien vanuit het standpunt van diegene die verantwoordelijk 
is voor het tot stand komen van een layout plan, is het resultaat 
van zijn inspanningen het layout plan zelf. Men kan dan ook stel-
len dat hij een ontwerper is van een produkt en zijn plan wordt 
het concept-ontwerp en pecificatie van dat produkt. Dit produkt 
is de fysieke geinstalle Tde layout. 

Een grout verschil is gelegen in het feit dat een technisch 
ontwerper meestal specificaties en tekeningen maakt voor produk-
ten die in series of in partijen aangemaakt zullen worden. De be-
drijfslayout technicus ontwerpt een produkt dat uniek per situa-
tie zal zijn - want fundamenteel zijn geen twee layouts aan el-
kaar gelijk. In dit licht gezien kan men stellen dat een layout 
technicus meer lijkt op een architect. 

Als we het werk van een technisch ontwerper vergelijken met 
het werk van een layout technicus, komen we tot de volgende opeen-
volging van stappen: 

Technisch Ontwerper  

Onderzoek & Ontwikkeling 

Technisch Ontwerp 

Produkt Ontwerp 

Fabrikage & Gereedschappen 

Layout Technicus  

Locatie van het in te de-
len gebied 

Algemene Totaal-Layout 

Gedetailleerd Layout Plan 

Installatie (Planning & 
Bewegingen) 

In nog een ander opzicht kan men stellen dat een fabrieks-
layout een produkt is. Een ontwerp van een produkt is in feite de 
consolidatie van een aantal componenten, onderdelen of ingredi6nten 
tot een funktioneel eindprodukt. Men neemt aan dat dit produkt 
Ofwel vanwege de vorm en de chemische eigenschappen Of vanwege de 
samenstelling van de componenten een zodanige waarde heeft dat men 
het kan verkopen en dat het met vrucht door de klant gebruikt kan 
worden. De layout is insgelijks een combinatie van verschillende 
afdelingen, gebieden of funktionele aktiviteiten die, wanneer men 
de elementen integreert, naar behoren zal funktioneren. Aangeno-
men wordt dat deze layout waardevol zal zijn wanneer hij eenmaal 
ten dienste van de gebruikers geinstalleerd is. Onder de gebrui-
kers kan men in dit geval verstaan het fabrikage-personeel en de 
eigenaren van de fabriek. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat het layout plan geen 
doel op zich is. In een niet onaanzienlijke mate bestaat bij tech-
nici de neiging te denken, en dit speciaal in tamelijk grote orga-
nisaties, dat hun layout plan het "einde van de rit" is. "Als de 
layout eenmaal tot stand is gekomen, is de zaak voor elkaar", zeg-
gen deze mensen, en zij voelen er verder geen veran 'twoordelijkheid 

1 - 8 



meer voor. Dit is bijzonder jammer want in feite heeft men totaal 
niets aan een produkt dat in de ontwerp-fase is blijven steken. 
Pas dan, wanneer het ontworpen produkt in produktie genomen wordt 
en gedistribueerd wordt naar de gebruikers, kan men zeggen dat 
men er werkelijk iets aan heeft en dat het een winstgevende zaak 
is voor de onderneming. Op grond van dezelfde redenering kunnen 
we zeggen dat een layout niet of nauwelijks nut heeft tot het tijd-
stip dat het door de bedrijfsleiding en het personeel geaccepteerd, 
geinstalleerd en door hen in werking gesteld is. 

De layout technicus moet zich daarom ook realiseren dat het 
zijn verantwoordelijkheid is het plan te "verkopen", het te laten 
installeren en gebruikers op de manier waarop het bedacht en ont-
worpen is om gebruikt te worden. Pas dan is het geld, dat voor hem 
is uitgegeven om het layout plan te maken, een voor de onderneming 
economisch verantwoorde investering. 

FASEN VAN LAYOUT PLANNING 

De vier stappen die de layout technicus neemt, kunnen vertaald 
worden in wat bekend staat als de vier Fasen van Layout Planning. 
Deze fasen omvatten: 

Fase I--Locatie 
Bepaal de locatie var het in te delen gebied. 

Dit behoeft niet noodzakelijkerwijze betrekking te hebben 
op een nieuw terrein. Vaak is het zaak te bepalen of 
de nieuwe layout (of aangepaste layout) gesitueerd zal 
worden in dezelfde ruimte, in het huidige opslag-areaal 
dat voor dit doel vrijgemaakt kan worden, in een zo-
juist gekocht gebouw of in een of andere dergelijke, 
potentieel beschikbare ruimte. 

Fase II--Algemene Totaal-Layout 
In deze fase wordt de algemene indeling van het totale 
gebied vastgesteld. 

Hier worden de fundamentele stroomschema's en de toege-
wezen gebieden op een zodanige manier bijeengebracht 
dat de grootte, de relaties en de configuratie van elk 
hoofdgebied ruwweg bepaald zijn. Men noemt dit soms 
ook wel blok layout of gebiedsallocatie of simpelweg 
globale layout. 

Fase III--Gedetailleerd Layout Plan 
In deze fase hebben wij te maken met de locatie van elke 
specifieke machine en elk specifiek stuk apparatuur. 

Bij detail-planning wordt de werkelijke plaats van alle 
specifieke, fysieke zaken van het in te delen gebied 
vastgesteld. En dit omvat ook energie voorzieningen 
en hulpdiensten! Dit gedetailleerde layout plan be- 
staat gewoonlijk uit een groot blad of een flanel-bord 
met op schaal kopiedn van de apparatuur of machines 
daarop getekend of geplaatst. 
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Fase IV--Installatie 
In deze fase hebben wij te maken met de installatie, het 
verkrijgen van de goedkeuring en het fysiek uitvoeren 
van de noodzakelijke aktiviteiten. 

Wanneer eenmaal het layout plan in Fase III werkelijk 
tot stand is gekomen, dient er een aanzienlijke hoe-
veelheid zaken uitgewerkt te worden met betrekking 
tot het detailleren van de installatie-tekeningen en 
het maken van plannen voor de overplaatsingen en ak-
tiviteiten. Het verzoek om financiele middelen voor 
de installatie moet goedgekeurd worden en de werke-
lijke fysieke verplaatsingen en aktiviteiten moeten 
gerealiseerd worden om de machinerieen, de apparatuur 
en de hulpdiensten overeenkomstig het plan te instal-
leren. 

I 	Locatie 

TIJD 

van het in te delen gebied 

II 	Algemcne Totaal-Layout 

r 
III 	Gedetailleerd Layout Plan 

rill 

IV 	Installatie 	(planning & aktiviteiten) 

r 
r= Begin 	1 

	
= Einde Hoeveelheid verstreken tijd 

FIGUUR 1 - 4 De vier fasen van layout planning. Elk layout projekt doorloopt de vier fasen van layout plan-
ning. Zoals aangegeven op de tijdschaal, dienen in het algemeen gesproken deze fasen na elkaar 
te komen an voor de beste resultaten zelfs elkaar te overlappen. 

Deze vier fasen volgen elkaar op en om de beste resultaten 
te krijgen zouden ze eigenlijk in elkaar moeten overgaan, zoals 
dit staat aangegeven in figuur 1 - 4. Elk fabrieks-layout pro-
jekt moet deze vier fasen doorlopen - zelfs al is de layout tech-
nicus niet zelf specifiek verantwoordelijk voor de Fasen I en/of 
IV. Dat wil zeggen, dat hij zich er wel van moet vergewissen dat 
Fase I akkoord bevonden is of dat een beslissing is of zal worden 
genomen met betrekking tot de vraag waar de layout, waarvoor hij 
een plan aan het maken is, gesitueerd zal worden. Het is duide-
lijk dat hij zijn gedetailleerd layout plan niet kan specificeren 
wanneer hij Been informatie tot zijn beschikking heeft over het 
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ri awl Locatie 

Algemene Totaal-Layout per 
gebouw 

Gedetailleerd Layout 
	 plan van elke afd. 

r 	1 
r 	 

TIJD 

al Totaal-Layout van gebouwen op 
terrein 

al  Installatie 

r 

r 

aantal verdiepingen, de hoogte van het plafond, de ruimten tus-
sen de pilaren en de bouwtechnische eigenschappen - en al deze 
gegevens zijn in het algemeen gesproken afhankelijk van de loca-
tie of tenminste van een redelijk acceptabele schatting van de 
locatie. 

In veel gevallen zullen de aktiviteiten van Fase I betrek-
king hebben op een studie over de locatie van de fabriek of op 
een analyse van het nieuwe terrein. Diegene die werkelijk ver-
antwoordelijk is voor het maken van het layout plan mag dan niet 
betrokken zijn bij Fase I. 

FIGUUR 1 - 5 Aanpassingen in de uit vier fasen bestaande basisstructuur voor grote layout projekten of layout 
projekten voor meer dan Sen gebouw. In die gevallen wordt een extra fase in de basisstructuur 
opgenomen, want dan is behoefte aan zowel een totaal-layout van elk gebouw, waarin de detail-
layouts moeten passen, als aan een totale indeling van het gehele complex gebouwen op het ter-
rein. Net  totaal terrein-plan wordt Fase II, de totaal-layout van elk gebouw wordt Fase II - A. 
In het geval van meer dan Sin gebouw, zou de totaal-layout van elke verdieping (of etage) van 
elk gebouw Fase II - B worden. 

Evenzo is het mogelijk dat in Fase IV anderen de fysieke in-
stallatie voor hun rekening nemen. In beide gevallen dient de lay-
out technicus zich echter bewust te zijn van deze uit vier fasen 
bestaande basisstructuur en hij dient bereid te zijn het door hem 
gedane werk of te stemmen met de Fasen I en IV, want deze laatste 
vormen een integraal deel van het totale projekt. 

Wanneer de planning betrekking heeft op een groot projekt, 
dient nog een fase toegevoegd te worden. Dit is uiteengezet in 
figuur 1 - 5. Daarin hebben we te maken met het totale terrein of 
de integratie van verschillende gebouwen op verschillende plaat-
sen. 

Als eenmaal de globale indeling van de gebieden in een sche-
matisch overzicht is vastgesteld, moet een algemene totaal-layout 
gemaakt worden van elk gebouw binnen het totale terrein-plan of 
binnen het desbetreffende complex van gebouwen. Hierna komt dan 
een tot Fase III behorend gedetailleerd layout plan voor elke af-
deling per gebouw. 



IV Installatie 
III Detail 

II Totaal 

Het is belangrijk zich ervan bewust te zijn dat naarmate het 
layout projekt vordert, de hoeveelheid detail-informatie die nodig 
is voor de planning zal toenemen. In de locatie-fase kunnen we vol-
staan met ruwe schattingen en overwegingen van algemene aard. Maar 
in Fase IV dienen de tekeningen ten behoeve van de installatie 
zeer nauwkeurig te zijn, soms zelfs tot op fracties van centimeters. 
De mate van detail-informatie als funktie van de layout fase staat 
aangegeven in figuur 1 - 6. 

FIGUUR 1 — 6 Mate van detail—informatie. Naarmate het layout projekt vordert binnen de basisstructuur van fasen 
in de richting van de werkelijke fysieke installatie, neemt de hoeveelheid detail—informatie en de 
specificiteit van de layout gegevens en van de planning technieken toe. 

Bezien vanuit het standpunt van de planning van het te ver-
richten werk voor het maken van een nieuw layout plan, kunnen we 
stellen dat we de vier fasen kunnen gebruiken als richtlijn. Ten 
eerste is het mogelijk - en eigenlijk zeer logisch - het projekt 
te plaatsen in een tijdschema dat correspondeert met de vier fa- 
sen. Dit impliceert dat de layout technicus de goedkeuring van zijn 
superieuren dient te verkrijgen op tenminste deze vier aspekten. 
Evenzo, dient hij, bezien vanuit het standpunt van de man die ver-
antwoordelijk is voor het totale projekt, deze zelfde vier aspek-
ten met zijn medewerkers en ondergeschikten te controleren. 
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HOOFDSTUK 2 --- HET SYSTEMATISCHE 

LAYOUT PLANNING PATROON 

Men beweert dat het Charles Kettering was die op zijn kantoor 
in de Research-Afdeling van General Motors een bordje had waarop 
stond, "Dit probleem zal blijken eenvoudig te zijn, als het een-
maal opgelost is." Ik hoop dat fabrieks-layout problemen nog een-
voudiger opgelost kunnen worden door het lezen van dit hoofdstuk. 
De lezer moet begrip gaan krijgen van het layout "vak", dat door 
z'n systematische aanpak tot eenvoud zal leiden. Als de lezer dan 
zijn volgende layout opdracht uitvoert onder navolging van het in 
dit boek gepropageerde patroon, zou hij moeten kunnen zeggen: 
"Het zojuist gemaakte layout plan was eenvoudig". 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er voor ieder layout pro-
jekt een eenvoudige oplossing is. Met een systematische procedure 
zoals in dit boek voorgesteld, zou veeleer de eenvoud van aanpak 
en uitvoering daadwerkelijk moeten bijdragen tot het stellen van 
de zaken in hun juiste verhoudingen, met als resultaat dat tijd 
bespaard zal worden en dat het projekt zich zelf zal ontwikkelen 
tot een doelmatige voltooiing. 

Systematische Layout Planning is in wezen een georganiseerde 
methode voor de besturing van layout planning. Het bestaat uit een 
basisstructuur van fasen, een patroon van procedures en een stel 
afspraken voor het identificeren, waarderen en zichtbaar maken van 
de elementen waarmee men te maken heeft bij het plannen van een 
layout. 

De uit vier fasen bestaande basisstructuur is reeds in 
Hoofdstuk 1 uiteengezet. Het patroon dat in dit hoofdstuk bespro-
ken zal worden, staat bekend onder de naam het S.L.P. - patroon 
van procedures. Men kan niet zeggen dat het een wetenschappelijk 
patroon is. In feite is het maken van een fabrieks-layout een ak-
tiviteit waaraan zowel kunst als wetenschap te pas komt. Maar ze-
ker is wel dat Systematische Layout Planning zowel een georgani-
seerde als een systematische aanpak en procedure is. De afspraken 
zullen behandeld worden op de daarvoor meest geschikte plaatsen in 
latere hoofdstukken. 

De pure "layout planning" fasen bij elke herindeling van ruim-
tes omvat het tot stand brengen van een algemene totaal-layout en 
vervolgens een gedetailleerd layout plan voor elk deel van de alge-
mene totaal-layout. In deze beide fasen - Fase II en Fase III - is 
het patroon dat gevolgd moet worden in wezen gelijk. 

HET S.L.P.-PATROON 

We zullen nu overgaan tot het behandelen van dit patroon, waar-
voor verwezen wordt naar figuur 2 - 1. 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gewezen op het belang 
voor elke layout van Produkt en Quantiteit. Een analyse hiervan 
is de inleiding voor elke werkelijke layout planning. 
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Een van de essentiele, fundamentele analyses - vaak waar-
schijnlijk het belangrijkste aspekt bij het plannen van een fa-
brieks-layout - is de Materiaalstroom. Door het afstemmen van 
onze layout op de materiaalstroom creeren we voor onszelf een 
gedegen basis op de volgorde van de goederenbeweging. Op deze 
manier verkrijgen we een voortschrijdende stroom door de betrok-
ken gebieden. 

Behalve de produktie - of fabrikage-gebieden, moeten de ge-
bieden voor de vele hulpdiensten geintegreerd en geplanned wor-
den. Hieruit vloeit voort het ontwikkelen of in kaart brengen 
van de Relaties tussen de Aktiviteiten--hetgeen wit zeggen dat 
de relaties met de aktiviteiten van de hulpafdelingen of funkties 
vaak van even groot belang is. 

Deze twee onderzoeken worden vervolgens gecombineerd in een 
Stroom en/of Aktiviteit Relatie Diagram. Hierin worden de diverse 
aktiviteiten, afdelingen of gebieden geografisch ten opzichte van 
elkaar gesitueerd, zonder in deze face acht te slaan op de daar-
voor werkelijk benodigde ruimte. 

Vervolgens krijgen we het aspekt Ruimte Eisen. Deze worden 
ontwikkeld op basis van een analyse van de voor de fabrikage beno-
digde machinerieen en apparatuur en op de hiervoor benodigde hulp-
diensten. Deze ruimte eisen moeten echter in overeenstemming ge-
bracht worden met de Beschikbare Ruimte. 

Vervolgens wordt het aan elke aktiviteit toegewezen gebied 
"opgehangen" aan het Aktiviteit Relatie Diagram om zodoende te 
komen tot een Ruimte Relatie Diagram. 

Het ruimte relatie diagram is in wezen een layout. Maar naar 
alle waarschijnlijkheid is het geen doelmatige layout alvorens 
het is aangepast en gemodificeerd teneinde, ruimte-technisch ge-
zien, in overeenstemming te zijn met de Modificerende Overwegin-
gen die op de layout van invloed zijn. Hierbij gaat het om zulke 
fundamentele overwegingen als het handling systeem, de bedrijfs-
uitoefening, veiligheidsoverwegingen en dergelijke. En telkens 
wanneer elke, in wezen goede overweging of gedachte met betrek-
king tot deze aspekten overwogen wordt, moeten deze geconfron-
teerd worden met de feitelijke haalbaarheid - zoals omschreven 
in de Praktische Beperkingen. 

Iedere keer wanneer het integreren en het aanpassen van de 
diverse modificerende overwegingen en de praktische beperkingen 
zijn uitgewerkt, moeten de ideeen gedvalueerd worden. De voor-
stellen met praktische waarde worden behouden en de ideeen die 
praktisch niet te realiseren blijken te zijn worden verworpen. 
Tenslotte zullen we, na het laten vallen van die plannen die de 
moeite niet waard blijken te zijn, twee, drie, vier of vijf al-
ternatieve voorstellen overhouden. Elk van deze voorstellen zal 
in de praktijk voldoen, elk voorstel is waardevol. Het probleem 
is nu te beslissen welk plan geselecteerd zal worden. Deze al-
ternatieve plannen worden aangeduid als Plan X, Plan Y en Plan Z. 

Op dit tijdstip dient eigenlijk de een of andere kosten-
analyse gemaakt te worden. Maar vaak zal blijken dat dit niet 
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beslissend is. Bijna altijd zullen we eveneens een evaluatie van 
de niet-kwantificeerbare faktoren (de imponderabilia) moeten ma-
ken. Dit wordt voorgesteld door wat algemeen genoemd wordt de 
evaluatie van de alternatieve layouts oftewel de Evaluatie der 
Kosten en Imponderabilia. Het resultaat van deze evaluatie is 
dat een keuze gemaakt wordt ten gunste van het een of ander al-
ternatief - alhoewel in veel gevallen een modificatie of combi-
natie van twee of meer layouts het daadwerkelijke resultaat is 
van het evaluatie-proces zelf. 

De gekozen alternatieve layout wordt de Geselecteerde 
Layout. Dit is de Algemene Totaal-Layout. Met het selecteren van 
deze algemene totaal-layout is Fase II beeindigd. Het is zeker 
dat dit zelfde patroon voor elk gebied in Fase III aangehouden 
zal worden, maar dit zal in een later stadium behandeld worden. 

AFSTEMMING VAN P, Q, R, S EN T 

We hebben gezien hoe het patroon van systematische layout 
planning opgebouwd is. We zullen nu dit patroon terugkoppelen 
naar de basis-elementen P, Q, R, S en T, waarvoor verwezen wordt 
naar figuur 2 - 1. 

Het merendeel der berekeningen, die nodig zijn voor layout 
planning, berusten op de P, Q, R, S en T. Het voorbereiden van 
de gegevens voor de diverse blokken in het S. L. P.- patroon be-
gint met deze vijf basis-elementen. De produkt-ontwerpen en 
verkoop-voorspellingen moeten tot een geheel gevlochten worden 
en geintegreerd met een P - Q analyse - ook wet genoemd volume-
diversiteit analyse of studie van de produkt-melange. Op basis 
hiervan worden de beslissingen genomen met betrekking tot de 
voor de hand liggende opsplitsingen en combinaties van de diverse 
produkten of produkt groepen of soorten layout groepen. Dit P - Q 
onderzoek dient in het algemeen al verricht te zijn alvorens de 
materiaalstroom ontwikkeld en het aktiviteit relatie diagram gete-
kend is. 

P, Q en R worden dan samengebracht om te komen tot de mate-
riaalstroom (Blok 1). P, Q en S worden ineengevlochten tot een 
relatie van aktiviteiten van hulpdiensten (Blok 2). Met de mate-
riaalstroom en het aktiviteit relatie formulier kunnen we ver-
volgens in het S. L. P.-patroon overgaan tot het stroom en/of 
aktiviteit relatie diagram (Blok 3). 

Samen met de T bepaalt de Route in wezen de machinerieen en 
apparatuur die nodig zijn om de gewenste fabrikage-processen tot 
stand te brengen. Op overeenkomstige wijze worden de benodigde 
ondersteunende diensten vertaald in de gewenste hulpafdelingen. 
De produktie- machinerieen en apparatuur worden daarna samen met 
de benodigde hulpafdelingen vertaald in ruimte eisen. Deze ruimte 
eisen tenslotte worden in het reeds omschreven S. L. P.-patroon 
opgenomen. 
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AFSTEMMING IN FASE III - HET GEDETAILLEERDE LAYOUT PLAN 

Nadat de algemene totaal layout ontwikkeld is, zal in de vol-
gende fase - Fase III - de gedetailleerde layout gemaakt worden. 
Dit betekent het maken van een detail-plan voor elk apparaat of 
machine, gangpad en opslag-gebied, voor elk van de aktiviteiten, 
afdelingen of gebieden die in de algemene totaal-layout al glo-
baal gesitueerd zijn. 

Zoals we kunnen zien in de figuren 1 - 4 en 2 - 2 overlapt 
Fase III de voorgaande Fase II. Dit impliceert dat alvorens de 
algemene totaal-layout definitief afgerond kan worden, bepaalde 
details al reeds onderzocht moeten zijn. Het kan b.v. mogelijk 
zijn dat we eerst de werkelijke plaats van een transportband moe-
ten analyseren om te kunnen komen tot een bevredigende oplossing 
voor de algemene totaal-layout. Dit betekent met andere woorden 
dat een gedetailleerde studie van deze transportband noodzakelijk 
is voordat een bevredigende algemene totaal-layout uitgewerkt kan 
worden. Het is dit soort overlappende onderzoekingen die de lay-
out technicus in zekere gebieden al in de detail-fase voert, ter-
wijl Fase II nog niet definitief afgerond is. We hebben dit over-
lappende aspekt al eerder onderkend en we dienen dit ook niet uit 
het oog te verliezen louter en alleen omdat we hier de algemene 
totaal-layout besproken hebben als een duidelijk patroon dat los 
staat van Fase III - het gedetailleerde layout plan. 

Eveneens dient opgemerkt te worden dat een gedetailleerd 
layout plan nodig is voor alle betrokken afdelingsgebieden. Dit 
kan betekenen dat enige aanpassingen tussen deze gedetailleerde 
gebieden gemaakt zullen worden en dat enige aanpassing van de 
geselecteerde algemene totaal-layout ook wel eens voor zal kunnen 
komen. Dit betekent dus dat alhoewel in principe de algemene to-
taal-layout akkoord bevonden is, het mogelijk is naarmate de de-
tails verder uitgewerkt worden de totaal-layout aan te passen en 
binnen zekere grenzen te veranderen. 

Bij het maken van het gedetailleerde layout plan wordt het 
patroon, zoals dat reeds in Fase II toegepast is, herhaald. De 
materiaalstroom wordt nu echter de goederenstroom binnen de des- 

FIGUUR 2 - 3 

Dit voorbeeld is gebaseerd op eon werkelijk projekt - het maken van eon layout voor eon nieuwe, afsluiters-produo 
cerende fabriek. 

Het produkt ontwerp en de voorspelde nueveelheden zijn gewijzigd om te voorkomen dat bekend wordt om welke onder-
neming het gaat. De overige formulieren die hier getoond worden zijn kopiern van werkelijke analyses die gebruikt 
zijn bij het maken van dit layout plan. 

Deze uitgebeelde fase van de algemene totaal-layout duurde ongeveer zes weken. Na goedkeuring voor dit plan te 
hebben verkregen, werden de gedetailleerde layout plannan voor elk gebied gemaakt, welke dienden to passen in het 
totaal plan. 
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betreffende afdeling. De relaties der aktiviteiten worden nu de 
relaties van de aktiviteiten binnen de betrokken afdeling. Even-
zo worden de ruimte eisen nu de ruimte die vereist is voor elk 
specifiek stuk apparatuur of machine, en het ruimte relatie dia-
gram wordt nu een globale indeling met behulp van tekenmallen of 
kopieen van machines, apparatuur, mensen en materialen of pro-
dukten. 

Ook hier houden we verschillende alternatieven over. Dit 
wordt opgelost met behulp van een evaluatie om het meest bevre-
digende alternatief te kunnen selecteren. 

Hetzelfde patroon wordt herhaald voor elk afdelingsgebied 
waarvooreen detail-layout gemaakt moet worden. En zoals in fi-
guur 2 - 2 reeds is aangetoond passen deze patronen in de lo-
gische ontwikkeling van de vier fasen, die elk layout projekt 
nu eenmaal zal doorlopen. 

S.L.P. - EEN VOORBEELD 

Bij wijze van verdere uiteenzetting zullen we eens een 
voorbeeld uit de praktijk volgen. Dit voorbeeld gaat over een 
onderneming die hoge-drukafsluiters maakt, welke gebruikt wor-
den in de olie-industrie en in de chemische bedrijfstakken. 
Het voorbeeld is ontleend aan een werkelijk layout projekt, 
alhoewel de informatie met betrekking tot het produkt en de 
prognose-cijfers voor de verkoop gewijzigd zijn teneinde niet 
te onthullen welke de desbetreffende onderneming was. 

In figuur 2 - 3 is dit voorbeeld in detail opgenomen. Dui-
delijk is hier dat op basis van de te vervaardigen produkten en 
de voorspelde verkopen, analyses zijn gemaakt van de produkt-
quantiteit verhouding (de "product-quantity mix"). Door ver-
volgens de route van de fabrikage-kaarten uit het draaiboek over 
te nemen werd de materiaalstroom bepaald. Op dezelfde wijze werd 
een lijst van de hulpdiensten opgesteld. 

De relaties van de materiaalstroom en de hulpdiensten wer-
den gecombineerd tot een aktiviteit relatie formulier. In dit 
geval zijn zowel de fabrikage-afdelingen als de hulpafdelingen 
in het relatie formulier opgenomen. 

Hieruit werd het aktiviteit diagram gedestilleerd. Daarna 
werden de ruimte eisen voor de machines en de apparatuur ten be-
hoeve van de fabrikage alsmede de eisen voor de hulpafdelingen 
vastgesteld. Deze werden toegevoegd aan het aktiviteit relatie 
formulier en de ruimte werd ingedeeld in re6le patronen voor de 
respectievelijke afdelingen in de tot elkaar gewenste relatie. 

Tijdens dit proces werden de vele modificerende overwegin-
gen in de planning geimplementeerd en de praktische beperkin-
gen op hun belangen afgewogen. In een proces van continue aan-
passing werd de ruimte ingedeeld tot de onder de omstandigheden 
meest wenselijke opstelling en configuratie. 
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In werkelijkheid bleken vijf alternatieve layouts praktisch 
te zijn en deze werden zichtbaar gemaakt, zodat een evaluatie 
van elk alternatief gemaakt kon worden. De evaluatie van kosten 
en imponderabilia resulteerde in de geselecteerde algemene to-
taal layout. 

Na akkoord bevinding van de algemene totaal-layout werden 
bepaalde modificaties aangebracht om zeker te stellen dat de 
bouwtechnische aspekten uit architectonisch oogpunt bevredigend 
waren. Nadat deze specifieke bouwtechnische details waren vast-
gelegd werd elke afdeling in detail ingedeeld. 

De boven omschreven volgorde werd daadwerkelijk aangehouden 
bij het maken van een layout plan voor een nieuwe fabriek van 
ongeveer 10.000 m2 . De layout technici hadden voor deze Fase II 
ongeveer zes weken nodig. 
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Bij een logische volgorde zou in het nu volgende deel van 
dit boek Fase I - Locatie van de in te delen gebieden bespro-
ken moeten worden. Het is de eerste fase van de S.L.P. basis-
structuur en zou normaal voor de Fasen II en III behandeld moe-
ten worden. In het licht van onze doelstelling echter, ons te 
concentreren op layout en hoe deze planmatig te realiseren, 
lijkt een bespreking van de locatie van de layout zinvoller 
nadat de tweede en derde fase behandeld zijn. Op grond van de-
ze overweging is de bespreking van het onderwerp Locatie - 
evenals van Fase IV, Installatie - uitgesteld tot in Deel Vier 
van dit boek. 

De nu volgende acht hoofdstukken zullen ons door het 
S.L.P.-patroon voeren. Hierin zullen stap-voor-stap de pro-
cedure en de te volgen analyse technieken beschreven worden, 
waarbij in het algemeen per hoofdstuk een "blok" uit het pa-
troon behandeld zal worden. 

Opgemerkt dient te worden dat in deze hoofdstukken in 
Deel Twee de procedures en toepassingen voor Fase II besproken 
zullen worden. De procedures en toepassingen voor de derde fase 



zullen enigzins anders zijn en zullen besproken worden in Deel 
Drie. In de meeste layout projekten worden de grote besparin-
gen towel voor wat betreft investeringen als bedrijfskosten 
veeleer gerealiseerd in de planning Fase II - Algemene Totaal-
Layout - dan in het planning proces van de details in Fase III. 
Het komt ons dan ook logisch voor dat meer de nadruk gelegd 
wordt op de planning van Fase II. 

Deze nadruk op Fase II dient onderkend te worden door to-
wel de nieuweling in het vak als door de ervaren layout tech-
nicus. Het grootste deel van de populaire literatuur over lay-
out planning is er de oorzaak van dat te veel nadruk gelegd 
wordt op de detail-technieken, waarbij vaak zelfs de ervaren 
analyst ertoe gebracht wordt al van mallen of driedimensionale 
modellen gebruik te maken ver voordat de beweegredenen ontwik-
keld zijn om ze in een weldoordachte, zinvolle opstelling te 
plaatsen. 
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HOOFDSTUK 3 --- PRODUKT-QUANTITEIT ANALYSE 

In Hoofdstuk 1 zijn twee basis-elementen naar voren ge-
bracht waarop elke fabrieks-layout berust: 

Produkt (of materiaal) - wat moet er vervaardigd 
worden. 
Quantiteit (of hoeveelheid) - hoeveel van elk pro-
dukt moet er gemaakt worden. 

In figuur 1 - 3 staat een Formulier voor Produkt-Materiaal 
Gegevens met de opmerking dat dit een eenvoudig hulpmiddel is 
voor het verzamelen van feitenmateriaal over Produkt en Quanti-
teit. Dit is weliswaar een mogelijk beginpunt, maar de doorge-
winterde layout technici weten dat zij veel dieper moeten gaan. 

In dit Hoofdstuk 3 zullen bepaalde relaties met betrekking 
tot Produkt en Quantiteit uiteengezet worden: in de eerste 
plaats de interrelatie tussen P en Q en in de tweede plaats de 
relatie van P en Q ten opzichte van T (Tijd). 

VOLUME-DIVERSITEIT ANALYSE 

In bijna alle aspekten van het bedrijfsleven is er een 
onevenredige verhouding tussen de elementen. In bepaalde typische 
situaties zien we b.v. dat 20% van de klanten van een onderneming 
goed zijn voor 80% van de netto verkopen of dat 30% van de op-
brengst verspreid is over 70% van de produkten. 

Econometristen, statistici en markt-onderzoekers zijn zich 
alien zeer wel bewust van deze onevenredige verhouding. B.v. in 
een fabriek voor mengvoeder produkten voor dieren vertegenwoor-
digt 10% van de recepten (mengsels) 65% van de produktie; 20% 
van de recepten 82% van de produktie, terwijl de laatste 1% van 
de produktie bestaat uit 31% van de recepten. (Zie figuur 3 - 

In kringen die zich bezig houden met produktie planning is 
aeze relatieve verhouding dan ook de oorzaak van produkt-assor-
timent problemen en de basis voor het zogenaamde concept van 
A-B-C voorraadbeheer (beheersing op basis van waarde). Het onder-
zoeken van de relaties wordt door anderen ook wel "volume-diver-
siteit analyse" genoemd. Relatief gezien komen we gewoonlijk de-
zelfde verhoudingen tegen, ten dele afhankelijk van het feit hoe 
de artikelen, groepen of soorten produkt verdeeld zijn. 

Voor de fabrieksplanner of de layout technicus heeft deze 
volume-diversiteit analyse een belangrijke betekenis. Het vormt 
de basis voor de beslissing welke fundamentele vorm van produktie-
systeem of layout aangehouden moet worden - lijnopstelling, pro-
duktie op basis van orders, een combinatie of een deeltoepassing 
van twee of meer basis-filosofieen. 
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DE P-Q GRAFIEK 

De analyse van de diverse produkten (of materialen of 
onderdelen) in vergelijking tot de hoeveelheden per produkt 
is een belangrijk aspekt in de meeste layout projekten. Dit 
geldt trouwens eveneens voor de meeste projekten op het ge-
bied van materials handling, opslag of produktie planning. 

In het algemeen gesproken geschiedt deze analyse op de 
volgende manier: 

1°. verdeling of groepering op de een of andere ma-
nier van de diverse produkten, materialen of 
artikelen in kwestie, en 

2°. een telling of berekening van de hoeveelheid per 
deel of groep, of per produkt, artikel of reeks 
produkten binnen elk deel of groep. 

Om de bevindingen gemakkelijk zichtbaar te kunnen maken 
wordt de verzameling op volgorde gerangschikt en het resultaat 
uitgezet in een grafiek. Deze grafiek wordt aangeduid als de 
P-Q grafiek, zo genoemd naar de beide termen Produkt en Quan-
titeit (Zie figuur 3 - 2). Opgemerkt dient te worden dat de 
curve is uitgezet in volgorde van afnemende hoeveelheden, 
waarbij het produkt met de grootste hoeveelheid als eerste op-
genomen is, en dat hoeveelheden afzonderlijk per produkt in 
plaats van cumulatieve cijfers gebruikt zijn. De typische 
P-Q grafiek benadert een hyperbool, die in het algemeen aan 
beide einden de assen asymptotisch nadert. 

Wanneer we P identificeren en de Q tellen of berekenen 
voor elk produkt, artikel of reeks van produkten, dan prefe-
reren we meestal de absolute getallen boven een conversie naar 
percentages zoals in figuur 3 - 1. Het produkt met de grootste 
hoeveelheid wordt als eerste geplaatst, vervolgens de op een 
na grootste enz. De verzameling kan in het algemeen beter ge-
analyseerd worden in aantallen stuks, gewicht of kubieke in-
houd dan in geldeenheden. Welke meeteenheid in de praktijk ge-
kozen zal worden zal afhangen van de aard van de desbetref-
fende produkten of artikelen en van het feit welke eenheid ge-
bruikt wordt in de boeken van de onderneming of in de ontwik-
kelde voorspel-technieken. 

DE BETEKENIS VAN DE P-Q GRAFIEK 

De grafiek heeft een fundamentele relatie met de layout 
die geplanned dient te worden. 

Aan het ene einde van de curve vinden we grote hoeveel-
heden voor slechts een relatief klein aantal produkten of 
artikelen. Deze goederen voldoen in wezen aan de voorwaarden 
voor massa-fabrikage en zij worden in de praktijk dan ook vaak 
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Produkten of Produktgroepen 

Figuur 3 — 2. De Produkt-Quantiteit Curve (P-Q grafiek) getekend 
op niet-cumulatieve basis. Deze curve laat duidelijk zien welke 
produkten een "hoge omzetsnelheid" hebben en welke een "lage om-
zetsnelheid". De produkten in gebied M zijn mees.tal geschikt 
voor produktie met massa-fabrikage technieken, terwijl die in 
gebied J logischerwijze geproduceerd dienen to worden in een 
layout die gebaseerd is op ordergewijze produktie of klein-
serie fabrikage.Produkten, die liggen in het gebied tussen de M 
en J gebieden en die deze laatste gebieden overlappen, zullen 
in het algemeen nopen tot een combinatie of tussenoplossing van 
layouts zoals b.v. aangepaste bandproduktie, procesgerichte af-
delingen in lijnopstelling of groepsgewijze fabrikage. De kleine 
grafiek rechts boven toont aan hoe de curve gewoonlijk opgebouwd 
wordt, waarbij elk afzonderlijk produkt of produktgroep gesor-
teerd is op volgorde van afnemende hoeveelheid. 

PRODUKT B 

PRODUKT C 

3 — 



GEMONTEERD HALF-FABRIKAAT 

ONDERDELEN 

2!At I 	

HOOFDONDERDEEL WAAR ANDERE 
ONDERDELEN AAN TOEGEVOEGO 
WORDEN. 

UIT RUW MATERIAAL 
GEMAAKT PRODU<T 

PLAATSGEBONDEN LAYOUT. ALLE BEWERKINGEN AAN HET MATERIAAL (IN HET GEVAL VAN VORMGEVEN OF BEHAMELEN) OF HOOFDONDERDEEL (IN HET GEVAL VAN MONTAGE) WORDEN 
UITGEVOERD IN EEN VASTE PLAATS. DAT WIL ZEGGEN DAT HET MATERIAAL BLIJFT OP DE PLAATS WAAR HET IS. 

-...MOORBEELDEN--. 

VORMGEVEN EN BEHANDELEN.-SPECIALISATIE IN HET MAKEN VAN SCHOENEN, 	MONTAGE...HANDBORDUURWERK, HET BOUWEN VAN EEN SCRIP OF HET 
GEREEDSCHAPPEN. EEN HANDWERKSMAN DIE ZELF EEN COMPLEET PRODUCT 

	
CONSTRUEREN VAN EEN SPECIAL.E MACHINE. 

MAAKT. 

MONTAGE 

AED. A 

MONTAGE 

AFD. 8 

MONTAGE 

AFO. C 

1 

1 

	

{. 

i 	 
{ r- 

1 
1 
i 

	

1 	 

-1 

O 
BEWERKING 1 

) BEWERKING 2 

BEWERKING 3 

0/ 

{r 

L 

\ O 

GEMONTEERD HALF-FABRIKAAT 	 
GEMAAVT PRODUCT  

PROCESGERICHTE LAYOUT (FUNKTIONEEL). ALLE GELIJKSOORTIGE BEWERKINGEN (PROCESSEN) WORDEN IN HETZELFDE GEBIED UITGEVOERD; GELIJKE MACHINES OF GELIJKE 
MONTAGE BEWERKINGEN WORDEN IN GROEPEN BIJ ELKAAR GEVOEGD. OP DEZE MANIER STROOMT HET MATERIAAL VAN PROCES NAAR PROCES, VAN AFDELING NAAR AFDELING OF 
VAN GEBIED NAAR GEBIED. 

VORMGEVEN EN BEHAN)ELEN--METAALWAREN. TEXTIELINDUSTRIE, KLEDING-
INDUSTRIE, BOEKDRUKKERIJ. 

MONTAGE --MONTAGE FLAATSTAAL D.M.V. PUNTLASSEN, NIETEN, SOLDEREN. 

MACHINE TYPE W 

RUW MATERIAAL 

2 	3 	GEMAAKT 
PRODUKT 

t] 

(1110  
0 LY1 

2 	3 
GEMONTEERD 
HALF-EABRIKAAT 

PRODUKTGERICHTE LAYOUT (LIJN-PRODUKTIE). MACHINES OF MONTAGEPLAATSEN ZIJN GEPLAATST IN VOLGORDE VAN BEWERKING, WAARBIJ DE OFEENVOLGENDE BEWERKINGEN IN 
FEN ONONDERBROKEN OPSTEILING GEORGANISEIRD ZIJN. OP DEZE MANIER STROOMT HET MATERIAAL RECHTSTREEKS VAN DE ENE BEWERKING NAAR DE DAAROPVOLGENDE. 

VORMGEVEN EN BEHAWDELEN-ASSEMBLAGE VAN LEN MOTORBLOK. 

..-.MOORBEELDEN...- 

MONTAGE-ASSEMBLAGELEJN VAN AUTOMOBIEL INDUSTRIE. 

0 
—F 

BEWERKINGEN 	I 

De linker schetsen tonen de vier bewerkingen in vormgeven en behandelen die nodig zijn om het onderdeel 	to maken. 

De rechter schetsen tonen de drie bewerkingen die nodig zijn voor do assemblage van de onderdelen 	, en 	tot eon hoofdonder- 

deel 

ROW MATERIAAL 	Q 	ARBEIDER 

 

MACHINE   _ MATERIAALBEWEGING 

   

RUW MATERIAAL. MACHINE A 

GEREEDSCHAP B 

RUW MATERIAAL. 

MACHINES TYPE W 	MACHINES TYPE Y 

MACHINES TYPE Z 	66  

KLASSIEKE SOORTEN LAYOUT 

Figuur 3 - 3. De klassieke soorten fabrieks-layout. Overgenomen uit Practical Plant Layout van R.Muther. (New York: 
McGraw-Hill Book Company, 1955) 
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met behulp van deze produktie methode vervaardigd, en wel in 
het bijzonder met bandproduktie of in produktgerichte layouts. 

Aan het andere einde van de curve zien we een groot aan-
tal verschillende produkten, echter in geringe hoeveelheden. 
Dit duidt op voorwaarden die van toepassing zijn op orderge-
wijze produktie (z.g. job-shops), hetgeen betekent procesge-
richte layout voor vormgeving en behandeling en plaatsgebon-
den layout voor assemblage. (Zie figuur 3 - 3 voor beschrij-
ving van de basis-typen van layout). 

Dit betekent dat sommige produkten bij uitstek geschikt 
zijn voor een geautomatiseerd soort layout met transportban-
den, terwijl andere daarentegen zeer flexibele handling me-
thoden en gestandaardiseerde apparatuur vereisen, die geschikt 
zijn voor universele toepassingen. 

Door de produkten te splitsen en ze daarna te produceren 
in twee verschillende soorten layouts bereiken we dat voor 
beide een efficiente oplossing verkregen wordt, terwijl daar-
entegen een layout plan voor alle produkten wel eens een min-
der effektief compromis zou kunnen betekenen. 

Wanneer we te maken hebben met een "ondiepe" P - Q curve, 
dan is in het algemeen een universeel handling systeem en een 
enkelvoudige layout een praktische oplossing voor alle produk-
ten. ,  (Zie figuur 3 - 4). Aangezien het overgrote deel van de 
produktie gesitueerd is in het centrale gebied van de curve, 
zal ons plan gericht zijn op doelmatigheid over de hele linie, 
alhoewel we ons realiseren dat de produkten aan de beide ein-
den van de curve wellicht niet helemaal effektief geprodu-
ceerd zullen worden. Wanneer we daarentege'n met een "diepe" 
curve te maken hebben, zullen de opvattingen tenderen naar een 
verdeling van de produkten en de produktie gebieden in twee 
verschillende layouts en handling systemen. (Zie figuur 3 - 4). 
In een aantal gevallen is het praktisch een driedeling te ma-
ken in de desbetreffende produkten zoals in het volgende voor-
beeld wordt aangetoond. 

Als de P-Q grafiek "ondiep" 
is, dan is een algemene lay-
out de aangewezen oplossing. 

Als de P-Q grafiek "diep" 
is, dan is een splitsing 
of verdeling van de pro-
dukten en hun layouts de 
betere benadering. 
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VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN VAN P-Q 

Bij een fabriek van verlichtingsarmaturen kwam men tot de 
bevinding dat, gezien de P - Q grafiek, de layout aanzienlijk 
veranderd moest worden. De fabriek bestond oorspronkelijk uit 
een montage-afdeling met een aantal afzonderlijke werkplaatsen -
dat wil zeggen, een reeks plaatsgebonden montage-werkplaatsen 
waar elke man de gehele armatuur assembleerde. 

Bij nader onderzoek kwam de typische P - Q grafiek naar 
voren. Dit was een stimulans de montage-afdeling dienovereen-
komstig opnieuw in te delen. In het ene gebied werden montage-
banden opgesteld. In een ander gebied groepjes arbeidskrachten 
bestaande uit twee tot vier man. In een derde gebied tenslotte 
werden de oorspronkelijke afzonderlijke montage-banken gehand-
haafd. 

De indeling van het montage-gebied was ongeveer als volgt: 

1.bandproduktie 	19 produkten 63% van omzetvolume 
2.groepsmontage 	35 produkten 28% van omzetvolume 
afzonderlijke montage 100 produkten 	9% van omzetvolume 

Het resultaat van alleen deze herindeling resulteerde in 
een verhoging van de opbrengst met 17%, want andere veranderin-
gen waren hierbij niet relevant. 

In figuur 3 - 5 staat nog een voorbeeld van een verbeterde 
layout op basis van een P - Q analyse. In dit voorbeeld was de 
basis voor de layout de splitsing in artikelen met een "hoge 
omzetsnelheid" en een "lage omzetsnelheid". Met deze layout was 
het mogelijk efficiency aan beide einden van de P - Q curve te 
bewerkstelligen. En zoals waarschijnlijk wel duidelijk zal zijn 
werden nog andere besparingen gerealiseerd op het gebied van 
aflever-service en bewaringskosten van voorraden. 

SPLITSINGEN EN COMBINATIES 

Eenvoudig gezegd leidt een analyse van Produkt en Quan-
titeit dikwijls tot een splitsing van het fabrieksgebied of af-
delingen in tenminste twee logische gebieden: 

Klein aantal produkten in grote hoeveelheden 
("hoge omzetsnelheid") 
Groot aantal produkten in kleine hoeveelheden 
("lage omzetsnelheid") 

FIGUUR 3 - 4. De betekenis van de P — Q grafiek in layout planning. 
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In het eerste geval vinden we in het algemeen een hoge me-
chanisatie graad, speciale doelgerichte apparatuur en hoge inves-
teringen in handling apparatuur. De mogelijke besparingen zijn 
hier het grootste. In het tweede geval daarentegen is de omslag 
van goederen frequent en de tijdsbesparingen per stuk zullen be-
paald niet cumuleren tot grote totalen. Het spreekt vanzelf dat 
bij deze voorwaarden de aangewezen oplossing gezocht moet worden 
in een hoge graad van handmatige arbeid, universele apparatuur 
en lage investeringen in handling voertuigen en installaties. 

FIGUUR 3 - 5. Hoe de P - Q analyse leidt tot doelmatigheid in de layout. De onderneming wear het in dit geval 

om gaat produceert elektrische schakelaars, hoofdzakelijk bestemd voor energie-bedrijven. Bij het fabrikage-

proces wordt gebruik gemaakt van persen, draaibanken, freesbanken, machines voor het tappen van schroefdraad 

en schroefgat etc. Alvorens geassembleerd te worden gaan alle onderdelen terug near het magazijn. Hiervandaan 

gaan zij dan in het algemeen in afgemeten montage-series weer naar de produktie-afdeling terug. 

V68r de analyse werden de schakelaars geassembleerd door vrouwelijk personeel op afzonderlijke werkbanken, 

daarna verpakt en/of samengepakt, opgeslagen in het veem, per order uitgeleverd en verzonden. Een P - Q analyse 

toonde aan dat 1396 van elle catalogue artikelen, 88% van het omzet-volume van het gereed produkt vertegenwoor-

digde. (80% van de verkoopwaarde). 

De assemblage tijd is relatief kort voor elle produkten en het is daarom meestal mogelijk de orders van klan-

ten binnen 461.1 dag to assembleren en te verzenden, vooropgesteld dat de order niet te groot is en de mate-

rialen en onderdelen beschikbaar zijn. Veel materialen en onderdelen worden echter in diverse verschillende 

eindprodukten gebruikt. 

Op basis van deze feiten werd de layout bepaald voor de montage en de opslag gereed produkt. De artikelen met 

"hoge omzetsnelheid" zouden op SAn en dezelfde basis behandeld worden, terwijl de artikelen met "lege omzetsnel-

heid" afgesplitst en op een andere basis behandeld worden. Dit werd ale volgt gedaan: 

Artikelen met "hoge omzetsnelheid" - vervaardigd op basis van produktie-schemals door vrouwelijk perso-

neel dat werkte op verloning + toeslag systeem: de produkten werden op transportbanden vervoerd naar de 

pakafdeling en vervolgens opgeslagen in het magazijn gereed produkt in pallet-stellingen in afwachting 

van uitlevering per klantenorder. 

Artikelen met "lage omzetsnelheid" - vervaardigd op basis van orders door vrouwelijk personeel met een 

grotere verscheidenheid aan scholing en kennis en waarbij niet met het toeslag systeem gewerkt werd: de 

produkten werden met de hand of met een plateauwagen naar de eigen pakafdeling gebracht en in volgorde 

van klantenorder in de stellingen gezet voor onmiddellijke ordergewijze uitlevering. 
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Bij een groepering van min of meer gelijksoortige produk-
ten zou een splitsing op basis van hoeveelheid praktisch kun-
nen zijn. In dergelijke gevallen doen we er vaak goed aan de 
ordergewijze produktie geheel uit de massa-fabrikage gebieden 
te verwijderen. Afgezien van verschillen in indeling zien we 
bij deze verschillende soorten layout een ander soort appara-
tuur, een ander produktie besturingssysteem, verschillen in de 
geschooldheid van het personeel, in de fabrikage voorbereiding, 
in opvattingen ten aanzien van toezicht en in nog vele andere 
faktoren. 

We hebben de nadruk op de P - Q analyse gelegd als basis 
voor het verdelen van gebieden, omdat dit facet vaak over het 
hoofd gezien wordt. Maar er zijn ook nog andere redenen waarom 
gebieden gesplitst of gecombineerd worden en deze zouden eigen-
lijk de eerste overwegingen moeten zijn. We hebben dit impli-
ciet gesteld toen we zeiden dat we de produkten of artikelen 
dienden te verdelen of te groeperen alvorens een P - Q analyse 
te maken. In feite zouden we niet moeten overwegen de P - Q 
grafiek toe te passen indien de produkten of de fabrikage-
processen totaal verschillend zijn. Wanneer men zulke uiteen-
lopende produkten als houten zeilboten en electronische onder-
delen zou gaan willen produceren, dan weet men dat dit in af-
zonderlijke fabrieken dient te geschieden vanwege de aard van 
de produkten. 

In werkelijkheid kan het splitsen of combineren van fa-
brieksruimten op een of meer van de volgende overwegingen ge-
baseerd zijn: 

De grootte, het gewicht, de vorm of de aard van de 
produkten. 
Het basis-materiaal van het produkt. 
De fabrikage processen, de route of de volgorde van 
bewerkingen. 
De benodigde apparatuur of het hiervoor benodigde, 
speciale soort gebouw. 
De kwaliteit of het vereiste vakmanschap. 
De waarde of het risiko van verloren gaan van het 
produkt. 
Het risiko of gevaar voor personeel of eigendommen. 
Het soort energievoorziening, nutsbedrijven of 
hulpdiensten. 
De organisatie-structuur van de onderneming. 
Externe overwegingen (verkoop van eigendommen, 
uiterlijk aanzien, belastingen etc.). 

Dientengevolge zien wij dat bovenstaande of eventueel 
andere overwegingen gewoonlijk gebruikt worden als basis voor 
het splitsen of combineren van gebieden of gebouwen. En van-
wege deze "meer dominante" faktoren zal de meest effektieve 
analyse meestal verkregen worden door het verdelen of groepe-
ren van de produkten op basis van een of meer van deze fak-
toren, om dan daarna de P - Q analyse per groep uit te voeren. 
Binnen elke groep echter 	d.w.z. wanneer de invloed van deze 
faktoren gereduceerd of gelimiteerd is - zal het meest onthul-
lende effekt van de P - Q grafiek liggen in de vaststelling 
van de ruimtelijke indelingen ten behoeve van de layout. 
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Splitsingen op basis van zowel P(rodukt) als Q(uantiteit) 
in dezelfde fabriek komen vaak voor. Een farmaceutische fabriek 
bijvoorbeeld kan besluiten de pakkerij t.b.v. de produktie en 
de pakkerij t.b.v. monsters te splitsen vanwege de verschillen 
in eindprodukt (verpakking) en volgorde van verzending. Dezelf-
de onderneming kan echter eveneens besluiten de pakkerij t.b.v. 
monsters of te splitsen van de pakkerij t.b.v. monsters voor de 
vertegenwoordigers of speciaal bestelde monsters in verband met 
de verschillen in hoeveelheid. 

De invloed van de kenmerken van het produkt op de layout 
benadrukken nogmaals de invloed welke de layout op haar beurt 
weer uitoefent op het ontwerp van het produkt. Het is bekend 
dat de effektiviteit waarmee veel produkten ontwo.rpen zijn om 
met dezelfde materialen, apparatuur, volgorde van bewerking etc. 
vervaardigd te worden, in hoge mate bepaalt tot in welke graad 
lijnproduktie en automatie gerealiseerd kunnen worden. 

Eet aantal ondernemingen, met name in de automobiel indus-
trie, hebben een hoge graad van perfektie bereikt in het ont-
werpen van verscheidenheid in de reeks eindprodukten met ge-
bruikmaking van een hoge graad van standaardisatie en onderlinge 
verwisselbaarheid van de componenten en/of onderdelen. (Veran-
deringen ten aanzien van kleur, vorm, accessoires, merk en der-
gelijke behoeven niet de indeling van de fabriek te beinvloeden, 
terwijl toch de klant een uitgebreide reeks keuzemogelijkheden 
geboden kan worden). Vertaald in de terminologie van de P - Q 
grafiek betekent dit dat de artikelen vanuit het J-gebied van 
de curve (ordergewijze produktie) naar het M-gebied (massa pro-
duktie) gaan - met een daaruitvoortvloeiende toename van Q, 
hetgeen meer produktgerichte layouts en een hogere graad van 
mechanisatie rechtvaardigt. 

P-Q ALS FUNKTIE VAN TIJD 

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat in dit twee-
de gedeelte de interrelatie van P en Q met T(tijd) behandeld zou 
worden. Het is duidelijk dat het maken van een layout plan voor 
de toekomst gebaseerd moet zijn op cijfers uit de toekomst. Dit 
impliceert dat de cijfers ten aanzien van produkt en quantiteit 
betrekking moeten hebben op de toestand zoals die zal zijn na, 
of op z'n minst op het tijdstip van, de installatie van de lay-
out. 

FIGUUR 3 - 6. Grafische uitbeelding van hoeveelheden uit het verleden en gextrapoleerd in de toekomst. Dit 
soort uitbeeldingen kan een nuttige bijdrage leveren tot het vaststellen van de "toekomst" cijfers - in het 
bijzonder wanneer het gaat om een nieuw terrein of een belangrijke verbintenis ten aanzien van de "locatie". 
Alhoewel de lange-termijn cijfers - nodig zijn voor bet hoofdplan of voor de toekomstige layout op lenge ter-
mijn, gebruikt men over het algemeen toch cijfers over een veel kortere projektie periode voor het opnieuw 
plannen van de huidige layout. Dit soort voorspellingen, mits men die maakt voor elke produkt-groep en in-
tegreert tot ondernemingsgewijze doelstellingen en planning, zal resulteren in een effektieve planning van 
de bedrijfsruimten en verantwoorde uitgaven ten behoeve van de huidige en nieuwe layout. 
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De lengte van de tijdas waarop geprojekteerd zal worden, 
zal varieren met de aard van het projekt. Bij een geheel nieuw 
complex waarbij het om een aantal gebouwen gaat is het volle-
dig verantwoord het geheel te projekteren op een tijdschaal van 
25 of zelfs van 50 jaar, aannemende dat dit zover in de toe-
komst nog realistisch gedaan kan worden. 

Bij het jaren vooruit in de toekomst projekteren kan ge-
woonlijk slechts uitgegaan worden van bedrijfspolitieke over-
wegingen met betrekking tot de voorgenomen richting waarin de 
onderneming zich wil ontwikkelen. Dit betekent dat specifieke 
cijfers vervangen zullen moeten worden door aannames zoals: 

"De onderneming voorziet een gestadige groei 	in de orde 
van grootte van 15% per jaar van de omzet op geldbasis. 
De produkten zullen algemene chemicalien voor industriele 
toepassingen zijn en zullen vervaardigd worden met behulp 
van produktie apparatuur voor het mengen, doseren, raffi-
neren en dergelijke. De aktiviteiten met betrekking tot 
vullen en verpakken zullen een zeer belangrijk deel blij- 
ven vormen van de arbeidsinhoud in het benodigde produktie-
areaal. De ontwikkel- en test-laboratoria zullen ongetwij-
feld de ruggegraat blijven voor de produkt-ontwikkeling en 
de procesbesturing. Verwacht wordt dat de aspekten marke- 
ting en distributie in 20 tot 30 jaar wezenlijk anders 
zullen zijn. Zuivere lucht en een overvloedig aanbod van 
koelwater zullen naar verwachting de belangrijkste deside-
rata voor de fabriek in de komende 50 jaar zijn." 

In de meeste gevallen hebben we niet te maken met zulke 
projekten op zo'n lange termijn. We zijn eigenlijk veel meer 
geinteresseerd in wat de volgende twee, vijf of tien jaar zal 
gaan gebeuren. En voor herindelingen op korte termijn hebben 
we slechts behoefte aan een projektie over een periode van drie 
tot zes maanden. 

In ieder geval moet op de een of andere manier gespecifi-
ceerd worden wat de verwachtingen voor de toekomst zijn ten 
aanzien van de te produceren produkten en de te verkopen hoe-
veelheden. En eigenlijk is dit de plaats en het moment waarop 
layout projekten zouden moeten aanvangen. Dit is een van de 
redenen waarom het blok "P - Q analyse" in het S.L.P.-patroon 
aangeduid staat als "voorlopig" - de voorloper van het werke-
lijke onderzoek van de materiaalstroom en de relaties der akti-
viteiten. 

Bij het ontwikkelen van de plannen voor de toekomst komt 
het vaak van pas als men kan zien wat in het verleden is gedaan. 
Men kan dan de geschiedenis van de gehele onderneming of van be-
paalde specifieke produkten uitzetten in termen van hoeveelheden 
per periode uit het verleden. Van daaruit kan men de richting 
bepalen waarin men het projekt in de toekomst kan projekteren. 
Figuur 3 - 6 is hier een voorbeeld van. Gericht markt-onderzoek 
is bepaald een veel betere basis voor projekties in de toekomst. 
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Ongeacht het felt of de projektie geexplodeerd wordt naar 
produkt groepen of als een totaal-cijfer gehanteerd wordt, is 
het aanbevelenswaardig het geheel uit to drukken in zowel geld-
eenheden als in numerieke waarden (hoeveelheden). In de tabel 
van figuur 3 - 7 staat een specificatie van gegevens die in deze 
vorm de meeste informatie verschaft aan de layout technici of, 
met andere worden, deze tabel bevat een specificatie van hoeveel-
heden per type produkt en geeft nog verdere specificaties, die 
voor een aantal periodes in de toekomst geprojekteerd worden. 
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/ 	
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FIGUUR 3 - 7. Projektie van toekomstige hoeveelheden als basis voor het plannen van een nieuwe fabriek voor 
elektrische transformatoren. Schattingen voor een periode van 20 jaar in de toekomst worden vastgelegd en 
de gegevens met betrekking tot produkt en hoeveelheid worden geexplodeerd naar fasen, naar type (P of D), 
naar olie of lucht, naar produktie-of service behoeften, naar capaciteit (KVA) en naar voltage-groepen. 
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Het is soms verstandig de uiteindelijke layout of het hoofd-
plan voor de toekomst te ontwikkelen om dan daarna in een aantal 
deel -uitbreidingen terug te werken, zelfs wanneer het tijdschema 
eventueel nog niet exact gedetailleerd is. Hiervoor zijn diverse 
redenen aan te voeren zoals: de logische en systematische uit-
breiding om op de kosten voor energie-voorzieningen te besparen, 
de benuttingsgraad van de terreinen, het situeren van de pilaren, 
de uitmonstering van gebouwen, en doorgangs mogelijkheden om de 
kosten van onderhoud en material handling te verminderen, het 
verbeteren van het uiterlijk van het gebouw, het mogelijk maken 
van uitbreidingen in opeenvolgende delen voor een geleide groei 
binnen een totaal-plan opdat kapitaalsinvesteringen op een meer 
conservatieve basis aangegaan worden. Een logisch hoofdplan 

FIGUUR 3 - 8. Hoofdplan voor de uitbreiding op lange termijn van de gebouwen. De huidige aktiviteitsgebie-
den ten aanzien van opslag, onderhoud, fabrikage, veem en kantoor staan met dikke lijnen aangegeven. De ge-
bieden, die voor toekomstige uitbreiding gereserveerd zijn, staan met stippellijnen aangegeven en zijn 
planmatig gereserveerd near soort aktiviteit. 
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waarin uitbreidingen zullen passen indien en wanneer deze op-
portuun zijn, zal in de toekomst veel besparingen opleveren, 
waarvan de tijd die de technici nodig zullen hebben voor het 
maken van de plannen ten behoeve van de layout en de gebouwen 
bepaald niet de geringste besparing zal zijn. 

Het totaal-plan zoals dat in figuur 3 - 8 vermeld staat 
verschaft een structureel basis-plan, waarbinnen opeenvolgende 
groeistadia ingepast kunnen worden zodra deze opportuun zijn. 

PRODUKT-VERANDERINGEN 

In de voorgaande paragrafen is aan de orde geweest hoe Q 
of te stemmen met T, maar we dienen echter niet over het hoofd 
te zien dat het projekteren van veranderingen van P ten opzichte 
van T eveneens van zeer groot belang kan zijn. Veranderingen in 
de produkten kunnen de waarde van zelfs het beste layout plan 
tot nul reduceren. Een layout bijvoorbeeld die gekenschetst werd 
als de beste in een bepaalde tak van de industrie, raakte binnen 
10 jaar verouderd en werd in zijn totaliteit over boord gezet 
alleen vanwege de verandering in de grootte van het produkt. Het 
is dan ook zeer wel de moeite waard de ontwikkelingen uit het 
verleden na te gaan voor wat betreft aard of karakteristieken 
van de betrokken produkten of materialen. Een voorbeeld hoe dit 
op een eenvoudige manier zinvol gedaan kan worden staat vermeld 
in figuur 3 - 9, waarbij echter opgemerkt dient te worden dat 
ditslechts een van de manieren is om aan te geven hoe te antici-
peren op veranderingen in produkt of materiaal. 

Hoe het ook zij, de afdeling produktie-planning of de tech-
nische ontwerpgroep (de vertegenwoordigers van P) moet tezamen 
met de afdeling verkoop of distributie gereed produkt (de verte-
genwoordigers van Q) het fiat geven aan de te projekten cijfers 
(als funktie van een logische, door de bedrijfsleiding goedge-
keurde T), die in voldoende mate gespecificeerd dienen te zijn 
om een zinvol hulpmiddel te kunnen zijn voor de layout technicus 
bij het plannen van zijn projekt. 

HET GEVAAR TE GEDETAILLEERD TE WORDEN 

Gewezen dient te worden op het gevaar van de neiging te spe-
cifiek te willen zijn. Zoals we reeds hebben benadrukt dienen 
layout technici de beschikking te hebben over gegevens om hun 
layout te kunnen plannen, maar zodra deze cijfers door de desbe-
treffende instantie of afdeling op papier gezet zijn moet het 
niet zo zijn dat zij als ofwel onveranderlijk of in hoge mate 
exact beschouwd worden. Mocht het in werkelijkheid zo zijn dat 
een of meer van deze voor projektie bestemde cijfers precies ge-
realiseerd wordt, dan is dit een pure coincidentie, behoudens 
wellicht het geval dat we te maken hebben met een contractueel 
gebonden klantensysteem. 
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FIGUUR 3 - 9. Ontwikkelingen in de grootte en het gewicht van produkten. Veranderingen in de aard of in de 
karakteristieken van produkten kunnen de layout aanzienlijk bernvloeden, in het bijzonder wanneer zij zich 
plotseling of in aanzienlijke mate voordoen. Bovenstaande grafiek van het produkt van een onderneming toont 
duidelijk aan dat de toename in grootte te veronachtzamen is, maar dat het gewicht per eenheid produkt 
aanzienlijk gedaald is. Zal deze trendmatige ontwikkeling zich etabiliseren, of blijven doorgaan of plot-
seling veranderen? Welke invloed zullen zulke veranderingen hebben op de opslag-faciliteiten, de verpakkings-
eenheden en het gebied voor tussenopslag rondom de produktie apparatuur? Deze vragen moeten naar beste ver-
mogen beantwoord worden voordat het layout projekt al een te grate vooruitgang geboekt heeft. 

De ontwikkelingen op het gebied van produktie-machines en apparatuur en in de verhoudingen produktieve versus 
niet-produktieve gebieden en personeel dienen ingeschat te worden. De ontwikkelingen op het gebied van pro-
dukt diversiteit of simplificatie zullen zich, normaal gesproken, reeds manifesteren in de reeds eerder be-
sproken P - Q analyse. 

De produkten en hoeveelheden waarop de te maken plannen be-
trekking hebben, dienen gewoonlijk de een of andere veiligheids-
faktor te bevatten, ofwel dient men zich ervan bewust te zijn 
dat overwerk of continu-dienst in 2 of 3 ploegen als mogelijke 
oplossing gehanteerd zal worden in gevallen van piekbelasting. 
Dit dient terdege door iedereen onderkend te worden voordat de 
gedetailleerde cijfers ten behoeve van het plan gefiatteerd wor- 
den. 

Overigens dient de layout technicus zich wel te realiseren 
dat alhoewel de cijfers goedgekeurd zijn, het toch maar in fei-
te schattingen zijn en dat zich zeer wel iets kan voordoen waar-
door de aard van de produkten of van de hoeveelheden volledig 
veranderd kan worden. Veranderingen in het ontwerp van het pro-
dukt alsmede veranderingen in de verkochte hoeveelheden hierdoor 
of door concurrerende ontwerpen veroorzaakt, zullen zich onge-
twijfeld voordoen. Dit verschijnsel doet zich de laatste jaren 
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in steeds sterkere mate voor. Indien de layout technicus in een 
te grote mate of met een te grote nauwkeurigheid vertrouwt op 
de voor zijn plan verstrekte cijfers voor P en Q, dan zal zijn 
layout niet in staat zijn veranderingen "flexibel op te vangen". 

Deze situatie wijst niet alleen op een fundamentele behoef-
te aan flexibiliteit in layout planning, maar benadrukt boven-
dien de wenselijkheid te beschikken over een lange-termijn plan-
ning voor bedrijfsruimten, over voorspellingen die gebaseerd 
zijn op een gedegen markt-onderzoek en een doelmatige planning 
voor nieuwe produkten en over een hoofdplan voor de layout waar-
binnen opeenvolgende verschuivingen mogelijk zijn. Ook bier weer 
blijkt hoe waardevol het is om elk layout projekt te beschouwen 
in het perspectief van de logische vier fasen. 

HET MAKEN VAN DE P-Q ANALYSE 

Op basis van hetgeen in dit hoofdstuk naar voren is gebracht 
kunnen we concluderen dat eerst P zelf geanalyseerd dient te wor-
den, d.w.z. dat de produkten of artikelen gegroepeerd moeten wor-
den op basis van hun acrd, eigenschappen of toestand. Vervolgens 
wordt P geanalyseerd in relatie tot Q. Beide dienen onderzocht te 
worden tegen de achtergrond van trends uit het verleden en pro-
jekties in de toekomst. Een algemene procedure hiervoor staat 
vermeld in figuur 3 - 10. 

PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN P-Q ANALYSE 

Classificeer alle produkten (onderdelen, materialen of 
wat het ook zijn moge) en verdeel ze in gelijksoortige, 
homogene groepen. 

Maak een grafiek ten aanzien van de ontwikkelingen van 
belangrijke eigenschappen of karakteristieken per pro-
duktgroep en projekteer deze in de toekomst. Classifi-
ceer en verdeel opnieuw indien dit noodzakelijk mocht 
blijken te zijn. 

Vermeld de voorspelde produktie-hoeveelheid per jaar 
(of per maand) voor elk produkt of afgeleid produkt in 
elke groep. Sorteer de groepen, of produkten binnen 
elke groep, op volgorde van afnemende hoeveelheid. 

Maak een grafiek met een passende schaalverdeling en 
zet P of op de horizontale en Q op de vertikale as. 
Plaats de hoeveelheden op de vertikale as bij de res-
pectievelijke afzonderlijke produkten of produktgroe-
pen. 

Verbind de ingetekende punten of, ingeval van een bal-
kendiagram, de toppen van de balken. 

Bestudeer deze analyses met het oog op logische split-
singen of combinaties van de betrokken aktiviteiten 
(gebieden of funkties). 

FIGUUR 3 - 10. Samenvatting van de procedure voor het maken van een P — Q analyse. 
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HOOFDSTUK 4 --- DE MATERIAALSTROOM 

De derde letter na de P en de Q in de sleutel voor het 
oplossen van layout problemen (zie figuur 1 - 1) is de R 
(Route). De route geeft aan hoe het artikel geproduceerd zal 
worden, met andere woorden het fabrikage-proces. Dit proces 
wordt in wezen bepaald door de keuze van de bewerkingen en de 
volgorde waarin het beste de gewenste P en Q geproduceerd kun-
nen worden binnen de desbetreffende, meest gunstige T, alhoe-
wel een groot aantal andere overwegingen bij de werkelijke be-
slissing een rol kunnen spelen. 

De route verschaft ons de basis-gegevens voor het analy-
seren van de materiaalstroom. Maar voordat we de betreffende 
route accepteren, zouden we het woord WAAROM weer in herinne-
ring moeten roepen - dat betekenisvolle woord aan de baard-
zijde van onze sleutel. We moeten de route niet accepteren 
tenzij we er van overtuigd zijn dat deze redelijk juist is; 
nog sterker, we zouden eigenlijk de route opnieuw moeten gaan 
bestuderen als we de indruk hebben dat er nog verbeteringen 
in kunnen worden aangebracht. 

De standaard-controle voor werk simplificatie zoals die 
oorspronkelijk ontwikkeld is door Allan H. Mogensen - en be-
sproken in alle bedrijfskundige referaten en handboeken - is 
in dit opzicht in het bijzonder van toepassing. Hierin wordt 
elke stap in de route van het fabrikage-proces ter discussie 
gesteld met de woorden: 

Elimineer - Is de bewerking noodzakelijk of kan hij 
achterwege gelaten worden? 

Combineer - Kan de bewerking gecombineerd worden met 
enige andere aktiviteit of bewerking? 

Verander Volgorde, Plaats of Persoon - Kunnen deze 
veranderd of anders opgesteld worden? 

Verbeter details - Kan de methode voor het uitvoeren 
van de aktiviteit of bewerking of de 
daarvoor benodigde apparatuur verbeterd 
worden? 

Nadat de route voor het fabrikage-proces naar tevreden-
heid vastgesteld is, kunnen we met onze analyse van de materi-
aalstroom beginnen. Dit is Blok 1 van het S.L.P.-patroon. 

DE MATERIAALSTROOM - DE KERN VAN VEEL LAYOUTS 

De analyse van de materiaalstroom brengt met zich mee het 
bepalen van de meest effektieve volgorde voor het verplaatsen 
van de materialen door de noodzakelijke stappen van het produk-
tie-proces in kwestie en van de intensiteit of belangrijkheid 
van deze verplaatsingen. Een effektieve stroom wil zeggen dat 
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de materialen op een zodanige wijze door het proces zullen gaan 
dat altijd voortgang in de richting van de voltooiing gemaakt 
wordt zonder grote omleidingen en zonder terug te gaan tegen de 
stroomrichting in (tegengestelde stroom). 

De analyse van de materiaalstroom is de kern van layout 
planning, in het bijzonder wanneer het verplaatsen van materi-
alen een belangrijk deel van het gehele proces uitmaakt, zoals 
in die gevallen waarin de materialen groot of zwaar zijn of in 
grote hoeveelheden voorkomen, of wanneer de transport en/of 
handling kosten hoog zijn in vergelijking met de kosten van 
keuring, opslag of bewerking. Als zich in dit opzicht extreme 
gevallen voordoen, dan ontwikkelen we de gewenste stroom-volg-
orde zelf, maken hier rechtstreeks een stroomdiagram van en 
vullen de benodigde ruimten in op het diagram. De steunverle-
nende diensten worden niet of nauwelijks onderzocht en voor de 
relaties der aktiviteiten (blok 2 van het S.L.P.-patroon) wordt 
geen formulier gemaakt. De hulpdiensten worden eenvoudig behan- 
deld als een onderdeel van de Modificerende Overwegingen (Blok 7). 

Het analyseren van de materiaalstroom is dus een van de 
primaire stappen die elke layout technicus dient te beheersen. 

HET BEPALEN VAN DE METHODE VOOR DE STROOMANALYSE 

Er zijn diverse verschillende methoden voor het analyseren 
van de materiaalstroom. Een deel van het probleem is in feite 
het kennen van de methode die voor een bepaald projekt gebruikt 
moet worden. Een leidraad hierbij kan de P - Q grafiek zijn, 
want de stroomanalyse-methode varieert met de hoeveelheid en de 
diversiteit (hoeveelheden en aantallen typen) van de in produk-
tie zijnde artikelen. Zie figuur 4 - 1. 

1. Voor een of enkele gestandaardiseerde produkten of arti-
kelen zou gebruik gemaakt moeten worden van het Proces  
Aktiviteiten Formulier.  

'111E-  
FIGUUR 4 - 1 Leidraad voor het analyseren van de materiaalstroom. Behalve een direkt hulpmiddel voor het 
maken van een layout plan, is de P - Q grafiek een leidraad bij de keuze welk soort stroomanalyse te ge-
bruiken. 

Een fabriek met slechts enkele produkten die in grote hoeveelheden omgezet worden (A) zal de materiaal-
stroom analyseren met behulp van het Proces Aktiviteiten Formulier. Wanneer voor een bepaald projekt een 
aantal van deze formulieren nodig zijn, zal het moeilijk worden deze formulieren te integreren. Daarom 
is het Multi-Produkt Proces Formulier een betere techniek voor de stroomanalyse in het gsval van een aan-
tal produkten met een hoge omzet (B). 

Wanneer we met veal produkten te maken hebben (C), kunnen we nog beter een andere analyse-methode volgen, 
n.l. selecteren of groeperen. Ofwel we groeperen de produkten - meestal naar gelijksoortige produkt of 
apparatuur kenmerken - of we selecteren representatieve produkten of monsters of de "moeilijkste" produkten 
en passen dan 64n van de twee bovengenoemde technieken hierop toe. Wanneer tenslotte het projekt betrek-
king heeft op een groot aantal ongelijksoortige produkten in relatief kleine hoeveelheden (D), dan gebrui-
ken we de Van-Naar Matrix, ook wel genoemd het Kruisverwijzing Formulier. 
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2. Gebruik voor een aantal produkten of artikelen het 
Multi-Produkt Proces Formulier.  

3. In geval van veel produkten of artikelen: 
Combineer de produkten tot logische groepen en 
analyseer deze met behulp van bovenstaande me-
thode 1 of 2. 
Kies representatieve produkten of trek monsters 
uit de produkten en analyseer deze door toepassing 
van bovenstaande methode 1 of 2. 

4. In geval van een groot aantal ongelijksoortige pro-
dukten zou gebruik gemaakt moeten worden van de 
Van-Naar Matrix.  

Elk van deze technieken ten behoeve van de stroomanalyse 
wordt in detail in dit hoofdstuk behandeld. Het kernpunt van 
ons betoog is hier dat voor de verschillende gevallen van pro-
dukt hoeveelheden in diversiteit, gebruik gemaakt dient te 
worden van verschillende methoden voor het analyseren van de 
materiaalstroom, en dat de curve als leidraad kan dienen bij 
de beslissing welk soort analyse gemaakt moet worden. 

HET PROCES AKTIVITEITEN FORMULIER 

Als we ons een beeld kunnen vormen van de materiaalstroom -
als we die kunnen zien - dan kunnen we een plan maken voor de 
layout ervan. Dit is de reden waarom in dit boek doorlopend de 
visuele aspekten van de analyse benadrukt worden. In feite is 
waarschijnlijk de noodzaak om "het beeld te zien" de impliciete 
reden geweest waarom S.L.P. zich heeft ontwikkeld tot de vorm 
die het nu heeft. 

Om ons te helpen dit beeld•zichtbaar te maken gebruiken we, 
net zoals de mathematicus, de chemicus of de systeem analyst, 
het systeem van de teken-taal. Ervaren bedrijfskUndigen zijn 
zeer goed op de hoogte van deze teken-taal voor het uitbeelden 
van het fabrikage-proces, die oorspronkelijk ontwikkeld is door 
Frank en Lillian Gilbreth. Een commissie van deskundigen heeft 
daarna onder voorzitterschap van David B. Porter deze teken-taal 
gemodificeerd tot een vorm zoals die vermeld staat in figuur 
4 - 2 en 4 - 3. 

In wezen kunnen vijf dingen gebeuren met een materiaal wan-
neer het een fabrikage-proces doorloopt: het kan worden gevormd, 
behandeld, of samen met andere onderdelen of materialen worden 
gemonteerd of gedemonteerd; het kan worden verplaatst of ver-
voerd; het kan worden geteld, uitgeprobeerd, gekontroleerd of 
gekeurd; het kan moeten wachten op een andere aktiviteit of op 
de rest van de serie; of het kan worden opgeslagen. Door het 
geven van een symbool aan elk van deze vijf aktiviteiten en door 
deze symbolen met lijnen te verbinden, kunnen we de bewegingen 
en de volgorde in het fabrikage-proces van elk produkt of mate-
riaal zichtbaar maken. 
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Symbool 	Aktiviteit 	Belangrijkste Resultaat  

0 	Bewerkin g 	Produceert of Bewerkstelli gt 

(:› 	
Transport 	Verplaatst 

0 	Keurin g 	Verifieert 

D Vertragin g 	Verstoort 

17 	Opslag 	Behoudt 

Figuur 4 - 2. Symboren, classificatie van de aktiviteit, en belangrijkste gevolg van de aktiviteit 

van de "teken-taal", welke gebruikt wordt voor het maken van een proces-analyse formulier. Overgenomen 

uit de A.S.M.E. normen voor "Operation and Flow Process Charts" - 1947, American Society of Mechanical 

Engineers. 
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Figuur 4 - 3. Afspraken voor het maken van proces-analyse formulieren. 
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Figuur 4 — 4. Proces Aktiviteiten Formulier met de bewerkingen in chronologische volgorde en vermelding 

van de pleats waar en de manier waarop de componenten samengevoegd worden. 
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De afspraken voor het maken van een proces aktiviteiten 
formulier staan vermeld in figuur 4 - 3. Een voorbeeld van zo'n 
formulier staat in figuur 4 - 4. Voor meer details over de tech-
nieken voor proces-analyse wordt verwezen naar het Industrial 
Engineering Handbook door H.B. Maynard (New York: McGraw-Hill 
Book Company, 1956). 

Een woord ter verduidelijking is wellicht hier op zijn 
plaats. In Deel Twee van dit boek houden we ons bezig met Fase 
II - Algemene Totaal-Layout. We zullen daarom ook alleen maar 
behandelen de analyse technieken die betrekking hebben op rase 
II. Hoewel veel van deze technieken ook in Fase III - het Gede-
tailleerde Layout Plan - gebruikt worden, is het meestal zo dat 
zij aangepast worden om meer details te verschaffen of dat an-
dere technieken gebruikt worden. Dit is de reden waarom we in 
dit hoofdstuk de nadruk alleen, of tenminste in beginsel, op de 
bewerkingen gelegd hebben. We concentreren ons op het Proces 
Aktiviteiten Formulier. Later, bij het analyseren van de material 
handling methoden of bij het plannen van de gedetailleerde layout 
zullen we het meer gedetailleerde analyse-formulier voor de pro-
ces-stroom gebruiken. Daarin wordt elke aktiviteit vermeld die 
het materiaal ondergaat. 

Als hulpmiddel voor het opstellen van het proces aktivitei-
ten formulier, in het bijzonder wanneer we met gecompliceerde 
montage-aktiviteiten te maken hebben, is het vaak de moeite waard 
eerst een globale schematische opstelling te maken van de wijze 
waarop de materialen samengevoegd worden. James M. Apple heeft 
al jaren geleden het gebruik van fabrikage-kaarten gepropageerd 
(figuur 4 - 5). Zijn voorstel was een eindprodukt te nemen en dat 
deel voor deel te demonteren om zodoende erachter te komen hoe 
het produkt eigenlijk geassembleerd zou moeten worden om vervol-
gens hiervoor globaal een fabrikage-kaart te maken en tenslotte 
het proces aktiviteiten formulier op te stellen. 

Het is mogelijk diverse modificaties aan te brengen in de 
afspraken en in de techniek van het zichtbaar maken. Soms is er 
eenvoudig de tijd niet om alle informatie op te nemen, soms ook 
is de informatie in een andere vorm zinvoller. De meeste layout 
technici zijn het erover eens dat men zich het beste kan houden 
aan de standaard afspraken en de techniek van het zichtbaar ma-
ken aan te passen, om een zo goed mogelijk beeld van de feiten 
met betrekking tot het lopende projekt te geven. 

STROOMINTENSITEIT 

In dit opzicht dienen twee faktoren naar voren gebracht 
te worden die vaak over het hoofd worden gezien, maar die wel 
degelijk meegenomen moeten worden: 

De intensiteit van de materiaalstroom. 
De uitgaande stroom van uitval, afval, afsnijsel etc. 
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De analyse van de materiaalstroom omvat zoals we reeds 
gedefinieerd hebben, zowel de volgorde als de intensiteit 
of belangrijkheid van de goederenbeweging. Dit is logisch. 
Wanneer een stroomanalyse gemaakt wordt met het doel de be- 
werkingen of aktiviteiten in de goede verhouding ten opzichte 
van elkaar to situeren, dan is de belangrijkheid van de be-
weging (of de stroomintensiteit) over de diverse routes of 
wegen de basis-maatstaf voor het relatieve belang van elke 
route en dus voor de relatieve afstand tussen de bewerkingen 
onderling. 

FIGUR 4 - 5. Typische fabrikage-kaart door J.M. Apple, Plant Layout and Materials Handling (New York: 
The Roland Press Company, 1950) blz. 44 A-1, A-2 etc. zijn de assemblage-aktiviteiten en SA-1 en SA-2 
de sub-assemblage aktiviteiten. 
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DRAAIEN 
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ASSEMBLEREN 
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-— 
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FIGUUR 4 — 6. Voorbeeld van een Proces Aktiviteiten Analyse waarbij vermeld is de intensiteit van de materiaal-
stroom aismede de uitgaande stroom afval en uitval. 

De uitgaande stroom uitval en afval vormt meestal een belang-
rijk deel van het handling probleem bij een layout. In een afde-
ling metaalwaren bijvoorbeeld bedraagt de hoeveelheid afsnijsel, 
afknipsel etc. niet zelden twintig tot dertig procent van de tota-
le produktie. Dit afval-materiaal is vaak bijzonder lastig te ver-
pakken en te vervoeren. Tengevolge van de nieuwe of veranderde 
materiaal-eigenschappen is de kans groot dat dit afval vuil, 
scherp, onevenredig volumineus of gevaarlijk is en meestal is er 
een heel ander handling systeem voor nodig dan we hebben voor de 
handling van de ingaande stroom materialen of componenten. Het 
over het hoofd zien van deze uitgaande stroom bij het maken van 
het layout plan zou wel eens rampzalig kunnen blijken te zijn. In 
figuur 4 - 6 wordt melding gemaakt van de afspraken die gebruikt 
worden bij het opnemen van deze aspekten en de proces aktiviteiten 
analyse. 
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MAATSTAVEN VAN INTENSITEIT 

Wanneer de materialen geli j ksoorti g  of min of meer homo-
geen van aard zi jn, dan is een maatstaf als ponden of kilo's, 
liters of andere kubieke inhouden, of pallets of dozen vol-
doende als maatstaf voor de belan gri j kheid of intensiteit van 
de goederenbewe gin g . Dit wordt meestal gedaan door het aantal 
vervoerde eenheden per periode te vermeni gvuldi gen met de meet-
eenheid per vervoerde eenheid. Wanneer het echter nodi g  bli j kt 
van de ene meeteenheid naar de andere over te schakelen, zoals 
wanneer de diversiteit in soort en ei genschappen bi j  de mate-
rialen groot is of wanneer er geen gemeenschappeli jke opslag-
of transporteenheid is, dan is het meten van de stroominten-
siteit moeili j ker. Om te helpen dit probleem op te lossen is 
het systeem van de Mag  Waarde ontwikkeld. De Mag  Waarde is een 
maatstaf voor de vervoerbaarheid van onverschilli g  welk pro-
dukt in onverschilli g  welke toestand. Dit is zeer nutti g  want 
de toestand van materialen is vaak aan veranderin gen onderhe-
vi g  ti j dens de verschillende fasen in het fabrika ge-proces. 

Bewerkingprod ukt 

Onderdeel 
of 	

A 

Knippen O 0 (I) 0 

Inkepen O 0 
Trekken 0 0 2 0 ID 
Stansen 0 0 0 
Bui gen © 0 0 
Bi jwerken 0 0 0 0 

NOP "Iv'''.  Iliiimw 

FIGUUR 4 - 7. Multi-Produkt (Veelvoudige produkten of onderdelen) Proces-Analyse. 
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Een volledige beschrijving van de Mag Waarde alsmede de 
daarbij te gebruiken waarde-tabellen zijn opgenomen in bij-
lage I. De Mag Waarde lijkt misschien een gekunstelde methode 
voor het meten van de stroomintensiteit, maar het gebruik er-
van (of van een vereenvoudigde versie) is zeer nuttig geble-
ken bij veel layout projekten, in het bijzonder wanneer ande-
re meeteenheden niet direkt bruikbaar blijken te zijn. 

We moeten niet vergeten dat het een kostbare zaak kan 
worden als we ons te zeer verdiepen in de details van de pro-
cedure of van de analyse die we aan het maken zijn. Als we 
dat wel doen dan blijkt dikwijls dat beslissingen gebaseerd 
zijn op cijfers die veel begrensder zijn dan de toekomstige 
levensduur van de layout of veel nauwkeuriger dan de P en Q 
informatie zelf. 

HET MULTI-PRODUKT PROCES FORMULIER 

Wanneer het om drie of vier produkten gaat, kunnen we 
het beste een proces aktiviteiten formulier voor elk produkt 
opstellen. Maar als het aantal formulieren te groot wordt 
(b.v. zes tot tien, afhankelijk van het soort produkt), kun-
nen we beter het multi- produkt proces formulier gebruiken. 

Kenmerkend voor dit formulier is dat alle artikelen er-
op vermeld kunnen worden, zodat ze gemakkelijk zichtbaar ge-
maakt kunnen worden. Aan de linkerzijde van het formulier 
staan de bewerkingen die de diverse artikelen moeten onder-
gaan. Over de breedte van het formulier staan bovenaan de be-
trokken produkten of artikelen en wel naast elkaar in afzon-
derlijke kolommen. Op deze manier wordt elke reeks van be-
werkingen vooraf vastgesteld en de route per produkt wordt 
dan gevolgd middels de vooraf vastgestelde bewerkingen. In 
figuur 4 - 7 en 4 - 8 staan voorbeelden hoe zulke formulieren 
opgesteld dienen te worden. 

Door deze routes naast elkaar in beeld te brengen kunnen 
we snel artikel na artikel met elkaar vergelijken voor wat be-
treft de stroomvolgorde zoals die voor elk artikel is aangege-
ven. De doelstelling van onze layout is een voortgaande stroom 
te verkrijgen met een minimum aan tegengestelde stromen en die 
bewerkingen het dichtst bij elkaar te plaatsen, waartussen de 
grootste stroomintensiteit is. Dit betekent met andere woorden 
dat we de volgorde van de bewerkingen zullen willen aanpassen 
totdat we de totaal-optimale volgorde verkregen hebben. 

Een eenvoudige methode voor het ontwikkelen van de beste 
volgorde is te berekenen in welke mate tegengestelde of terug-
waartse stromen zich voordoen. Zo'n meting krijgt men door een 
waarde-faktor twee toe te kennen aan elk geval dat een tegen-
stroom zich voordoet en een waarde-faktor een aan elk geval 
waarin een bewerking bij een tegenstroom overgeslagen wordt. 
Of wanneer men deze waarde-faktoren negatief vindt, dan kan 
men deze meting combineren met een waarde-faktor plus twee voor 
elk geval waarbij een bewerking direkt aansluit op de volgorde 
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en een waarde-faktor een voor elk geval waarbij een bewerking in 
de voortgaande stroom wordt overgeslagen. Deze waarde-faktoren 
zullen meer zeggen indien tevens een maatstaf voor de stroomeen-
heid in de berekeningen opgenomen wordt. Meer geavanceerde mathe-
matische technieken kunnen uiteraard ook toegepast worden. Bij 
het maken van dit soort berekeningen moeten we er echter wel voor 
waken dat we de voordelen van een rond of U-vormig stroompatroon 
niet over het hoofd zien. 

We moeten ons realiseren dat het multi-produkt proces for-
mulier geen specificatie van de assemblage van componenten is. 
Het gebruik ervan is dan ook beperkt tot belangrijke artikelen 
en in het algemeen tot routes die maar twee of drie lijnen op 
het formulier hebben voor assemblage en sub-assemblage. 

HET GROEPEREN OF SELECTEREN 

Als we te maken gaan krijgen met een aantal artikelen dat 
tussen de dertig en vijftig ligt, dan hebben we te veel kolommen 
om op een blad te vergelijken. Het op de een of andere manier 
groeperen of selecteren is dan een praktische oplossing. 

Door het combineren van bepaalde of alle produkten die qua 
ontwerp gelijk  zijn, kunnen we groepen cre6ren met een gemeen-
schappelijke of redelijk afgebakende route-volgorde. Ook artike-
len die qua te gebruiken fabrikage-apparatuur gelijk  zijn, zul-
len vaak dezelfde route volgen. We selecteren deze groepen door 
in het eerste geval gelijke ontwerpen hetzelfde te classificeren 
(gelijksoortigheid in afmeting, vorm, chemische of andere opzich-
ten) en, in het tweede geval, door artikelen te nemen die bij de-
zelfde bewerking beginnen of eindigen of die dezelfde belangrijke 
bewerkingen ondergaan. 

Door het groeperen van deze artikelen is het mogelijk om 
voor het oplossen van het stroom-probleem per groep, gebruik te 
maken van de technieken met het proces aktiviteiten formulier of 
het multi-produkt proces formulier. 

FIGWR 4 - 8 a en b. Aangepaste Multi-Produkt Proces Formulieren. Links (a) staat een voorbeeld van routes 
die gesplitst zijn in mogelijke alternatieve stroomwegen. Het percentage materiaal per route is aangegeven 
met behulp van een van 46n tot tien genummerde index. Het werkelijke percentage of de werkelijke intensiteit-
cijfers zouden uiteraard nauwkeuriger zijn. 

Rechts (b) staat een voorbeeld hoe de route uitgebeeld kan worden op een eenvoudig geruit blad zonder de for-
mele cirkels en verbindingslijnen. De stroom is aangegeven met behulp van getallen die op volgorde vermeld 
staan in de hokjes naast de desbetreffende aktiviteit. De aandacht wordt gevestigd op de dubbele route bij 
"Stansen" voor artikel D - 4, de alternerende route voor bewerking 2 van artikel E - 1, en de dubbele assem-
blage bewerkingen (3 en 4) en de terugkeer near bewerking 6 van artikel G - 1. Dit is een snelle manier om 
routes vast te leggen wanneer formele bewerkings-, proces- of route-kaarten niet voorhanden zijn. De verbin-
dingslijnen kunnen later toegevoegd worden overeenkomstig de werkelijke numerieke stroomintensiteit van elk 
artikel door toepassing van de Q - gegevens bovenaan elke kolom en voor elk artikel de meeteenheid grootte, 
gewicht of Mag Waarde. 
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Dit soort analyses leidt tot layouts die geschikt zijn voor 
groeps-fabrikage. Groeps-produktie is noch een produktgerichte 
layout noch een procesgerichte layout maar een modificatie van 
deze twee. Het heeft de voordelen van minder handling en minder 
behoefte aan supervisie en produktie-besturing, maar betekent 
toch niet een te groot verlies in de bezettingsgraad van de appa-
ratuur. Zie figuur 4 - 9. 

Wanneer groeperen niet de gewenste resultaten opleverd, be-
staat nog de mogelijkheid met prototypes of representatieve arti-
kelen te werken, zoals bijvoorbeeld elk honderdste kodenummer, 
elk vijfde recept, of bestelde artikelen in verschillende varia-
ties van ordernummer, dag, week en maand. Ook aselecte steekproe-
ven kunnen uitkomst brengen. 

In verband met de foutenkans bij een kleine steekproef, is 
het vaak meer aan te bevelen de "moeilijkste" artikelen te selec-
teren. Deze selectie steunt op de grondregel dat als de layout 
geschikt blijkt te zijn voor de moeilijkste artikelen, hij ge-
schikt is voor de handling van alle artikelen. Drie tot vijf ar-
tikelen worden dan gekozen die als "moeilijkste" gekwalificeerd 
kunnen worden ten aanzien van een of een aantal (echter niet nood-
zakelijkerwijze alle) van de volgende aspekten: 

Zwaarste 
Grootste 
Meest volumineuze 
Meest breekbare 
Gevaarlijkste 
Duurste 

Moeilijkste qua handling 
Grootst aantal bewerkingen 
Grootste hoeveelheden 
Slechtste kwaliteit 
Meeste klachten van de klant 
Meeste uitval of afval 

Deze geselecteerde artikelen vereenvoudigen weliswaar het 
analyse probleem want slechts enkele in plaats van alle bij het 
projekt betrokken artikelen worden in beschouwing genomen, maar 
soms is het toch een zeer praktische methode om toe te passen. 
Zie figuur 4 - 10. 

DE VAN-NAAR MATRIX 

Te verkiezen boven het groeperen of selecteren is de 
Van-Naar Matrix wanneer de te analyseren produkten, onderdelen of 
materialen zeer talrijk worden. De Van-Naar Matrix wordt ook wel 
eens een kruisverwijzing formulier genoemd en wanneer aan de inge-
vulde getallen nog de afstand wordt toegevoegd noemt men het ook 
wel een overzicht van verplaatsingen. 

In figuur 4 - 11 wordt de theorie van de van-naar matrix toe-
gelicht. De bewerkingen of werkgebieden worden in dezelfde volg-
orde als benaming gebruikt voor zowel de horizontale regels als 
voor de vertikale kolommen voor al de to registreren artikelen. 
Voor elk artikel wordt in de desbetreffende kolom een letter (of 
een telstreepje of het getal van de stroomintensiteit) ingevuld 
voor elke verplaatsing van het artikel. Een onderdeel gaat bij-
voorbeeld van Knippen naar Inkepen. De desbetreffende letter wordt 
ingevuld in het hokje "van Knippen naar Inkepen". De volgende be- 
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werking na Inkepen is Stansen. De letter wordt dan ingevuld in 
het hokje "van Inkepen naar Stansen". In plaats van letters kun-
nen ook telstreepjes gebruikt worden. 

Nadat alle artikelen opgenomen zijn worden de letters of 
telstreepjes per hokje getotaliseerd en dit totaal wordt in het 
betreffende hokje vermeld. Dit getal geeft dan weer de omvang 
van de transportstroom tussen elk stel bewerkingen of werkgebie-
den. 

De getallen per hokje kunnen gekontroleerd worden door 
elke kolom vertikaal en elke regel horizontaal op te tellen. 
Meestal is er ergens een font gemaakt wanneer het aantal bewe-
gingen naar een bewerking of werkgebied niet overeenstemt met 
het aantal bewegingen uit die bewerking of dat werkgebied. Zo-
als in figuur 4 - 12 echter is aangetoond behoeven de totalen 
per regel niet overeen te stemmen met de totalen per kolom wan-
neer in de praktijk andere maatstaven voor de stroomintensiteit 
worden gebruikt. 

Om een grotere mate van nauwkeurigheid te verkrijgen zouden we 
een matrix met relatieve waarden moeten maken en wel door de 
hoeveelheid te vermenigvuldigen met de grootte of het gewicht 
of met het volume voor elke keer dat het artikel verplaatst 
wordt. Op overeenkomstige wijze wordt de van-naar matrix ont-
wikkeld door gebruik te maken van stroomintensiteit-getallen 
die gebaseerd zijn op realistische metingen. Het spreekt vanzelf 
dat we geen letters of telstreepjes gebruiken. Het is beter voor 
alle bewegingen of verplaatsingen van de ene aktiviteit naar de 
andere de gemeten intensiteit te tellen en het uiteindelijke 
totaal-cijfer in de matrix te vermelden. Met behulp van de matrix 
met relatieve waarden kunnen we beter zien welke aktiviteiten 
dicht bij elkaar gesitueerd zouden moeten zijn en hoe voor een 
optimale stroom het geheel opgesteld zou moeten zijn. Bij het 
tellen van deze gegevens per hokje kunnen telstaten of ponskaar-
ten goede diensten bewijzen. 

Bij het opstellen van de matrix is het aan te bevelen alle  
betrokken bewerkingen of funkties op te nemen en dezelfde volg-
orde aan te houden links van de matrix van boven naar beneden en 
boven de matrix van links naar rechts. Deze methode dient konse-
kwent aangehouden te worden, zelfs indien in werkelijkheid geen 
bewegingen plaats vinden van bijvoorbeeld Expeditie naar  de akti-
viteiten uitvoerende werkgebieden. Het vergemakkelijkt het vinden 

1111111e1■11100M 

FIGUUR 4 — 10. Stroomschema van een bestaande layout waarin uitgebeeld staan de vier artikelen met de 
grootste handling problemen. Deze fabriek — in het midden doorsneden door een street — had niet de be-
schikking over proces formulieren om als hulpmiddel gebruikt te worden bij het vaststellen van de rou-
te. In verband met de behoefte aan een snelle oplossinMhad de bedrijfsleider twee artikelen gekozen voor 
elk van de aspekten grootste, zwaarste, grootste hoeveelheid, duurste en moeilijkste to handlen. Deze 
werden teruggebracht tot vier artikelen die als "moeilijkste" voor wat betreft materials-handling geken-
schetst konden worden. Hij schematiseerde de stroom van deze vier artikelen op een bouwplan van de be-
staande layout (zie tekening). De noodzaak van deze bijzondere routes werd in twijfel getrokken. Het 
schema werd toen gebruikt els basis voor de voorgestelde materiaalstroom bij het plannen van de algemene 
totaal—layout voor een nieuwe fabriek. 
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van het goede hokje en het voorkomt vergissingen bij de registra-
tie. Voor een duidelijke verdeling tussen de van-naar's en de 
corresponderende naar-van's is het aan te bevelen een diagonaal 
te trekken door de hokjes 1-1, 2-2, 3-3 etc. 

Wanneer de volgorde van bewerkingen zowel horizontaal als 
vertikaal werkelijk de meest effektieve is, dan zullen de cijfers 
boven de diagonaal van links boven naar rechts beneden bewegingen 
weergeven, die voortschrijdende stadia van voltooiing doorlopen. 
Getallen in hokjes die beneden de diagonaal liggen duiden op een 
tegengestelde stroom. 

De totale  transportstroom tussen twee aktiviteiten of werk-
gebieden wordt gevonden door de van-naar en de naar-van waarden 
voor dit stel aktiviteiten bij elkaar op te tellen. 

Soms worden de voor deze analyse te gebruiken artikelen 
steekproefsgewijze geselecteerd. Deze artikelen kunnen dan moge-
lijkerwijze niet representatief zijn. We krijgen dan ook een gro-
tere nauwkeurigheid als we een geselecteerd aantal representatie-
ve artikelen nemen. 

FIGUUR 4 11. Het opstellen van de Van-
Naar Matrix. 
Deze wordt gemaakt door de bewerkingen (of 
werkgebieden) als benaming te gebruiken zo-
mil links van de matrix van boven naar be-
neden als boven de matrix van links naar 
rechts. Elk hokje wordt gebruikt voor het 
registreren van bewegingen van de ene be-
werking naar de andere. De route van elk 
produkt wordt gevonden door voor elke be-
weging die het ertikel maakt to registreren 
waar het vandaan komt en waar het naar- 
toe gaat. 
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Als we bijvoorbeeld de gegevens overnemen 
van het multi-produkt proces formulier uit 
figuur 4 - 7, dan kunnen de bewegingen ge-
schreven worden zoals boven is aangetoond, 
Produkt A gaat van Knippen naar Inkepen. 
We kunnen dit aangeven door een "A" in het 
desbetreffende hokje. Het materiaal gaat 
vervolgens van Inkepen naar Stansen en weer 
vullen we een "A" in in de matrix. Dit 

wordt gedaan voor elke beweging van het materiaal. Op gelijkluidende wijze wordt elk onderdeel geregistreerd. 

Dit voorbeeld is slechts oompleet voor de routes zoals die in figuur 4 - 7 staan. In werkelijkheid wordt voor  artike- 
len of zelfs voor codenummers slechts zelden gebruik gemaakt van letters bij het invullen van de matrix. Het eenvou-
digste is een simpel telstreepje voor elk onderdeel dat verplaatst wordt, waarna het totaal toegevoegd wordt als 
aanduiding voor de totale intensiteit van de codenummers die van enige bewerking of afdeling naar elke andere gaan. 
In werkelijkheid wordt met behulp van een meer verfijnde maatstaf (op basis van P en Q) geteld en daarna per hokje 
geregistreerd. 
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Als de matrix eenmaal gemaakt is, zijn er diverse hulpmidde-
len die bij het interpreteren ervan gebruikt kunnen worden. De 
aktiviteiten waartussen de grootste stroom is, kunnen naar belang-
rijkheid gerangschikt worden. Dat wil zeggen dat de hokjes gerang-
schikt worden op basis van de stroomintensiteit te beginnen met de 
grootste en eindigend met de kleinste stroom. Deze genummerde hok-
jes geven dan op volgorde de belangrijkste relaties aan. Een ande-
re methode is per hokje te berekenen en te registreren het percen-
tage dat het uitmaakt van de totale stroomintensiteit. Op deze ma-
nier wordt een maatstaf verkregen voor het relatieve belang van de 
stroom tussen elke bewerking of werkgebied en alle andere. 

HET MAKEN VAN DE MATERIAALSTROOM-ANALYSE 

We hebben in bovenstaande uiteenzetting gezien dat de hoe-
veelheid en de diversiteit van de betrokken artikelen grotendeels 
bepalen welk soort stroomanalyse gemaakt moet worden. Dit voert 
ons weer terug naar onze P-Q grafiek. 

Als het aantal artikelen klein is, maar de hoeveelheden 
groot, dan gebruiken we het proces aktiviteiten formulier; d.w.z. 
in Fase II - Algemene Totaal-Layout. Naarmate de diversiteit toe-
neemt gaan we andere middelen gebruiken om het vaststellen van de 
stroom duidelijk te maken. Deze middelen omvatten o.a. het multi-
produkt proces formulier, het groeperen of selecteren van artike-
len en de toepassing van een van de andere technieken, en tenslot-
te de statistische aanpak met de van-naar matrix. Het spreekt van-
zelf dat de van-naar matrix zelf opgesteld kan worden aan de hand 
van geselecteerde artikelen of monsters; een andere mogelijkheid 
is meer matrices te maken; een voor elk van de diverse klassen pro-
dukten of materialen. 

De eenvoudigste manier om een analyse van de materiaalstroom 
te maken is door rechtstreeks te werken vanaf het overzicht van 
bewerkingen of vanaf de procesanalyse formulieren. Dit behoeft 
echter niet de weg te zijn die het materiaal in werkelijkheid 
volgt vanwege een of meer mogelijke wijzigingen in de bewerkingen. 
Bovendien komen op het overzicht van bewerkingen de bewegingen met 
betrekking tot uitval, reparatie, hulpmaterialen en bewegingen 
niet voor. Het is meestal dan ook het beste metingen te nemen van 
bewegingen die werkelijk in het fabrikage-proces plaats gevonden 
hebben, vooropgesteld dat deze ter beschikking staan. Men kan dit 
doen door de transport orders, of de werkbonnen of de verzend-ad-
viezen te tellen en dan per gebied een ingangs- en uitgangskontro-
le te houden. 

Naast het louter kwantitatief tellen van de artikelen die via 
bepaalde routes verplaatst worden, moeten we ook een kwalitatieve 
maatstaf bepalen voor de intensiteit van de materiaalstroom. Hier-
voor bestaan verschillende mogelijkheden, die praktisch altijd 
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gebaseerd zijn op het aantal te verplaatsen eenheden, de grootte 
of het gewicht van elk artikel, en eventuele andere significante 
faktoren. Voor een zeer zorgvuldige analyse kunnen we de volgorde 
van de route in kaarten ponsen en dan de stroomintensiteit be-
rekenen met behulp van een tel- of rekenmachine. 

FIGUUR 4 - 12. Ingevulde Van-Naar Matrix voor een fabriek die in grote diversiteit plastic sierprodukten maakt 
in ordergewijze produktie. 

Indien er een materiaalstroom is dan worden in het betreffende hokje twee cijfers gezet. Het cijfer boven de 
schuine streep is het aantal onderdelen (codenummers) dat verplaatst wordt. Het cijfer beneden de schuine 
streep is de werkelijke stroomintensiteit. In dit geval is de intensiteit bepaald door de hoeveelheid per jaar 
te vermenigvuldigen met de grootte van elk artikel en de vereiste zorg voor de handling. Op arbitraire wijze 
werden schaalwaarden vastgesteld om zowel grootte als zorg te meten en wel zodanig dat de waarden overeenkwa-
men met de waarden die bij de Mag Waarde gebruikt worden (zie bijlage I). 

Afdeling Ontvangst en Opslag staan niet in de matrix, aengezien de eerste bewerking voor alle materialen 
pleats vindt in de Afdeling Spuitgieten. Bovendien werden in deze matrix niet elle artikelen, maar een gese-
lecteerd aantal artikelen ingevuld. 

Zoals uit deze matrix blijkt is het van het grootste belang de Spuitgieterij vlakbij de Expeditie te heb-
ben (stroomintensiteit 2.222 eenheden). Het op 4An na belangrijkste is de Pakkerij naast de Expeditie (1.320 
eenheden). Opgemerkt wordt dat terwijl dit de strcominrichting aangeeft, de totale verplaatsingsintensiteit 
tussen twee bewerkingen bepaald wordt door de bewegingen er vandaan en er naar toe. Bijvoorbeeld van Nor- 
maal Gloeien naar Stempelen is 1/180 en van Stempeler naar Normaal Gloeien is 6/296, en de totale intensiteit 
is dus 476. 

Hoewel het aantal onderdelen  dat naar een bewerking gaat, gelijk zou moeten zijn aan het aantal dat ervan-
dean komt, zullen de getallen die de intensiteit  aangeven van en naar een bepaalde bewerking niet aan elkaar 
gelijk zijn. Dit komt voornamelijk doordat de grootte on de zorg voor de handling van het artikel gedurende 
de diverse bewerkingen veranderingen ondergaan. Kleine, niet-spuitgiet artikelen zijn niet in dit voorbeeld 
opgenomen, maar toch gaan zij naar de Afdeling Montage waar zij aan de spuitgiet-produkten worden toegevoegd. 
Dit draagt verder bij tot een verschil in intensiteit van 344 naar en 904 van Montage. Zoals vermeld bij de 
Opmerkingen gaan acht onderdelen naar Montage en zeven komen er van Montage, omdat twee spuitgiet-produkten 
daar samengevoegd worden. Daarom is in dit geval zelfs het aantal artikelen er naar toe enders dan het aan-
tal artikelen er vandaan. 

De hokjes 4-4, 5-5, en 12-12 duiden slechts op dubbele bewerkingen binnen hetzelfde werkgebied. 
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HOOFDSTUK 5 --- RELATIES TUSSEN AKTIVITEITEN 

In de meeste industriele ondernemingen wordt de nadruk ge-
woonlijk gelegd op de materiaalstroom als basis voor de layout. 
Dit is reeds in extenso besproken. Een stroom-patroon wordt 
vastgesteld en in schema gebracht (op basis van de in de hoofd-
stukken 4 en 6 beschreven technieken) en de overige aktivitei-
ten worden dan in en rond het patroon ingepast. Als layout pro-
cedure is dit in werkelijkheid in het algemeen gesproken niet 
de beste aanpak. 

ALLEEN MATERIAALSTROOM NIET DE BESTE BASIS VOOR LAYOUT 

Er zijn diverse redenen waarom de materiaalstroom 	zoals 
overwegend op basis van de route vastgesteld - niet het enige 
fundament kan zijn waarop de layout rust. 

De diensten van de hulpafdelingen moeten op een georga-
niseerde manier in de materiaalstroom geintegreerd wor-
den. Daze integratie is het resultaat van een totale 
analyse - een analyse van de redenen waarom bepaalde 
hulpaktiviteiten dicht bij bepaalde producerende of ak-
tieve gebieden gesitueerd moeten worden. De sektie On-
derhoud, de kantoren van het leiding-gevend personeel, 
de kleedruimten, de toiletten, de transformatorkasten, 
zij alle moeten bij voorkeur op een relatief korte af-
stand van de produktie-gebieden gelegen zijn. Zij zijn 
alle een deel van de layout, zij moeten alle een plaats 
in het totaal-plan hebben, en toch maken zij geen deel 
uit van de materiaalstroom. 

Vaak is de materiaalstroom relatief onbelangrijk. In 
sommige electronische of juwelen-verwerkende indus-
trieen wordt in een hele dag maar een paar pond mate-
riaal verplaatst. In andere industrieen worden mate-
rialen door pijpleidingen vervoerd of in weer andere 
gevallen is soms een pallet-lading per werkgebied ge-
noeg voor een week. 

In geheel op "service" gerichte industrieen, in kantoor-
ruimten, of in onderhoud-en-reparatie werkplaatsen, is 
er vaak geen echte of definitieve materiaalstroom. Een 
algemene procedure moet ons dan ook een methode verschaf-
fen om gebieden aan elkaar te relateren, zonder verplicht 
te zijn over een materiaalstroom te beschikken. En dit is 
zo, zelfs indien we onderkennen dat we papieren, appara-
tuur of zelfs mensen kunnen beschouwen als het "materiaal" 
in een materiaalstroom. 
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4. Daarnaast zal in fabrieken met omvangrijke materiaalbewe-
gingen, waarbij dus de materiaalstroom een overwegende 
invloed zal uitoefenen op de layout planning, de materi-
aalstroom niet de enige basis zijn voor de indeling van 
de aktiviteiten en de apparatuur. In feite beelden we de 
stroom uit om vast te kunnen stellen in welke volgorde 
de bewerkingen plaats vinden of welke afdelingen dicht 
bij elkaar gelegen zouden moeten zijn. Maar voor dit vlak 
bij elkaar liggen is de materiaalstroom maar een reden. 
Er zijn nog vele andere. En deze kunnen in strijd zijn 
met of op z'n minst aanpassingen veroorzaken in deze 
ligging-vlak-bij-elkaar zoals die op basis van de stroom-
analyse zou moeten zijn. Uitgaande van de route zou de 
volgorde bijvoorbeeld moeten zijn: vormgeven, bijwerken, 
behandelen, monteren halffabrikaat, monteren eindprodukt 
en verpakken. Voor een optimale materiaalstroom zou be-
handelen plaats moeten vinden tussen bijwerken en monte-
ren halffabrikaat. Maar behandelen is zowel een erg vuile 
als een gevaarlijke bewerking. Het moet daarom uit de 
'buurt gehouden worden van het moeilijke sub-montage ge-
bied met z'n hoge concentratie van arbeidskrachten. Het 
effekt van dit soort faktoren - of de verdeling van de 
energie-voorzieningen, de kosten ten behoeve van de kwa-
liteits beheersing, de verontreiniging van het produkt en 
dergelijke - moeten vergeleken worden met de belangrijk-
heid van de materiaalstroom en indien aanpassingen prak-
tisch blijken te zijn dan moeten deze aangebracht worden. 

Hoe dan ook, we hebben behoefte aan een systematische metho-
de om aktiviteiten van hulpdiensten met elkaar in verband te bren-
gen  en om ze in de materiaalstroom te integreren.  Het Relatie For-
mulier voldoet het beste aan deze behoefte. 

In termen van het S.L.P.-Patroon van procedures gaat de ana-
lyse van de materiaalstroom uit van P, Q en R. Bij de analyse van 
de relaties tussen aktiviteiten wordt gebruik gemaakt van P, Q en 
S. T (tijd) speelt in beide een rol, zoals trouwens tot op zekere 
hoogte in alle analyses. 

FIGUUR 5 - 1. De kern van het relatie formulier. Alle aktiviteiten (gebieden of aspekten) staan links op de 
regels 1, 2, 3 etc. Elke aktiviteitslijn buigt onder een hoek of van de lijst. Waar de noergaande lijn 1 de 
opgaande lijn 3 kruist, daar wordt de vereiste (of gewenste) relatie tussen Aktiviteit 1 en Aktiviteit 3 ge-
registreerd. goals in b staat aangegeven wordt de waardering met behulp van klinkers (c) en het nummer van 
de reden voor elke waardering (d) vermeld in het bovenste respectievelijk het onderste gedeelte van elk hokje. 
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In dit "hokje" wordt 
de relatie tussen akti-
viteit 1 en aktiviteit 
4 vermeld. 

In de bovenste 
hokje staat de 
van de relatie 

In de onderste 
(en) voor deze 

helft van het 
belangrijkheid 

helft de reden- 
belangrijkheid. 

b 

Staaf de waardering van de nabij-
heid van Ligging met redenen, 
vermeld per regel een reden en 
plaats het nummer (of nummers) 
van de reden in de onderste helft 
van het desbetreffende hokje. 

■ 

WAARDE' RELATIE 

A Ligging nabij 
Absoluut noodzakelijk 

Ligging nabij 
Extra belangrijk 

E 

I 
Ligging nabij 
Invloedrijk 

Ligging nabij 
OK/Ongeveer normaal 

Ligging nabij 
Urgentieloos 

0 

U 

X 
Ligging nabij 
Niet gewenst 

Waardeer het belang van 
de gewenste of vereis-
te nabijheid van Lig-
ging tussen elk paar 
aktiviteiten en gebruik 
daarvoor de klinker-
waarderingschaal. 

CODE REDEN 

1 

2 

3 

4 

5 
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HET RELATIE FORMULIER 

Het relatie formulier is een formulier met deel-verwijzing, 
waarin de relatie tussen een aktiviteit*) (of funktie of gebied) 
en alle overige aktiviteiten geregistreerd kan worden. De kern 
van het formulier staat vermeld in figuur 5 - 1. Een relatie for-
mulier in deze vorm is niet nieuw, hoewel de methode om het te 
gebruiken zoals hier beschreven een recente ontwikkeling is. 

In het relatie formulier wordt aangegeven welke aktiviteiten 
ten opzichte van andere aktiviteiten relaties hebben. Bovendien 
wordt het belang van de ligging-vlak-bij-elkaar gewaardeerd en ge-
steund door gecodeerde, met redenen omklede toelichtingen. Op deze 
manier krijgen we een gewaardeerd en met redenen gestaafd formu-
lier. Dankzij deze mogelijkheden is het relatie formulier een van 
de meest praktische en effektieve hulpmiddelen, die voor layout 
planning ter beschikking staan. Het is ongetwijfeld de beste me-
thode voor het integreren van de diensten van hulpafdelingen met 
de bedrijfs- of produktie-afdelingen en voor het plannen van de 
indeling van kantoor- of service-gebieden, waarin geen of bijna 
geen materiaalstroom is. 

Het formulier is nagenoeg vanzelfsprekend. Waar de aktivi-
teit op de neergaande lijn 1 de aktiviteit op de opgaande lijn 3 
kruist, daar wordt de relatie tussen aktiviteit 1 en aktiviteit 3 
geregistreerd. Op deze manier krijgen we op elke kruising een 
"hokje" voor elk paar ten opzichte van elkaar te beschouwen akti-
viteiten. De grondgedachte is aan te kunnen tonen welke aktivi-
teiten dicht bij elkaar gesitueerd dienen te worden en welke ver 
van elkaar vandaan, met gelijktijdige waardering en vermelding 
van alle daartussen liggende relaties. 

Het formulier kan vergeleken worden met een van-naar matrix 
die diagonaal zo gevouwen is dat de van-naar en de naar-van hok-
jes op elkaar vallen. Het relatie formulier toont dus de totale 
relatie, d.w.z. in beide richtingen, wanneer we met richting te 
maken hebben. 

Verdere toepassing van het formulier staat in figuur 5 - 2. 
Opgemerkt dient te worden dat elk hokje horizontaal verdeeld is. 

N.B.: *) Het woord "Aktiviteit" is een universele term die door 
het gehele boek heen gebruikt wordt voor het aanduiden 
van "dingen" (anders dan mensen en fabrikage-materia-
len), die ingedeeld worden als onderdeel van de layout 
planning. Het omvat op de verschillende planning-niveau's 
of in verschillende situaties: afdeling, gebied, funktie, 
werkgebied, gebouw, bouwkundige eigenschap, machinegroep, 
bewerking en dergelijke. 
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Fabriek  hittiNhi Xaterooft  Projekt 	9300  
Ref.  hAbLVILIZErait4dEN 	Datum 	6 O► TOIIGeR  

Opgesteld 

RELATIE FORMULIER 
Waarde NABIJHEID VAN 

LIGGING 

A 
ABSOLUUT 
NOODZAKELIJK 

E EXTRA 
BELANGRIJK 

I INVLOEDRIJK 

0 ONGEVEER NORMAL 

U URGENTIELOOS 

X NIET GEWENST 

DiREvCrie 

HR. 5 MIT 

OHTWER?GROE? 

INGANC /UiTG gNG  

6 CENTRAAL AftcHIEF 

FIGUUR 5 - 2. Het re3atie formulier is een uiterst 
doelmatig hulpm:ddel voor het planner van elle 
aktiviteiten die niet strak met elkaar verbonden 

0AGLicHT (CZAttiar, 

9 MAGA2iiii 

iTELEFOON 

CODE REDEN 

1 PEAloot4Li1x 	ICONTAKT 

2 G emAw 
3 LAWARi, STORiNGEti 

4 Lic.wr 

.5 VELE% zELF40 mausILAIR 

6  ONTVINGST WAN BEZoawER4 

7  
VeaplawrsiNG VAN AppoRorruuR 
ONTifiNcti• VAN SEITELLiNGfiti 

8 GELi.IVE UiT RuVri N G 
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zijn in een significant strobm—patroon. Bovenstaand 
formulier werd opgesteld voor een kantoor van bodem_ 
kundige adviseurs. Hieruit blijkt dat de Heer Smit 
vlakbij de ontwerpgroep meet zitten, in mindere 
mate dichtbij de telefoon, nog minder dicht bij het 
kantoor van desecretaresse van de direktie en het centrale archief, en helemaal niet in de buurt hoeft to 
zitten van de kopigermachine of van het magazijn. De redenen hiervoor zijn gecodeerd en staan in het onder-
ste gedeelte van de desbetreffende hokjes. 



Het bovenste gedeelte is bestemd voor de waarde, die bij de waar-
dering ten aanzien van ligging-vlak-bij-elkaar toegekend is. In 
het onderste gedeelte kan melding gemaakt worden van de reden(en) 
waarom de in het bovenste gedeelte vermelde waarde is toegekend. 
Op deze manier krijgen we voor elke relatie een met redenen om-
klede waardering. 

De ligging-vlak-bij-elkaar wordt gewaardeerd met behulp van 
een waardeschaal met A, E, I, 0, U of X. "A" betekent dat ligging-
vlak-bij-elkaar absoluut noodzakelijk is; "X" betekent dat dit on-
gewenst is en dat de aktiviteiten gescheiden gehouden moeten wor-
den. E, I, 0 en U geven in afnemende volgorde de graad aan waarin 
ligging-vlak-bij-elkaar gewenst is. 

Het systeem van klinkers in de bovengenoemde waardeschaal is 
doelbewust en na ampele overweging gekozen. 

De letters kunnen vereenzelvigd worden met een bepaalde 
betekenis. A is de eerste letter van Absoluut Noodzake-
lijk; E de eerste van Extra Belangrijk; I van Invloedrijk; 
0 van Ongeveer Normaal; U van Urgentieloos of Uiterst On-
belangrijk; en X, het erkende symbool voor iets dat ver-
keerd is, betekent een negatieve graad van gewenstheid, 
dus ongewenst. 

A, E, I, 0 en U zijn klinkers en dus gemakkelijk te ont-
houden. 

Getallen zijn met opzet vermeden om niet een grotere nauw-
keurigheid te pretenderen dan de waardering in werkelijk-
heid heeft. Bovendien worden getallen gebruikt voor het 
coderen van de redenen en het identificeren van de aktivi-
teiten. Het zou in het formulier verwarrend werken als ge-
tallen ook voor de waardering gebruikt zouden worden. 

Het waarderen van de ligging krijgt meer betekenis wanneer de 
redenen opgegeven worden waarom deze waardering is toegekend. Elke 
reden wordt van een nummer voorzien en de toelichting wordt ver-
meld in de daarvoor bestemde open ruimte naast het nummer op het 
"gecodeerde overzicht van redenen" op het formulier. De nummers 
worden links in de daarvoor bestemde hokjes vermeld. Op deze ma-
nier kunnen twee of drie redenen in een hokje vermeld worden zon-
der dat het geheel onleesbaar dreigt te worden. Met dit formulier 
kan op een blad een grote hoeveelheid informatie verzameld worden 
zonder dat het noodzakelijk is overal opmerkingen op het formulier 
te zetten. 

De meeste redenen waarom nabije ligging of ligging op afstand 
gewenst is kunnen voor elk projekt in zo'n acht tot tien redenen 
samengevat worden. Er is ruimte op het formulier voor nog meer re-
denen en eventueel kan men op het formulier nog extra regels voor 
dit doel toevoegen. 

Typische redenen voor het staven van waarderingen ten aanzien 
van de relatie zijn hiernaast vermeld, alhoewel vele andere be-
woordingen evenals vele andere redenen mogelijk zijn: 
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Mate van persoonlijk kontakt 
Mate van informatief kontakt 
Gebruik van dezelfde apparatuur of faciliteiten 
Gebruik van gemeenschappelijke archieven 
Gedeelde inzet van personeel 
Specifieke wensen van de bedrijfsleiding of persoonlijk 
gemak 
Toezicht of beheer 
Lawaai, stof, vuil, dampen, gevaren 
Verstoringen of onderbrekingen 
Materiaalstroom 

KLEURCODERING 

De registratie van de waarderingen en de redenen dient met 
potlood gedaan te worden. Maar aangezien een overvloedig gebruik 
van letters of symbolen verwarrend werkt, is het beter de waar-
deringen van een kleur te voorzien om op die manier de verzamel-
de informatie sneller te kunnen verwerken. leder hokje op het 
formulier moet daarom met een gecodeerde kleur onderscheiden 
worden. In de S.L.P.-afspraken zijn de volgende kleurcodes opge-
nomen: 

A -- rood 
	

0 	blauw 

E 	oranje/geel 
	

U 	geen kleur 

I -- groen 	 X -- bruin 

Deze kleuren zijn in overeenkomst met de volgorde in het spec-
trum en zijn daarom gemakkelijk te onthouden. 

Dit kleuren gebeurt nadat de betreffende informatie eerst 
in potlood vermeld is. Dit voorkomt het wisselen van schrijfge-
rei tijdens het invullen van het formulier, terwijl toch met 
behulp van kleuren het "lezen" van de verzamelde gegevens ver-
eenvoudigd wordt. 

Om zowel het kleuren als het lezen van het formulier zo een-
voudig mogelijk te houden, wordt het kleuren beperkt tot het bo-
venste gedeelte van elk hokje. In feite stelt de kleur alleen 
maar de waardering voor van de gewenste nabijheid van de ligging. 
Om niet de reeds ingevulde letter-waardering onduidelijk te maken, 
worden de kleuren aan de binnenzijde van de drie lijnen, die sa-
men de bovenste driehoek vormen, als een dikke streep aangebracht. 
Zie figuur 5 - 3. Het kan n.l. zijn dat we nogmaals de letter-
waardering willen kontroleren, of dat we een letter of een ster-
retje ingevuld hebben waarvoor bij de opmerkingen een verklaring 
wordt gegeven, of dat er in het bovenste gedeelte van het hokje 
nog andere informatie staat die duidelijk zichtbaar moet blijven. 
Bovendien is het uit praktisch standpunt bekeken veel eenvoudiger 
om het formulier te reproduceren als de oorspronkelijke potlood-
letters duidelijk zichtbaar blijven. 
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In de meeste projekten zal ongeveer de helft van de hokjes 
de waarde "U" blijken te hebben. Om tijd te besparen en terwille 
van de duidelijkheid worden de hokjes, die "onbelangrijke" rela-
ties aangeven, niet gekleurd. En in feite geven we ook nooit een 
gecodeerde reden op voor "onbelangrijke" relaties, hoewel het 
uiteraard wel mogelijk is dit te doen. Om echter te voorkomen dat 
hokjes ongemerkt overgeslagen worden, willen we toch aangeven dat 
de betreffende relatie overwogen is en we doen dit door een U te 
zetten in het bovenste gedeelte van het hokje in kwestie. 

VERFIJNINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET FORMULIER 

Een groot gedeelte van de studie die voorafgaat aan de be-
slissing, welke waardering toegekend zal worden, is gedetailleerd 
en gedegen. Voor andere hokjes echter, of bij projekten waar de 
tijd te beperkt is, zal de waardering een zaak zijn van welover-
wogen gissen of het compromis-resultaat van de meningen van men-
sen die het meest bij het projekt betrokken zijn. In het laatste 
geval zijn stappen van 25% (A tot U betekent vier verhogingen) 
waarschijnlijk goed genoeg. Bij berekende, feitelijke relaties 
zullen we vaak een grotere nauwkeurigheid wensen. 

FIGUUR 5 - 3. Afspraken voor het voorzien van het formulier van kleurcodes met behulp van rechte lijnen. 
Door het bovenste gedeelte van elk hokje aan de binnenkant van de drie lijnen te kleuren, markeren we de 
diverse relaties met opvallende, gemakkelijk terug te vinden kleuren. Door het aanbrengen van de kleuren 
als drie dikke strepen aan de binnenzijde van de lijnen, blijft de duidelijkheid van de oorspronkelijke 
letter—waardering behouden. Opgemerkt dient te worden dat tussen—liggende waarderingen uitgedrukt worden 
met behulp van een min—teken en gecodeerd worden door de betreffende kleur in een onderbroken lijn uit te 
voeren. De dubbele XX — met de kleur zwart — kan gebruikt worden als waardering voor een relatie die Uiter-
mate Ongewenst is. 
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Om die grotere nauwkeurigheid te krijgen wensen we een klei-
ner spreidings-interval tussen de waarderingen. Om dit te berei-
ken gebruiken we een min-teken achter de letter (A- of E - ). Dit 
wil zeggen dat we te maken hebben met een waardering die ligt 
halverwege twee opeenvolgende letterwaarderingen. Om dit op het 
formulier in kleur aan te geven is afgesproken dat de betreffen-
de kleur als stippellijn of onderbroken lijn wordt aangebracht. 
Op deze manier krijgen we tussen A en U verhogingen in de orde 
van grootte van 124%. 

Een andere verfijning kan aangebracht worden als we te maken 
hebben met de waardering van een relatie die uitermate of zelfs 
geheel ongewenst is. We kunnen dan dubbel X (XX) gebruiken en het 
betreffende hokje zwart kleuren. Dit is eveneens aangegeven in 
figuur 5 - 3. 

DE PROCEDURE 

De procedure voor het maken van een relatie formulier is 
niet onveranderlijk dezelfde. Dit hangt bijvoorbeeld of van het 
felt of bij de fabrikage aktiviteiten de diensten van hulpafde-
lingen of service-afdelingen meegenomen zijn. We kunnen zowel 
het formulier voor de materiaalstroom als het relatie formulier 
afzonderlijk gebruiken, maar we kunnen ze ook combineren. 

Als er geen diensten van hulpafdelingen zijn, met andere 
woorden als het totale gebied voor produktie aktiviteiten be-
stemd is, hebben we praktisch geen behoefte aan het relatie for-
mulier. De stroom-analyse bepaalt de relaties tussen de bewer-
kingen, maar in de meeste gevallen zal het praktisch blijken te 
zijn zowel de fabrikage aktiviteiten als de diensten van de help-
afdelingen in hetzelfde formulier op te nemen. Op deze manier 
kunnen we de diensten van de hulpafdelingen integreren in de 
fabrikage- of bedrijfsaktiviteiten waarvoor ze bestemd zijn. 

In de praktijk kunnen we de stroom voor de fabrikage akti-
viteiten zelf vaststellen. We kunnen een aktiviteit relatie for-
mulier opstellen voor de hulpafdelingen. Vervolgens voegen we ze 
samen in een gecombineerd relatie formulier. Of we kunnen recht-
streeks de stroom-analyse vertalen in een relatie formulier zo-
dra we voor de eerste maal de diensten van de hulpafdelingen in 
onze overwegingen gaan betrekken. Zoals boven reeds gememoreerd 
zal de in feite te voegen methode afhangen van het relatieve be-
lang van de gewenste nabijheid van bewerkingen ten opzichte van 
elkaar, de gewenste nabijheid van hulpdiensten ten opzichte van 
elkaar, en de gewenste nabijheid van hulpafdelingen ten opzichte 
van fabrikage afdelingen. Zie figuur 5 - 4. Als er geen belang-
rijke stroom of route is, zoals het geval is in veel kantoor- of 
service-gebouwen, hebben we ook geen analyse van de materiaal-
stroom, en alle aktiviteiten worden dan aan elkaar gerelateerd 
alleen met behulp van het relatie formulier. 

Het relatie formulier kan in het bijzonder nuttig blijken 
te zijn als het grootste gedeelte van de relaties niet berekend 
kan worden. 
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En wanneer we te maken hebben met alleen maar meningen - die 
daarbij vaak nog met elkaar in strijd zijn - met gedachten die 
ofwel op verkeerde veronderstellingen berusten of waarbij de 
wens de vader van de gedachten is, of met een persoonlijk stre-
ven naar status of positie-verbetering, dan is het formulier 
een goed hulpmiddel. Hier kunnen de desbetreffende personen 
deelnemen; zij zien de systematische aanpak waarvan we ons be-
dienen; zij worden gedwongen de vraag "waarom" te beantwoorden. 
Op deze manier worden de meningen grondig onderzocht en ge6va-
lueerd, en een beslissing wordt genomen zodat elke relatie een 
specifieke waarde krijgt ten aanzien van nabijheid van ligging. 
Bij het opstellen van plannen ten behoeve van kantoor- en 
service-gebieden is het relatie formulier ongetwijfeld de meest 
praktische en belangrijkste techniek die ons ter beschikking 
staat. 

Bij het opstellen van het formulier zullen we, indien we 
de fabrikage- of bedrijfsaktiviteiten meegenomen hebben, de 
cijfers die de intensiteit van de materiaalstroom aangeven 
(ontwikkeld bij de analyse van de materiaalstroom) daadwerke-
lijk converteren tot een waardering in klinkers. Dit zou de 
nauwkeurigheid van deze cijfers wel eens kunnen verzwakken, 
hetgeen in werkelijkheid echter een goede bijkomstigheid is. 
Het belang van de stroom kan overtrokken worden en vaak is dat 
dan ook het geval. De berekeningen voor de intensiteit van de 
materiaalstroom zijn gebaseerd op geschatte verwachtingen voor 
P, Q en R, en deze schattingen hebben waarschijnlijkeen nauw-
keurigheid van op z'n hoogst 10%. Reele getallen die niet glo-
baal aangepast zijn tot waarderingen in klinkervorm, pretende-
ren een te grote nauwkeurigheid. Bovendien zijn er, zoals reeds 
eerder in dit hoofdstuk naar voren is gebracht, andere faktoren 
dan de materiaalstroom die invloed zullen uitoefenen op de na-
bijheid van ligging van zelfs de fabrikage- of bedrijfsaktivi-
teiten ten opzichte van elkaar, en de cijfers uit de stroom-
analyse zouden op basis van deze andere faktoren gemodificeerd 
moeten worden. 

Juist deze handelingen - het aanpassen van de relaties 
van de bedrijfsafdelingen (of aktiviteiten) van stroomintensi-
teiten tot klinker-waarderingen en het relateren van elke 
hulpafdeling aan elke fabrikage afdeling - resulteren voor elke 

FIGUUR 5 - 4. Net  soort werk bepaalt welke procedure gevolgd moet worden. De Materiaalstroom en de Relaties 
tussen Aktiviteiten zijn de twee basis-procedures voor het vaststellen van de gewenste (of vereiste) nabij-
heid van gebieden, aktiviteiten of funkties ten opzichte van elkaar. 

Indien de materialen in grootte en hoeveelheid aanzienlijk zijn, is de materiaalstroom de primaire basis 
voor het vaststellen van de relaties tussen de gebieden, waarbij deze relaties gebruikt worden voor gelijk-
tijdige afstemming van de diensten van hulp- en service-afdelingen. Ale zich geen moeilijkheden voordoen 
met betrekking tot grootte, hoeveelheid of transport, dan zal de procedure van relaties tussen aktiviteiten 
de belangrijkste zijn, waaraan bestudering van de materiaalstroom (of informatiestroom) nauwelijka te pas 
komt. 

Voor gevallen die tussen deze twee uitersten liggen, dienen beide procedures gebruikt te worden - integraal 
vanaf het eerste begin of onafhankelijk van elkaar met afstemming op een later tijdstip. In deze eerste 
methode wordt de Hmateriaalstroomn 6411 van de elementen of redenen bij de opstelling van het aktiviteit 
relatie formulier. 
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relatie in een waardering voor de gewenste ligging op een en de-
zelfde basis, want slechts een enkele meetschaal voor het vast-
stellen van de nabijheid van ligging wordt gebruikt voor alle 
relaties. 

De eerste stap voor het opstellen van het formulier is het 
definieren van de aktiviteiten en het vermelden ervan op het 
formulier. Gelijksoortige aktiviteiten of aktiviteiten die onder 
hetzelfde toezichthoudend personeel ressorteren dienen bij el-
kaar gegroepeerd te worden. Op deze manier zal het gemakkelijker 
zijn het formulier van merktekens te voorzien, goedgekeurd te 
krijgen en te gebruiken. Het formulier zal eveneens moeilijk te 
hanteren blijken te zijn wanneer er te veel aktiviteiten op 
staan. Een praktische limiet is zo'n 40 tot 50 aktiviteiten; op 
het werkformulier achterin dit boek is er slechts ruimte voor 
45. Dit betekent dat in plaats van te proberen te veel aktivi-
teiten op te nemen, het noodzakelijk zal zijn bepaalde aktivi-
teiten te consolideren, of te zonderen of tijdelijk te vergeten. 

We dienen ons er wel van bewust te zijn dat energiebron-
nen en terrein-technische of bouwtechnische aspekten kunnen en 
moeten worden opgenomen, indien dit belangrijk blijkt te zijn. 
Het Noorderlicht, omringende gevaren, in de buurt van het ter-
rein liggende snelwegen kunnen zelfs als aktiviteiten een rol 
spelen. 

Er zijn verschillende manieren om de waarderingen van re-
laties vast te stellen. In het algemeen gesproken zijn de meest 
gangbare: 

1. De kennis die de analyst zelf heeft van het in te delen 
gebied. 

Welke aktiviteiten moeten het dichtst bij U gelegen 
zijn? . . Waarom? 

Welke aktiviteiten moeten dichtbij gelegen zijn? 
. . Hoe dichtbij? . . Waarom? 

Met welke andere aktiviteiten werkt U nauw samen of 
deelt U dezelfde apparatuur of hulpdiensten? . . Zou 
dit verbeterd kunnen worden? 

Welke aktiviteiten zouden het verst van U vandaan 
gelegen moeten zijn? . . Waarom? 

Wat kunt U zeggen over alle andere aktiviteiten; 
welke relatie zou U met elk ervan moeten hebben? . 
Waarom? 

Worden in deze relaties veranderingen voorzien? 

Mijn berekening van Uw relaties toont aan 	 
Is dit compleet en correct? 

FIGUUR 5 — 5. Typische vragen die gesteld kunnen worden wanneer men de gewenste nabijheid van ligging 
vast wil stellen met behulp van de diskussie—methode. 
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Berekeningen, zoals die voor de stroomintensiteit, op 
basis van de betrokken elementen of overwegingen. 

Meningen gevraagd aan anderen die betrokken zijn bij 
de bedrijfsuitvoering of de ondersteuning van het des-
betreffende gebied, en verkregen in persoonlijke ge-
sprekken. Zie figuur 5 - 5. 

Questionnaires en registratie door de mensen die be-
last zijn met de leiding van de betrokken aktiviteiten. 
Zie figuur 5 - 6. 

Door persoonlijk onderzoek, taxatie, en combinatie van 
de vier andere methoden. Dit wordt vaak tegelijk gedaan 
met het verzamelen van de informatie op basis waarvan 
de ruimte eisen berekend worden. 

KONTROLE EN GOEDKEURING 

Ongeacht welke methode of combinatie van methoden gebruikt 
wordt om de waardering van de relatie te bepalen of ongeacht de 
zorg die in acht genomen is bij het registreren van de gegevens, 
moet de zaak gekontroleerd worden door of met de mensen die in 
werkelijkheid het layout werk zullen moeten doen. 

Diverse kontrole-methoden of combinaties van methoden kun-
nen gevolgd worden: 

Breng het formulier naar de afdelingschef of naar an-
deren die belast zijn met de leiding over de desbetref-
fende aktiviteit en laat het formulier door hen kritisch 
bekijken. 

Laat het formulier circuleren en laat het voor "Akkoord" 
getekend of anders voorzien van suggesties voor verande-
ringen terugsturen. 

Laat een onafhankelijke kontroleur de waarderingen voor 
de gewenste nabijheid van liggingen nakijken en ook of 
ze in de goede hokjes vermeld zijn. 

In figuur 5 - 7 staat een geheel ingevuld relatie formulier 
voorzien van de vereiste kleuren en de handtekeningen ter goed-
keuring. 

De beste methode voor het registreren van voorgestelde ver-
anderingen of verbeteringen is hiervoor gebruik te maken van het 
modificatie formulier uit figuur 5 - 8 of van een soortgelijk 
formulier. De aktiviteiten moeten geidentificeerd worden door 
zowel het nummer van de regel op het formulier als door de om-
schrijving. Dit bespoedigt het werk en voorkomt vergissingen. 
Ook is het dienstig de naam van diegene die verantwoordelijk is 
te vermelden. Samen met de gespecificeerde lijst van akkoord be-
vonden aktiviteiten (onderaan op het modificatie formulier) kan 
dit alles helpen zeker te stellen dat bij de kontrole niets ver-
geten zal worden. 
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Aan: Alle Afdelingshoofden. 
Onderwerp: Systematische Planning van Gebouwen. 

Bij onze pogingen de meest praktische layout te bepalen zouden wij gaarne Uw ervaring en opvatting ten voor-
dele van het projekt willen aanwenden. 

Wij streven naar de beste indeling van elke aktiviteit (of gebied of kantoor) ten opzichte van elk van de 
andere aktiviteiten. Aktiviteiten die een relatie tot elkaar hebben zouden dicht bij elkaar gesitueerd moeten 
zijn; indien er geen relatie is zouden zij gescheiden moeten zijn. 

Voor elk van de aktiviteiten die een relatie hebben met de Uwe, verzoek ik U ggn van de aangehechte registratie 
formulieren in te vullen. Vermeld het nummer en de omschrijving van Uw aktiviteit bovenaan en vul de datum 
en Uw naam in. Gebruik voor elke onder Uw verantwoording vallende aktiviteit SAn blad. Geef vervolgens de re-
latie van deze aktiviteit (bovenaan vermeld) aan ten opzichte van de andere vermelde aktiviteiten. Doe dit 
door de relatie-waardering ten aanzien van de gewenste nabijheid van ligging te vermelden (links) alsmede de 
redenen daarvoor (gecodeerd). Gebruik de waarden en de nummer-code die tijdens de vergadering uiteengezet is 
en die beneden op dit formulier nogmaals vermeld staan. 

Neem bij het invullen van deze bladen aan dat gloednieuwe, theoretisch ideale omstandigheden van kracht zijn 
en dat U in het geheel niet beperkt bent door bestaande toestanden, gebouwen of indelingen. 

Ongetwijfeld zullen nieuwe ideegn bij U opkomen bij het uitwerken van dit formulier. Vergeet niet deze ideegn 
onderaan het registratie formulier te vermelden, opdat alle potentigel goede ideegn behouden blijven. 

Op deze manier krijgen we de beste opvattingen en ideegn van elk van ons in detail. Wij danken U voor Uw 
hulp. 

J.C.L. Leenen. 

WAARDE RELATIE CODE REDEN 

A 

E 

I 

0 

U 

X 

Nabijheid van ligging 
absoluut noodzakelijk 

Nabijheid van ligging 
extra belangrijk 

Nabijheid van ligging 
invloedrijk 

Nabijheid van ligging 
ongeveer normaal 

Nabijheid van ligging 
uiterst onbelangrijk 

Nabijheid van ligging 
niet gewenst 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Gebruik van gemeen-
schappelijke appara-
tuur 

Gebruik van gemeen-
schappelijke gegevens 

Delen zelfde personeel 

Delen zelfde ruimte 

Mate van persoonlijk 
kontakt 

Kontakt via papieren 
info-stroom 

 Volgorde van arbeids-
stroom 

Doen soortgelijk werk 

Lawaai, vibratie, dam-
pen, en gevaren 

Voorbeeld: E/1,5 betekent een 
extra belangrijke relatie van- 
wege gemeenschappelijke appa- 
ratuur voor beide aktiviteiten 
en vanwege veelvuldig persoon- 
lijk kontakt. 

Overige 

Figuur 5 - 6 A 
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Registratie Formulier voor Relaties tussen Aktiviteiten 

Aktiviteit No. 	Naam 	Datum, 	Verstrekt door 

Waarde Code Aktiviteit W aarde Code Aktiviteit No. No. 

30 Onderdelen magazijn 

31 Voorraad & Inkoop 

32 Boekhouding en 
Financ. Afd. 

33 Archief 

34 Kantoorbenodigd-
heden 

1 Chassis werkplaats 

2 Werkplaats voor 
siermateriaal en 
bekleding 

3 Reparatie acces-
soires 

4 Reparatie Radio 

5 Schilder Werk-
plaats 

Toelichtingen 	  

Nieuw opgekomen ideeen 

Aangezien elk hokje betrekking heeft op twee aktiviteiten, 
zouden eventuele veranderingen in de gegevens goedgekeurd moe-
ten worden door vertegenwoordigers (of door de leiding) van de 
beide betrokken aktiviteiten. In veel gevallen zal blijken dat 
dit een en dezelfde persoon is. Dit betekent dat bijgehouden 
zal moeten worden wie voor een bepaalde aktiviteit verantwoor-
delijk is. Als hulpmiddel zowel voor de analyst als voor diege- 
ne die de goedkeuring verleent, lijkt het groeperen van de lijst 

Figuur 5 - 6 B 

FIGUUR 5 - 6 A & B. Een voorbeeld hoe relaties tussen aktiviteiten vastgesteld kunnen worden met behulp 
van questionnairachtige registratie formulieren. In deze interne mededeling worden de diverse afdelings-
hoofden verzocht (a) de relatie tussen elk van hun aktiviteiten (of gebieden of kantoren) en de andere 
aktiviteiten op het vooraf opgestelde Registratie Formulier te vermelden en (b) dit te doen met behulp 
van dezelfde afspraken ten aanzien van de registratie als die welke gebruikt zullen worden bij de con-
solidatie op het relatie formulier. Het voorbeeld is overgenomen van een taxi—bedrijf annex garage in 
een grote stad, dus meer een service—verlenende instelling dan een producerend bedrijf. In figuur 5 - 7 
staat het formulier dat na de consolidatie en de appreciatie van de ingezonden registratie formulieren 
opgesteld is. 
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van aktiviteiten op basis van verantwoordelijk personeel de aange-
wezen oplossing. Een voorbeeld hiervan is figuur 5 - 7. 

In de meeste gevallen zullen twee funktionarissen het voor 
wat betreft de gewenste relatie tussen elkaars aktiviteiten eens 
zijn. Meningsverschillen kunnen meestal het beste opgelost worden 
door de beide partijen bijeen te roepen, hoewel soms een plenaire 
vergadering van vertegenwoordigers van alle aktiviteiten wel eens 
sneller en succesvoller kan zijn. 

Bij het organiseren van deze kontrole en goedkeuring moeten 
we ons wel realiseren dat het fabrikage personeel zich naar alle 
waarschijnlijkheid alleen of in overwegende mate bewust is van de 
huidige situatie en relaties. Het kan zijn dat zij in veel mindere 
mate op de hoogte zijn van de werkelijke plannen met betrekking 
tot het toekomstige ontwikkelingsbeleid, de produkt-technologie en 
de reklame en verkoop-technische programma's van de onderneming. 

In ieder geval is het noodzakelijk dat het formulier met de 
erop geregistreerde relaties voor akkoord getekend wordt of dat op 
een andere manier de officiele goedkeuring verkregen wordt. Dit 
bekrachtigt formeel de gegevens zodat deze gebruikt kunnen worden 
om een aanvang te maken met het schematiseren van de indeling van 
de diverse aktiviteiten. De noodzaak goedkeuring te verkrijgen 
dwingt de layout technicus de verantwoordelijke personen in zijn 
projekt te betrekken. Deze deelname in een vroeg stadium van die-
genendie later in het in te delen gebied werkzaam zullen zijn, zal 
hen dwingen "mee te denken", zal hen overtuigen van de degelijkheid 
van de aanpak, zal relaties objektiveren met behulp van redenen die 
dit zullen aantonen, en zal een bijzonder grote bijdrage kunnen 
zijn bij het geaccepteerd krijgen van het uiteindelijke plan dat op 
basis van de gegevens uit het formulier ontwikkeld is. Dit is een 

FIGUUR 5 - 7. Volledig ingevuld relatie formulier van een taxibedrijf annex garage. In een dergelijke onderneming 
zijn er in feite diverse verschillende stroompatronen: taxi's die binnenrijden om te tanken en de taxi-meter te laten 
kontroleren, taxi's die van de stalling vandaan komen of er naar toe gaan, taxi's die de garage in en uit gaan voor 
ofwel preventief onderhoud of voor noodvoorzieningen of eventueel andere dingen, een stroom van formulieren van ge-
maakte ritten, een stroom van afgedragen geld ontvangen voor gemaakte ritten; in dit geval nog een bijkomende stroom 
van onderdelen ten behoeve van reparatie, reklame-borden, bussen, bagage-wagens en huurauto's. Het relatie formulier 
is een ideals techniek voor het op een tamelijk simpele manier ontwarren van dit soort interrelaties. 

Het formulier is het resultaat on een samenvatting van de gegevens, die de afdelingshoofden verstrekt hebben naar 
aanleiding van het schrijven uit figuur 5 - 6 A. Wanneer de twee personen, die voor een bepaald stel aktiviteiten 
verantwoordelijk waren, dezelfde relatie en redenen opgaven, dan ward deze waardering zonder meer geaccepteerd. 
Meningsverschillen werden door de layout technicus opgelost in bilaterale kontakten. Verschillen die toch ble-
ven bestaan werden uitgesproken in een persoonlijk onderhoud tussen de layout technicus en de twee betrokken 
personen. 

Het is opvallend hoe veel gemakkelijker het formulier te lezen is door het gebruik van kleuren. In de prektijk zal, 
in pleats van het bovenste gedeelte van elk hokje helemaal te kleuren, meer gebruik gemaakt worden van rechte ge-
kleurde strepen aan de binnenzijde van de driehoek. Voor de onbelangrijke relaties worden geen kleuren gebruikt en 
geen redenen vermeld. 

Om zeker to stellen dat de gegevens correct zijn, moet door de betrokkenen voor akkoord getekend worden. Dit om te 
voorkomen dat verder tijd besteed wordt aan het maken van de plannen en dan tot de ontdekking te komen dat in de 
gegevens fouten of vergissingen geslopen zijn. 
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van de meest effektieve manieren om deelname in layout planning 
projekten te organiseren in een stadium dat ver voor het tijd-
stip ligt dat de fysieke plannen waste vorm aannemen. 

BESLUIT 

De techniek van het van waarderingen voorzien en met redenen 
gestaafde relatie formulier is een systematische methode om gege-
vens in een bruikbare vorm te gieten. Het resulteert in een aan-
tal relatie-eisen, waaromheen de layout planning gecentreerd kan 
worden. En dit alles op slechts een blad papier. Bovendien kunnen 
we snel nagaan waarom afdelingen dicht bij elkaar of ver van el-
kaar vandaan gelegen zijn, hebben we een gedegen ruggesteun met 
betrekking tot onze gegevens en hebben we een zeer waardevol mid-
del bij de onderhandelingen ten aanzien van de goedkeuring. 

Het formulier is een waarborg dat voor de relatie van elke 
aktivite'it ten opzichte van elke andere aktiviteit, een beslis-
sing genomen wordt. In dit opzicht kan het beschouwd worden als 
een kontrole-blad. Een formulier met slechts tien aktiviteiten 
betekent 45 relaties, en zelfs de beste layout technicus kan zo 
veel beslissingen niet allemaal onthouden. Figuur 5 - 9 geeft een 
samenvatting van de te volgen procedure bij het maken van het for-
mulier. 

MODIFICATIE FORMULIER 

Afd./Aktiviteit No Omschrijving 	Persoon 

Relatie tussen 
Dit 	en Dat 

Is 
nu 

Moet 
zijn Reden(en) 

,..---.."'..------"-"°.----.--- 

Andere Afd. of aktiviteiten die 
onderzocht en akkoord bevonden zijn: 

Getekend 

FIGUUR 5 - 8. Formulier voor het registreren van veranderingen in het relatie formulier. Dit vrijwaart het formu-
lier van verbeteringen en maakt het mogelijk de voorgestelde wijzigingen overzichtelijk bij te houden. Een modifi-
catie overzicht zoals dit kan meegenomen worden - of vooraf verstuurd worden met een kopie van een samenvatting 
van het relatie formulier - near de onderhandelingen ter verkrijying van de goedkeuring. 
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PROCEDURE VOOR DE ANALYSE VAN RELATIES TUSSEN AKTIVITEITEN 

1. Identificeer alle betrokken aktiviteiten. 

Maak een lijst van afdelingen, gebieden, bewerkingen 
of hoofdpunten en kontroleer samen met de betrokken 
afdelingshoofden of bazen de gebruikte terminologie en 
of er geen aktiviteiten overgeslagen zijn. 

Houd gelijksoortige aktiviteiten of aktiviteiten 
onder dezelfde leiding gegroepeerd bij elkaar, zoals 
in een organigram. 

Neem niet meer dan vijftig aktiviteiten op een for-
mulier. Consolideer van te voren indien dit noodza-
kelijk blijkt en maak een nieuw formulier voor secon-
daire aktiviteiten. 

2. Vermeld de aktiviteiten op een relatie formulier. 

Schrijf eerst de produktie aktiviteiten op, daarna de 
diensten van de hulpafdelingen. 

Vermeld eveneens de kenmerken m.b.t. terrein en ge-
bouw (zij-, wissel- en rangeerspoor, liftschachten, 
transformator-huisjes). 

3. Bepaal de gewenste relatie voor elk stel aktiviteiten en 
de redenen daarvoor. Dit kan: 

door uw kennis van de bedrijfssituatie. 

door een serie berekeningen te maken voor elke belang-
rijke overweging of reden, net zoals voor de materi-
aalstroom. 

door persoonlijk bezoek en gesprekken met de betrok-
ken afdelingshoofden of bazen. 

door toelichtingen per groep en afzonderlijke regis-
tratie formulieren. 

door bij het ontwikkelen van de ruimte-eisen per ak-
tiviteit gelijktijdig de gewenste nabijheid van Jig-
ging en de redenen daarvoor te verzamelen. 

4. Werk het relatie formulier uit onder consolidatie van 
alle opmerkingen, tellingen en berekeningen, zodat een 
reeks van goedgekeurde, specifieke relaties ter beschik- 
king komt op basis waarvan het layout plan gemaakt kan 
worden. 

Het formulier zelf kan eveneens gebruikt worden als 
een kontrole-middel om na te gaan of de relatie van 
elke aktiviteit ten opzichte van elke andere aktivi-
teit in beschouwing is genomen. 

Laat het formulier goedkeuren. 

FIGUUR 5 - 9. Procedure voor het maken van het Aktiviteit Relatie Formulier. 
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HOOFDSTUK 6 --- STROOM EN/OF 

AKTIVITEIT RELATIE DIAGRAM 

Nadat het formulier met de relaties tussen de aktiviteiten 
is gemaakt - met behulp van de analyse van de materiaalstroom, 
het aktiviteit relatie formulier of een combinatie van deze twee 
methoden - volgt de stap waarin deze informatie in een diagram 
uitgebeeld zal worden. Dit staat aangegeven als Blok 3 in het 
S.L.P.-patroon van procedures. 

In dit stadium hebben we behoefte aan een visueel beeld 
van de gegevens die we tot nu toe verzameld hebben en van de be 
rekeningen en analyses die op grond van deze gegevens gemaakt 
zijn. De getelde of geregistreerde informatie, die de volgorde 
van de aktiviteiten aangeeft alsmede het relatieve belang van 
de nabijheid van ligging van alle aktiviteiten ten opzichte van 
elkaar, wordt nu geconverteerd en vertaald in een geografische 
indeling. In deze geografische indeling zouden de aktiviteiten 
nu in feite gesitueerd moeten worden overeenkomstig de op het 
formulier als gewenst vermelde nabijheid van ligging. 

Het is wellicht goed er nogmaals aan te herinneren dat we 
hier te maken hebben met Fase II - De Algemene Totaa.l-Layout. 
Niet behandeld zal hier worden het maken van diagrammen voor 
gedetailleerde layouts. Dit zal gedaan worden in Deel Drie, 
wanneer Fase III - het Gedetailleerde Layout Plan - besproken 
zal worden. 

HET MAKEN VAN EEN DIAGRAM 

Er staan veel technieken ter beschikking voor het maken 
van een diagram. De algemeen aangehouden volgorde is vanuit het 
formulier met de informatie naar een visueel diagram toe te wer-
ken. Gewoonlijk starten we met de belangrijkste relaties en ver-
werken vervolgens de minder belangrijke aktiviteiten in het dia-
gram. Later zullen de aktiviteiten zelf uitgebreid worden naar 
rato van de aan elk in werkelijkheid toegewezen ruimte. Daarna 
zal Blok 6 van het S.L.P.-patroon, het ruimte relatie diagram, 
ontwikkeld worden. 

Essentieel voor het maken van een diagram zijn: 

Een handzame en eenvoudige serie symbolen voor het 
identificeren van elke aktiviteit (gebied of aspekt). 
De een of andere methode voor het aangeven van de 
relatieve afstand tussen de aktiviteiten en/of de 
richting en relatieve intensiteit van de materiaal-
stroom. 

Bij het maken van het relatie diagram vanaf het aktiviteit 
relatie formulier kan het zijn dat de diensten van de hulpafde-
lingen en andere belangrijke aspekten al met de materiaalstroom 
geintegreerd zijn. Als dat het geval is, dan kunnen de relaties 
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FIGUUR 6 - 1. HET STROOMDIAGRAM VOOR EEN DRUKKERIJ. DE PRODUKTEN WAAR HET HIER OM GAAT ZIJN FORMULIEREN VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN EN VERKOOPBOEKEN. ELK AFDELINGSGEBIED WORDT VOOR-
GESTELD DOOR EEN RECHTHOEK EN DE STROOMINTENSITEIT DOOR HET AANTAL LIJNEN TUSSEN ELK STEL AFDELINGEN. ELKE STROOMLIJN VERTEGENWOORDIGT 10 "STROOMEENHEDEN". HET WERKELIJKE AANTAL 

STROOMEENHEDEN STAAT HALVERWEGE BINNEN DE STROOMLIJNEN EN DE RICHTING WORDT AANGEGEVEN DOOR EEN PIJL. NAAST ELKE PIJL STAAT EEN CIJFER DAT DE RANGVOLGORDE VAN DE GROOTTE VAN DE 

STROOMINTENSITEIT AANGEEFT, WAARBIJ DE GROOTSTE INTENSITEIT BEGINT MET HET CIJFER 1. HET AANTAL STROOMLIJNEN TUSSEN ELK STEL AFDELINGEN WORDT AANGEGEVEN OP AFRONDINGEN VAN 10; VIJF 

OF MINDER EENHEDEN STAAN GETEKEND ALS STIPPELLIJNEN. 
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tussen de aktiviteiten met inbegrip van de materiaalstroom ge-
lijktijdig in het diagram verwerkt worden. 

Wanneer we een diagram van de materiaalstroom maken zonder 
dat hulpdiensten en andere aktiviteiten daarin geintegreerd zijn, 
dan kunnen we dat op een van de twee volgende manieren doen. We 
kunnen beginnen bij het materiaal in de aanvangssituatie en dan 
verder de volgorde van de materiaalstroom aanhouden. Maar we 
kunnen ook met de twee afdelingen of aktiviteiten beginnen die 
de grootste stroomintensiteit hebben, en dan verder in volgorde 
van afnemende stroomintensiteit. Wel dient in dit verband nog-
maals opgemerkt te worden dat de totale intensiteit gevormd 
wordt door de som van de materiaalstroom in beide richtingen. 

HET IN DIAGRAM BRENGEN VAN DE MATERIAALSTROOM 

De uiteindelijke vorm van het stroomdiagram zal normaal ge-
sproken wel neerkomen op een resultaat zoals dat in figuur 6 - 1 
afgebeeld is. Daarin is de stroom op een zodanige manier in het 
diagram verwerkt dat de diensten van de hulpafdelingen er zo 
pragmatisch mogelijk ingepast kunnen worden. 

Normaal wordt het op deze manier maken van een diagram een 
proces van proberen en verfijnen. Dat wil zeggen dat we begin-
nen met het ruwweg opzetten van een diagram; dan, naarmate we 
meer informatie toevoegen, zullen diverse indelingsmogelijkheden 
zich voordoen of naar voren komen. Als we veel pogingen op een 
blad willen uitwerken zal het diagram er zeer verward gaan uit-
zien. Daarom is het dan beter te stoppen en voor een tweede in-
deling opnieuw te beginnen met een gereorganiseerde indeling van 
het diagram. Het is niet uitzonderlijk als zes tot acht pogingen 
mislukken alvorens een acceptabel diagram tot stand gebracht 
wordt. 

Deze diagrammen behoeven bij hun eerste pogingen niet ge-
compliceerd te zijn. Integendeel, hoe eenvoudiger ze zijn maar 
wel duidelijk te begrijpen blijven, des te beter het is. 

DE STROOM BIJ DIVERSE PRODUK TEN 

Het komt nogal eens voor dat we een aantal produkten of 
produktgroepen hebben waarvoor we een diagram moeten maken. 
Dit kan op verschillende manieren: 

Afzonderlijke diagrammen kunnen gemaakt worden - een 
voor elk produkt of produktgroep. 
Een diagram kan gemaakt worden waarbij gebruik gemaakt 
wordt van verschillende kleuren, letters of getallen 
om de verschillende produkten aan te geven. 

In figuur 6 - 2 staat een methode hoe dit gedaan kan worden. 
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In het algemeen gesproken Is het echter beter al deze infor-
matie bij het invullen op het formulier al te consolideren, in 
plaats van te proberen combinaties bij het maken van het diagram 
tot stand te brengen. Met andere woorden, analyseer eerst terdege 
de stroom van de diverse produkten of produktgroepen, zodat een 
direkte, gecombineerde analyse van de materiaalstroom gemaakt 
wordt. Dan kan het diagram rechtstreeks vanuit het stroom-formu-
lier samengesteld worden. 

HET MAKEN VAN EEN DIAGRAM OM DE STROOM TE BEPALEN 

Soms kan het praktisch zijn het diagram van het bestaande 
stroompatroon regelrecht op het plan van de bestaande layout te 
maken. Dit geeft ons een beeld van het totale gamma van bestaan-
de relaties. Om verbeteringen aan te brengen kunnen we dan dit 
beeld aan een analyse onderwerpen op een manier die gemakkelijker 
voor de bedrijfsleiding of onervaren layout technici te begrijpen 
is dan het interpreteren van cijfers of van formulieren vol gege-
vens. Om het probleem beter zichtbaar te maken is het in andere 
gevallen soms beter een ruw ontwerp van het "huidige" stroomdia-
gram te maken voordat de "voorgestelde" stroom geanalyseerd 
wordt. Dit geeft ons dan tevens iets waar we het diagram ten be-
hoeve van ons toekomstige plan mee kunnen vergelijken. 

In veel gevallen zal de onderneming niet de beschikking heb-
ben over fabrikage-kaarten, procesbladen of voorgeschreven routes 
van waaraf men kan werken. Dit betekent dat we zelf de fabriek 
of het gebied in kwestie in zullen moeten en zelf de materiaal-
stroom vaststellen. Het eenvoudigste kan men dit doen op een 
schets of op een plattegrond van het huidige gebied. De daaruit 
voortvloeiende vaststelling van de stroom is in feite een stroom-
diagram. Dit is reeds in een voorgaand hoofdstuk besproken, en 
een voorbeeld van het maken van een stroomschema in een bestaande 
fabriek werd gegeven in figuur 4 - 10. 

FIGUUR 6 - 2. Stroomdiagram van de binnenkomende, opgehaalde post in een postkantoor. Dit is een illustratie 
van een methode om de beweging van verschillende soorten produkten te laten zien. Elk soort brief wordt met 
een nummer aangegeven. Bijvoorbeeld: 2 is nog niet gestempelde post die uit de brievenbussen opgehaald is, 3 
betekent drukwerk waarvoor reeds port betaald is, 8 is gezegelde post en gestempelde post voor het buiten-
land afkomstig van hulp-postkantoren. 

In verband met de complexiteit van de stroompatronen, zal het maken van het diagram in twee of drie stappen 
gedaan moeten worden. Een diagram zoals dit zou gevolgd moeten worden door een diagram dat zowel de stroom-
intensiteit als het soort artikel aangaf, alvorens de diverse funkties of aktiviteiten echt in geografische 
relatie tot elkaar geplaatst worden. Dit voorbeeld is overgenomen uit een brochure waarin de aktiviteiten 
beschreven staan van het postkantoor in Den Haag. 
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HET MAKEN VAN EEN DIAGRAM VOOR 
RELATIES TUSSEN AKTIVITEITEN 

Wanneer richting (zoals bij stroom-overwegingen) geen rol 
speelt bij de relaties, maken we het diagram van de aktivitei-
ten op basis van de waarderingen voor de nabijheid van ligging 
uit het relatie formulier. Hiervoor is een speciale procedure 
vastgesteld. Deze omvat een stel afspraken ten behoeve van het 
maken van het diagram. Deze afspraken worden gebruikt om zowel 
tijd te besparen als terwille van meer helderheid voor begrip 
en interpretatie. Een simpel diagram waarbij van de afspraken 
gebruik wordt gemaakt staat vermeld in figuur 6 - 3. 

Cartografen zijn al lang op de hoogte van de waarde van 
afspraken voor het maken van kaarten. Zij maken gebruik van 
zeer veel symbolen, letters, getallen en kleuren. Het maken 
van stroom en aktiviteit relatie diagrammen is in wezen toege-
paste cartografie, en het is dus niet verbazingwekkend dat bij 
de S.L.P.-procedure van hetzelfde soort coderingen gebruik 
wordt gemaakt. 

AFSPRAKEN VOOR HET MAKEN VAN EEN DIAGRAM 

De afspraken die bij Systematische Layout Planning (S.L.P.) 
gebruikt worden zijn: 

Een symbool voor het soort aktiviteit. 
Een code van nummers voor elke aktiviteit. 
Een code bestaande uit een aantal lijnen voor de 
stroomintensiteit of voor het aangeven van de waarde 
van de nabijheid van ligging. 
Een kleurcode, eveneens voor dezelfde intensiteit of 
waarde van de nabijheid. Het gebruik ervan is fakul-
tatief. 
Een kleur voor elk soort aktiviteit is eveneens fa-
kultatief. 

Een afbeelding van deze afspraken staat in figuur 6 - 4. 

De symbolen zijn vanzelfsprekend en gemakkelijk toe te 
passen met behulp van linialen waarin de standaard symbolen 
ten behoeve van de proces-analyse gestanst zijn. In sommige 
gevallen moeten de symbolen anders dan normaal geinterpre- 
teerd worden om een duidelijke identificatie te krijgen. 
Maar er worden geen nieuwe symbolen toegevoegd, die het nood-
zakelijk zouden maken nog een andere regel vast te stellen 
voor het toepassen van de afspraken. 

De betekenis van elk symbool benadert zeer dicht de be-
tekenis zoals die vastgesteld is in de A.S.M.E. normen voor 
proces-analyse (A.S.M.E. = American Society of Mechanical 
Engineers). Hoewel twee nieuwe symbolen toegevoegd zijn, is 
elk ervan niet meer dan een 90' gedraaide versie van een an-
der, reeds bestaand symbool. Deze twee symbolen zijn a) de 
omhoog gerichte pijl die op een huis lijkt, en die dan ook 
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FIGUUR 6 - 3. Het maken van een diagram voor de relaties impliceert dat de aktiviteiten door een een code 
voorstellend aantal lijnen verbonden moeten worden. De vorm van elk symbool geeft het soort aktiviteit, aan; 
het getal in het symbool identificeert de aktiviteit; het aantal verbindingslijnen geeft de gewenste nabijheid 
van ligging aan. In dit voorbeeld is de relatie van de verzend/ontvanghaven (1) ten opzichte van het eerste 
produktie-gebied (2) vier lijnen (ligging-vlak-bij-elkaar absoluut noodzakelijk), ten opzichte van de uitgangs-
kontrole (7) drie lijnen (ligging-vlak-bij-elkaar extra belangrijk), en ten opzichte van het hoofdkantoor (8) 
twee lijnen (nabijheid van ligging belangrijk). De overige aktiviteiten zijn op overeenkomstige wijze aan el-
kaar gerelateerd. 

gebruikt wordt om bouwkundige aspekten of kantoorgebieden aan te 
geven, en b) de naar boven gekantelde D, of het vertragingssym-
bool, dat gebruikt wordt voor het uitbeelden van service-gebieden 
en hulpafdelingen zoals onderhoud, restmaterialen, compressor 
ruimte, en dergelijke. 

Het aktiviteit getal - gewoonlijk het nummer van de regel op 
het aktiviteit relatie formulier - staat in elk symbool vermeld. 

Wanneer we een stel aktiviteiten met elkaar verbinden, dan 
gebruiken we voor het aangeven van de gewenste nabijheid van lig-
ging, een enkelvoudige gekleurde lijn of een uit een aantal lij-
nen bestaande code. Bij het maken van de diverse proef-diagrammen 
is het gebruik van de uit een aantal lijnen bestaande code de 
snelste methode. Het aldus ontstane document kan gedupliceerd 
worden en men behoeft ervoor niet van potlood te wisselen. De 
kleurcode daarentegen is gelijk aan de kleurcode die gebruikt is 
bij het maken van het relatie formulier en heeft dus een direkte 
relatie met het aktiviteit relatie formulier. Aangezien kleuren 
gewoonlijk niet zo snel gedupliceerd kunnen worden als eenvoudige 
potlood-lijnen, lijkt de meest aangewezen oplossing eerst de lij-
nen gewoon te trekken om daarna, wanneer het formulier geheel in-
_gevuld is of gecompleteerd wordt ten behoeve van de interpretatie, 
weer vanaf het begin de lijnen van de passende kleur te voorzien. 
Het kleuren is eveneens een hulpmiddel om zeker te stellen dat 
alle relaties in het diagram opgenomen zijn. 



IDENTIFICATIE VAN DE AKTIVITEIT 

SYMBOOL 
...---- 

KLEUR*  SOORT AKTIVITEIT, Gebied of Apparatuur 
- 

O 
Rood Bewerking of Produktie (Assemblage en  

Sub-Assemblage) 

(2) 
Groen Bewerking of Produktie (Behandeling of 

Fabrikage) 

 Oranje- 
Geel 

Transportgebonden Aktiviteiten 	(Ontvangst,  
Verzending, 	Spoorvoorzieningen) 

y 

Oranje-
Geel Opslag 

Blauw Keuring, Testen, Kontrole 

Q Blauw Hulpafdelingen 	(Onderhoud, Energie-voor- 
zieningen, 	Personeelsdienst) 

0 Bruin 
Kantoorgebieden of Aktiviteiten die niet 

direkt deel uitmaken van het Hoofdge-
bied of de ondersteunende diensten 

Opm: Bij het maken van diagrammen wordt het nummer van de ak-
tiviteit in het symbool geplaatst. *Gebruik is facultatief 

CODERING VOOR NABIJHEID VAN LIGGING 

Waardering Gewenste nabijheid Kleur *  Aantal lijnen 

A Absoluut noodzakelijk Rood 4 rechte lijnen 

E Extra belangrijk 
Oranje-
Geel 

3 rechte lijnen 

I Invloedrijk Groen 2 rechte lijnen 

0 OK/Ongeveer normaal Blauw 1 rechte lijn 

U Urgentieloos --- 0 

X Niet gewenst Bruin 1 kronkellijn 

XX*  Uiterst ongewenst Zwart 2 kronkellijnen 

Opm: Een min-teken achter de letter geeft een halve waarde-
eenheid aan. In kleur of in de aantal-lijnen-code wordt 
dit weergegeven met behulp van een stippellijn. 

*Gebruik is facultatief 

FIGUUR 6 - 4. Afspraken voor het maken van een aktiviteit relatie diagram. 
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Wanneer we te maken hebben met een negatief aantal lijnen om 
de situatie X (of XX) - ligging-vlak-bij-elkaar ongewenst - uit 
te beelden, dan gebruiken we hiervoor een kronkellijn (of twee 
kronkellijnen), die een veer voor moet stellen die de twee akti-
viteiten van elkaar duwt. 

Gesteld is reeds dat een stippellijn gebruikt kan worden 
voor het aangeven van een halve waarde-eenheid uit de schaal die 
de gewenste nabijheid van ligging aangeeft. Dit is een konsekwen-
te voortzetting van het min-teken en de gestippelde driehoek, die 
gebruikt worden bij het coderen van halve waarde-eenheden op het 
relatie formulier. 

Voor het identificeren van de aktiviteit gebruiken we sours 
in het symbool het nummer van de afdeling in plaats van het num-
mer van de regel op het formulier. En als het nuttig is kunnen 
we zowel het nummer van de regel als het nummer van de afdeling 
gebruiken. 

De vorm van het symbool bepaalt het soort aktiviteit. Daar-
bij kan echter eveneens van een kleurcode gebruik gemaakt worden 
om het soort aktiviteit verder te identificeren. Deze kleur zal 
later bijzonder nuttig blijken te zijn bij het opstellen van het 
ruimte diagram. 

Alhoewel een aantal van deze afspraken wellicht overbodig 
lijken, is het toch aan te bevelen het gehele gamma van mogelijk-
heden gestandaardiseerd ter beschikking te hebben om ze te kunnen 
gebruiken wanneer dat gewenst is. Er zijn voldoende alternatieven 
of keuze-mogelijkheden in de afspraken om te waarborgen dat het 
maken van het diagram snel en zinvol gedaan kan worden en dat 
toch tegelijkertijd de werkformulieren zo netjes mogelijk uitge-
werkt kunnen worden voor aanbieding aan anderen. 

Er is in de industrie geen universeel geaccepteerde kleur-
code om soorten aktiviteit te kunnen aangeven, niettegenstaande 
de A.S.M.E.-normen ten aanzien van kleurcode op tekenmallen en 
modellen. De kleuren in de S.L.P.-afspraken zijn in het algemeen 
echter in overeenstemming met die kleuren die gewoonlijk het 
meest in de industrie toegepast worden. 

PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN 
AK TIVITEIT RELATIE DIAGRAM 

Bij het werken vanaf een relatie formulier beginnen we met 
de A-relaties. Deze aktiviteiten zijn rood op het relatie formu-
lier. Het op de soort van aktiviteit van toepassing zijnde sym-
bool wordt getekend. Binnen in het symbool wordt het aktiviteit 
getal geplaatst. Dit wordt vervolgens met vier lijnen verbonden 
met het bij de A-verwante aktiviteit behorende symbool en het 
daarin vermelde aktiviteit getal. Zie figuur 6 - 5. 

Nadat alle rode relaties getekend zijn, en wel op redelijke 
afstand van elkaar op een blanko blad papier, worden de op een 
na belangrijkste relaties toegevoegd. Dit zijn de E-relaties die 
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DIAGRAM 2 

5 A's 4 lijnen - Rood) 6 E's 3 lijnen - Oranje/Geel 

5 A's 4 lijnen - Rood) 
6 E's 3 lijnen - Oranje/Geel) 
8 I's 2 lijnen - Groen) 
9 0's A lijn - Blauw) 
1 X 	Kronkellijn - Bruin) 

C2 Weggelaten 

DIAGRAM 4 
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DIAGRAM 3 
5 A's 4 lijnen 
6 E's 3 lijnen 
8 I's 2 lijnen 

- Rood) 
- Oranje/Geel 
- Groen) 

et° 
5 A's (4 lijnen - Rood 

DIAGRAM 1 



oranje-geel van kleur zijn. Dit betekent meestal dat de rode re-
laties in een andere opstelling opnieuw getekend moeten worden, 
alvorens de oranje-geel gekleurde aktiviteiten toegevoegd kunnen 
worden. Voor de E-relaties gebruiken we drie lijnen om de akti-
viteit symbolen met elkaar te verbinden. Ook bier gebruiken we 
weer het bij de soort aktiviteit behorende symbool met daarin 
het aktiviteit getal. 

In dit stadium, zoal niet eerder, moeten we het diagram op-
nieuw indelen omdat het getekende patroon niet een geografisch 
correct diagram heeft opgeleverd. Deze herindeling, met de toe-
gevoegde E-relaties, zal in het algemeen gesproken poging num-
mer twee zijn. 

Vervolgens voegen we de groene I-relaties toe. En weer zal 
het wenselijk blijken het diagram opnieuw in te delen en daarbij 
een nieuw blad papier of een andere plaats op hetzelfde blad te 
gebruiken om te komen tot een verbeterd patroon of orientatie 
van de A, E en I aktiviteiten. 

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor de blauwe 0-relaties, 
voor de bruine X-relaties en de zwarte XX-relaties. De zwarte 
relaties (de dubbele kronkellijnen), zo die al gebruikt worden, 
worden gewoonlijk geacht een negatieve waarde van ongeveer min 
drie te hebben, of ongeveer zo slecht te zijn als de E-relatie 
goed is. Daarom dienen zwarte kronkellijnen gewoonlijk samen met 
de groene I-relaties aan het diagram te worden toegevoegd. 

Op deze manier is het zeer wel mogelijk dat we zes of acht 
diagrammen moeten tekenen - waarbij we wel zorgvuldig elke po-
ging moeten nummeren - alvorens we tevreden zijn met de inde-
ling van de diverse aktiviteiten. Het diagram is klaar als alle 
hokjes uit het relatie formulier in het diagram verwerkt zijn 
en de indeling van de aktiviteiten in het diagram zo maximaal 

FIGUUR 6 - 5. De S.L.P.-procedure voor het maken van een diagram voor een algemene totaal-layout van een klein 
kantoorgebied. Dit layout projekt had betrekking op een pas gehuurde ruimte door een bodemkundig adviesbureau. 

Het opstellen van het aktiviteit relatie formulier stond als voorbeeld opgenomen in figuur 5 - 2. De relaties 
uit het formulier worden vervolgens in een diagram tot uitdrukking gebracht om een geografische indeling van de 
aktiviteiten te verkrijgen. Elke aktiviteit wordt zowel door middel van het gegigende symbool als door het iden-
tificatie getal in de grafiek opgenomen. Deze afspraken maken alle deel uit van de S.L.P.-procedure. 

Als eerste wordt een diagram gemaakt van de belangrijkste relaties: de A-relaties net vier verbindingslijnen of 
egn lijn in de codekleur rood. De opzet is die aktiviteiten dicht bij elkaar te situeren waarvoor dit absoluut 
noodzakelijk is. Vervolgens worden de E-relaties toegevoegd die drie verbindingslijnen hebben of lign lijn in de 
codekleur oranje-geel. In diagram 3 worden de A en E relaties in een betere samenhang opnieuw ingedeeld en 
daarna de I-relaties toegevoegd. Hier wordt de aktiviteit 11 - de telefoonverbindingen - vergroot voorgesteld, 
want deze aktiviteit kan gedecentraliseerd worden aangezien telefoonverbindingen naar praktisch elk punt onbe-
perkt doorgetrokken kunnen worden. Tenslotte worden in diagram 4 de 0 en X relaties toegevoegd en het diagram 
definitief ingedeeld. De ruimte is al gehuurd en aktiviteit 10 - het daglicht - wordt geacht over de gehele 
lengte aan 64n kant van het gebouw aanwezig te zijn in pleats van op een geconcentreerde "pleats". Opmerkelijk 
is dat de telefoonverbindingen (11) niet in diagram 4 zijn opgenomen om verwarring te vermijden. 

Gewoonlijk moeten er drie tot acht diagrammen gemaakt worden, elk in steeds verdere mate verfijnd en uitgebreid, 
om de meest bevredigende opstelling te verkrijgen. Als het diagram klaar is kan de aan elke aktiviteit toege-
wezen ruimte erin opgenomen worden. 
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mogelijk tegemoet komt aan de gewenste nabijheid van ligging. Dat 
wil zeggen met korte rode (4) lijnen en lange zwarte of bruine 
lijnen, en relatief aangepaste lijnen voor oranje-geel (3), groen 
(2) en blauw (1). 

Als het diagram klaar is stelt het de theoretisch ideale re-
laties van de aktiviteiten voor, en wel onafhankelijk van het voor 
elke aktiviteit benodigde gebied en voordat de modificerende over-
wegingen zoals het handling systeem of de opslag-apparatuur er in 
tot uitdrukking gebracht zijn. 

Figuur 6 - 6 is een voorbeeld van een diagram dat gebaseerd 
is op de procedure voorafgaande aan het kleuren van het diagram. 

VERFIJNINGEN 

Het.is mogelijk bij het maken van het diagram te voorkomen 
dat de verbindingslijnen de zaak onoverzichtelijk of verwarrend 
maken door bepaalde aktiviteiten en relaties wel te onderkennen 
maar niet in het diagram op te nemen. Aangezien telefoonverbin-
dingen praktisch onbeperkt doorgetrokken kunnen worden, zijn ze 
in het voorbeeld in figuur 6 - 5 niet in het diagram opgenomen 
toen de 0 en X relaties toegevoegd werden. 

Wanneer een aktiviteit dicht bij veel andere aktiviteiten 
gelegen moet zijn, is het ook mogelijk deze aktiviteit vergroot 
voor te stellen door de vorm van het normale symbool uit te rek-
ken en op deze manier bij te dragen tot het beter zichtbaar ma-
ken van de relaties in het diagram. In figuur 6 - 5 wordt dit 
uitgebeeld; eerst voor de telefoonverbindingen en in Diagram 4 
voor de ramen (daglicht aspekt). 

Als een bepaalde aktiviteit verbindingslijnen met een, groot 
aantal andere aktiviteiten heeft, dan is dit meestal een teken 
dat de aktiviteit beter verdeeld of gedecentraliseerd kan worden. 
Dit geldt in het bijzonder voor aktiviteiten zoals toiletten, 
kleedkamers, kantoren van bazen, archieven, magazijnen en de di-
verse soorten gemeenschappelijke voorzieningen. 

FIGUUR 6 - 6. Een gecombineerd stroom en aktiviteit relatie diagram voor een fabriek van rol- en kogellagers. 
In dit diagram zijn slechts de A, E en I relaties (4, 3 en 2 verbindingslijnen) opgenomen. Dit diagram zal op 
een nieuw blad aangepast worden om daarna de 0 en X relaties toe te voegen. 

De produktie gebieden (1, 2, 3 etc.) waren al op het relatie formulier gecombineerd voordat met het maken van 
het diagram begonnen was. De afgesproken symbolen zijn gebruikt om de soort aktiviteit te identificeren, alhoe-
wel de in elk symbool vermelde getallen overeenstemmen met de nummers van de regels op het eerder gemaakte re-
latie formulier om een volledige eenduidige identificatie te bewerkstelligen. De bestaande spoorrails en de 
toegang tot de weg zijn alleen aangegeven om de aktiviteiten verder to identificeren, want in dit geval was 
de algemene totaal-layout praktisch voltooid v66r men near nieuwe terreinen ging uitkijken. 
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RELATIES TUSSEN AKTIVITEITEN GEGROEPEERD OP BASIS VAN 
DE WAARDERING VOOR DE GEWENSTE NABIJHEID VAN LIGGING. 

Met A gewaardeerde Aktiviteiten - Absoluut noodzakelijk - 
(4 Lijnen-Rood) 

Stempelpers 

Schroefpers 

Draaibanken 

Warmtebehandeling 

5/6. Slijpen (5) 
Slijpring (6) 

Draaibanken 
14. Staal magazijn 

en 14. Staal magazijn 

Warmtebehandeling 

Slijpen 

en 7. Montage 
22. Reinigend koelmiddel 

We hebben al eerder gesteld dat bij het daadwerkelijk op-
stellen van het diagram, twee methoden gevolgd kunnen worden. 
We kunnen rechtstreeks vanaf het relatie formulier werken en 
dan de ene aktiviteit na de andere nemen in volgorde van de in 
diagram te brengen waardering in kleur. We kontroleren elke po-
ging die we gedaan hebben door het aantal rode hokjes op het 
formulier te tellen en dit te vergelijken met het aantal vier-
lijns verbindingen. 

Een tweede methode, die aan te bevelen is wanneer we met 
ongeveer 20 of meer aktiviteiten te maken hebben, maakt gebruik 
van een tussenstap. Hierbij wordt elke relatie uit het formu-
lier afzonderlijk geregistreerd en in een lijst opgenomen, die 
gesorteerd is op volgorde van waardering van de gewenste nabij-
heid van ligging. Het diagram wordt dan opgesteld aan de hand 
van deze lijst in plaats van rechtstreeks vanaf het formulier. 
Deze tussenstap is een hulpmiddel om vergissingen te voorkomen 
en wanneer we met ingewikkelde diagrammen te maken hebben zal 
deze methode op den lange duur tijdsbesparend werken. Zie fi-
guur 6 - 7. 

Men kan aanvoeren dat door het combineren van de materiaal-
stroom analyse en het aktiviteit relatie formulier voorafgaande 
aan het maken van het diagram, de nauwkeurigheid van de uitge-
breide stroom-berekeningen verzwakt of verminderd wordt. Dit is 
reeds in hoofdstuk 5 besproken. Wanneer dan ook de materiaal-
stroom zeer belangrijk is of een dominant deel van het layout 
probleem uitmaakt, moet eerst een diagram van de stroom gemaakt 
worden op basis van de analyse van de materiaalstroom om dan daar-
na de hulpdiensten in het stroompatroon te integreren op basis van 
het gecombineerde relatie formulier. 

FIGUUR 6 - 7. Recapitulatie van het relatie formulier v(56r het maken van het diagram. Als er veel relaties zijn, 
dan zal een recapitulatie van deze relaties helpen vergissingen te voorkomen en ons vrijwaren van een steeds 
weerkerend onderzoek van het formulier. Dit wordt bereikt door een lijst te maken van elk paar aktiviteiten en 
wel op volgorde van waardering t.a.v. gewenste nabijheid, eerst alle A—relaties (rood), dan de E—relaties enz. 
Het diagram kan dan gemaakt worden aan de hand van deze lijst. Dit voorbeeld heeft betrekking op dezelfde rol- 
en kogellager fabriek als in figuur 6 — 6. In feite is het dear vermelde diagram gemaakt op basis van deze re-
capitulatie. 
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In feite moet er een of andere afstemming gemaakt worden tus-
sen de intensiteit van de materiaalstroom en de waarderingscijfers 
voor de gewenste nabijheid van ligging van de hulp- en service-
afdelingen. Het is beter dit te doen in het stadium dat het formu-
lier gemaakt wordt dan in het stadium van het opstellen van het 
diagram. Bovendien is de analyse van de materiaalstroom gedaan op 
basis van de geprojekteerde P's en Q's. Het is hoogst onwaarschijn-
lijk dat deze projekties van Produkten en Hoeveelheden een grotere 
nauwkeurigheid dan 1211 hebben, hetgeen de nauwkeurigheidsgrenzen 
van de S.L.P.-afspraken zijn, wanneer we tenminste de afspraken 
met inbegrip van de halve waarde-eenheid en de stippellijn beschou-
wen. Het gecombineerde stroom en aktiviteit relatie formulier zal 
op zich voldoende blijken te zijn in waarschijnlijk het overgrote 
deel van de layout-planning projekten. 

De toelichting tot zoverre hoe een diagram te maken is ge-
richt geweest op de situatie dat de bewerkingen alle op dezelfde 
verdieping plaats vonden. We hebben dit gedaan om de zaak eenvou-
dig en duidelijk te houden, moor in feite geldt dezelfde procedu-
re voor het maken van een diagram van aktiviteiten die op meer 
dan een verdieping uitgevoerd worden. We beginnen op exact dezelf-
de manier en we completeren het diagram door te doen alsof de ak-
tiviteiten op een verdieping plaats vonden. Wanneer we de gebieden 
voor elke aktiviteit vastgesteld hebben en een aanvang maken met 
het opstellen van het ruimte relatie diagram, dan is het tijdstip 
gekomen dat we het diagram aanpakken en opnieuw indelen op basis 
van uit meer-dan-44n-verdieping bestaande gebouwen. 

Soms echter hebben we met een bestaande struktuur te maken 
waarvan we, voordat we het diagram gaan maken, al weten dat be-
paalde vaste facetten beslist niet veranderd kunnen worden. We 
moeten dan deze facetten zonder meer erkennen; van de belangrijk-
ste (de lift, de boiler in de kelder, de showroom op de tweede 
verdieping, en dergelijke) wordt melding gemaakt op het aktiviteit 
relatie formulier; we maken dan een relatie diagram waarbij we re-
kening houden met de desbetreffende verdieping. 

OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE LOCATIE 

Het maken van een relatie diagram kan geschieden door wel of 
niet rekening te houden met de werkelijk te gebruiken locatie. In 
het algemeen gesproken proberen we een diagram te maken van de 
ideale opstelling van de diverse aktiviteiten, en dus zouden we 
een theoretisch diagram moeten gebruiken dat gebaseerd is op de 
gegevens die we verzameld hebben. Op grond van deze overweging 
maken we liever een diagram op een manier waarbij we geheel onaf-
hankelijk zijn van de bestaande gebouwen of de bestaande bouw-
grond/terrein-plannen. We hebben dan de vrijheid elke mogelijke 
indeling te ontwikkelen zonder door bepaalde ideeen vooraf bein-
vloed te zijn of zonder ons te vroeg in de "praktische beperkin-
gen" te manoeuvreren. Wanneer we het probleem van de "indeling" 
vrij en onbevooroordeeld aanpakken en het theoretisch beste rela-
tie diagram maken, dan behouden we de mogelijkheid werkelijke bij-
dragen voor de layout plannen te realiseren. Er is later voldoende 
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tijd om de theoretische of ideale indeling aan te passen op grond 
van de praktische beperkingen van niet te veranderen terreinkun-
dige of bouwkundige aard. 

Het is daarentegen zeer wel mogelijk dat deze aanpak meer 
tijd zal vergers. Bovendien weten we in een aantal gevallen dat we 
gebruik zullen moeten gaan maken van een bestaande bouwkundige 
struktuur of een bepaalde verdieping van een gebouw, zonder dat 
er ook maar een enkele mogelijkheid bestaat veranderingen in deze 
aspekten te brengen. In deze gevallen zou het wel eens praktischer 
kunnen zijn het diagram rechtstreeks op de plattegrond van het 
staande terrein of gebouw te maken. 

In dit stadium maken we alleen maar een diagram van de akti-
viteiten en niet van de daarvoor benodigde ruimte. Dit betekent 
dat we niet proberen bepaalde gebieden bij elkaar te laten passen 
op grond van hun grootte; onze interesse ligt in het visueel met 
elkaar in verband brengen van aktiviteiten op basis van de vastge-
stelde relatieve nabijheid van ligging. Later zal de aan elke ak-
tiviteit toegewezen ruimte in het diagram worden opgenomen. Maar 
in deze face werken we alleen met de aktiviteiten zelf. 

PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN RELATIE DIAGRAM 

Identificeer de in diagram te brengen aktiviteiten (gebie-
den of aspekten) door middel van nummer en naam. Codeer 
deze middels het bij de soort aktiviteit behorende sym-
bool, zo mogelijk rechts op het relatie formulier. 

De intensiteit van de materiaalstroom en de van A tot U 
lopende waarderingen ten aanzien van de gewenste ligging 
moeten op elkaar afgestemd of aan elkaar gerelateerd wor-
den, zo dit al reeds niet is gedaan bij het maken van het 
formulier. 

Maak een eerste proefdiagram van de A-relaties (rood, 4 
verbindingslijnen). 

Maak een nieuwe indeling; voeg de E-relaties toe (oranje-
geel, 3 lijnen). Gewoonlijk zal dit poging nummer twee 
zijn. Voeg mogelijk XX-relaties (zwart, -3) nu toe. 

Maak een nieuwe indeling, voeg dan de I-relaties (groen, 
2 lijnen) toe en blijf toevoegen, herindelen en verfijnen 
bij alle volgende noodzakelijke pogingen. Voeg de X-rela-
ties (bruin, -1) toe tegelijk met de 0-relaties (blauw, 
1 lijn). 

Kopiber en kontroleer het uiteindelijke theoretische dia-
gram. Wanneer de ruimte en de modificerende overwegingen 
er aan toegevoegd worden, zal het de basis voor de layout 
zijn. 

FIGUUR 6 - 8. De S.L.P.—procedure voor het maken van een stroom en aktiviteit relatie diagram. 
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BESLUIT 

Alhoewel er vele methoden zijn voor het in diagram brengen 
van de materiaalstroom en van de relaties tussen aktiviteiten, 
is de in dit hoofdstuk beschreven, eenvoudige S.L.P.-procedure 
de snelste en meest praktische manier om te werk te gaan. Veel 
verfijningen kunnen worden aangebracht voor gecompliceerde en 
geavanceerde layout projekten, maar in de meeste gevallen zal 
deze techniek voldoende zijn. In feite is deze procedure de 
meest universeel toepasbare aanpak voor het in een geografisch 
patroon indelen van de relaties tussen aktiviteiten, want deze 
techniek kan gebruikt worden voor projekten in fabrieken, 
dienstverlenende bedrijven, kantoren en service-gebieden. In 
zijn eenvoud en gerichtheid pakt deze techniek het probleem 
snel en duidelijk in de kern aan. 

Van deze procedure voor het maken van een stroom en akti-
viteit relatie diagram wordt in figuur 6 - 8 een samenvatting 
gegeven. 
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HOOFDSTUK 7 --- VASTSTELLING DER RUIMTE 

Tot nu toe hebben we in Fase II van het S.L.P.-patroon van 
procedures geen aandacht aan het facet ruimte geschonken. Nu we 
echter de geografische indeling van de diverse aktiviteiten uit-
gewerkt hebben, zullen we de ruimte voor elke aktiviteit moeten 
vaststellen. Daarna zullen we de ruimte, of het gebied, in het 
aktiviteit relatie diagram integreren. Door dit te doen brengen 
we het z.g. Ruimte Relatie Diagram tot stand (Blok 6 uit het 
S.L.P.-patroon). 

Het ruimte relatie diagram is in feite een globale layout. 
Wanneer we deze verfijnen en opnieuw indelen op basis van de 
modificerende overwegingen en hun praktische beperkingen, dan 
hebben we de werkelijke layout. In dit hoofdstuk worden de Blok-
ken 4 en 5 behandeld - de Benodigde Ruimte en de Beschikbare  
Ruimte. 

Het uitstellen tot nu toe van de overwegingen met betrek-
king tot de ruimte betekent niet dat men met het berekenen van 
de benodigde ruimte moet wachten tot het aktiviteiten diagram 
gemaakt is. In feite kunnen we de ruimte-berekeningen op elk 
willekeurig tijdstip maken, nadat de fabrikage aktiviteiten en 
de hulpdiensten vastgesteld zijn. In het algemeen hebben we 
echter een veel beter idee van de detail-specificatie of verde-
ling van de aktiviteiten, en dus van de verdeling van de betrok-
ken ruimte, indien we ons niet in een te vroeg stadium in het 
vaststellen van de ruimte verdiepen. Gewoonlijk wachten we ten 
minste tot de P-Q analyse gemaakt is en bij voorkeur zelfs tot 
de materiaalstroom en het aktiviteit relatie formulier gereed 
zijn. 

Het is duidelijk dat deze overwegingen niet opgaan bij het 
vaststellen van de totaal benodigde ruimte, indien we een Fase-I 
probleem (Locatie van het in te delen gebied) moeten oplossen. 
Om te kunnen beoordelen welke plaats het meest geschikt is, moe-
ten we weten hoeveel ruimte benodigd is. In het algemeen is dit 
echter een ruwe schatting of een globaal getal, dat niet noodza- 
kelijkerwijze door middel van een uitgebreide analyse vastgesteld 
behoeft te zijn. Wat we in dit hoofdstuk behandelen is het vast-
stellen van de ruimte-aspekten om de uitvoering van Fase II - De 
Algemene Totaal-Layout, effektief te kunnen doen. 

Omdat voor het behalen van de beste resultaten de fasen el-
kaar dienen te overlappen, verdiepen we ons in de praktijk in de 
tot Fase II behorende vaststelling van de benodigde ruimte om een 
tot Fase I behorende oplossing te kunnen bewerkstelligen. Op 
grond van dezelfde overwegingen moeten we ons vaak verdiepen in 
reeds tamelijk gedetailleerde beschouwingen ten aanzien van machi-
nerieen, apparatuur, hulpdiensten en dergelijke om de totaal beno-
digde ruimte te kunnen vaststellen die bruikbaar is bij de oplos-
sing van de algemene totaal-layout. 
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DE BENODIGDE RUIMTE 

In principe zijn er vijf manieren waarop de benodigde ruimte 
vastgesteld kan worden. Elk van deze manieren heeft zijn toepas-
singsmogelijkheden; zelfs kunnen zij alle bij hetzelfde projekt 
gebruikt worden. Onderling afwijkende methoden om de benodigde 
ruimte te bepalen kunnen als kontrole-middel ten opzichte van el-
kaar gebruikt worden en aldus bijdragen tot een groter vertrouwen 
in de betrokken cijfers. Bovendien kunnen nauwkeurige methoden om 
de benodigde ruimte vast te stellen gewenst of vereist zijn, wan-
neer we met aanzienlijke vaste investeringen te maken hebben. Om-
gekeerd is het ook waar dat bij het maken van layout plannen voor 
vemen en kantoorgebieden er minder op het spel staat en dat nauw-
keurige details wellicht meer een oefening in hersengymnastiek 
zijn dan dat zij op grond van praktische overwegingen gerechtvaar-
digd zijn. 

De vijf methoden met behulp waarvan de benodigde ruimte vast-
gesteld kan worden, zijn: 

Calculatie 
Conversie 
Ruimte-normen 
Ruw ontwerpen van een layout 
Trendberekening en projektie van verhoudingsgetallen 
(ratio's) 

Deze methoden staan gerangschikt in volgorde van afnemende 
nauwkeurigheid en waarschijnlijk eveneens van afnemend gebruik. 

INVENTARISATIE VAN MACHINES EN APPARATUUR 

Alvorens de calculatie methode gebruikt kan worden voor het 
vaststellen van de benodigde ruimte, moeten we op de een of andere 
manier de bij het projekt betrokken machines en apparatuur kunnen 
identificeren. Als hiervan geen inventarislijst beschikbaar is, 
dan moeten we zelf een lijst opstellen door fysiek de bestaande 
layout gebieden te inventariseren, en deze lijst te modificeren op 

FIGUUR 7 - 1. Het formulier "Layout Gegevens over Machines & Apparatuur" zoals dat gebruikt wordt bij de plan-
ning van ruimte en de registratie van de inventaris. Het is een standaard formulier of kaart met pleats voor 
een schets, een foto, specificaties en/of onderhoudsvoorschriften. Opgemerkt dient te worden dat de mogelijkheid 
bestaat g4n moederblad te maken voor een reeks van gelijksoortige machines of delen van apparatuur. 

Een dergelijk document kan kostbare tijd besparen bij het uitwerken van prOblemen op het gebied van fabrieks 
layouts. Voor de in gebruik zijnde apparatuur kan men per aktiviteit of gebied een foto-kopie van het origineel 
in het bestand opbergen. En wanneer de apparatuur verplaatst wordt, kan de foto-kopie eruit gehaald worden en op 
nieuwe locatie weer worden opgeborgen. Op die manier is het mogelijk een complete inventaris per type machine of 
gereedschap bij te houden en tegelijkertijd een bestand te hebben op volgorde van gebied waar de apparatuur in 
gebruik is. Hetzelfde geldt voor gebieden, die in de planning fase verkeren, en die apparatuur moeten gaan ge-
bruiken. Kopiegn van formulieren met gegevens over apparatuur welke opgeslagen maar voor gebruik ter beschik-
king staat, kunnen worden opgeborgen in een bestand "vrij en beschikbaar". Wanneer de machine van de hand gedaan 
wordt, dan moet men het formulier of de kaart uit het bestand verwijderen en opbergen in het z.g. "dode" archief. 
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LAYOUT GEGEVENS OVER 
MACHINES & APPARATUUR 

Fabriek 	H A ss ELT 	Projekt 	66532. 

Naam/Type 	KOGELts101.6.11 	Archief 	M -35 

Fabrikant 	\t's/p1GSR 
I 

 CO 	Grootte/Model 	1  
Opgesteld door 	C.001-5 	Met 	Tst4 lki14144 	Datum 	22 Mei. 

Water 	 Stoom 	V. 	Afvoer 
: Snelheid/Cap. 	0(10 orinaphix 	S- i., uu e 	- 

Links-Rechts 	2.10 	Cti 
a Identificatie Nummrs Mach./App. 

Vermeld op dit blad Perslucht 	 Gas Voor-Achter 	2.05 col 
Netto Vloeropp. 	4,1 	t••  Fundering 	  Schacht  	Niveau 	  

Uitlaat 	  Arb./Onderh.Geb. 	5.- 	M  lE"Illi  ,,„.„.•71  	  Spec.Elec. 	 

	

2.25 M. 	 Plaats 	Mat 	- voor VAia-L.P. Electr. P.K. olt Per. Fase Amp. Max.Hoogte 
G ewi cht (min acc.)— 

2.•S0o KG.  
Gangpaden 	2.5 	Mt  Hoofdmotor  100 2.20 60 

Hulpmotor Zo no 60 Service/Overig 	(E0  
Totaal Gebied 	12.- 	V1 1  Hulpmotor 3/4 zao 6 o  

ri ''s  
—u, :1 

I I 

-f 
1 	 11 

uf 

• 

. 	_ , 
KoGeLmoLes 
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SCHETS (ZIJ-AANZICHT) OF FOTO 	BRON 	CAT• 	DATUM OVERZICHTSPLAN 	 SCHAAL -.51'. 	 ---1.L5i--.1  
Opmerkingen/wijzigingen 	(§) 	CG6‘tio 4000. "i20.vicejovacc," 	iNGEGREPeti 	IN 	Alte10m0ORH.Gesiko. 



grond van de voor de toekomst van kracht zijnde voorwaarden. Indien 
dit gedaan wordt dan verdient het aanbeveling elke machine of deel 
van de apparatuur per afdeling of aktiviteit te registreren, zodat 
de informatie een terugkoppeling geeft naar het aktiviteit relatie 
diagram en naar het overige reeds verrichte werk. 

We kunnen ook gebruik maken van een kaartenbestand waarop de 
locatie van de apparatuur vermeld staat. Het kan zijn dat we ge-
bruik zullen moeten maken van een aktiva-overzicht van de admini-
stratie of van de een of andere ten behoeve van schattingsdoel-
einden opgestelde lijst. Of wellicht is er historisch documentatie 
materiaal over de apparatuur in de afdeling "onderhoud". 

Meestal is het bijhouden van apparatuur inventarislijsten in 
kleine fabrieken, dienstverlenende industrieen en kantoren niet 
praktisch. Grote ondernemingen, in het bijzonder die, welke veel-
vuldig gebouwen herindelen of aanzienlijk in machines en appara-
tuur investeren, zullen daarentegen de bevinding hebben dat zulke 
documentatie onmisbaar is. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de ondernemingen 
hun inventaris kunnen bijhouden. Aan te bevelen is het formulier 
zoals dat in figuur 7 - 1 staat. Dit is een eenvoudig en handzaam 
formulier voor het registreren en archiveren van de noodzakelijke 
informatie, in het bijzonder van die informatie die voor fabrieks-
layout nodig is. Het is zeer wel mogelijk dat de informatie voor 
een Fase II layout niet zo gedetailleerd behoeft te zijn, maar 
naar alle waarschijnlijkheid zal dit later wel zo zijn als de plan-
nen voor de detail-layout gemaakt moeten worden. 

Wanneer men begint met het verzamelen van deze informatie kan 
het praktisch zijn in de fabriek gebruik te maken van een werkfor-
mulier, om dan daarna de informatie over te nemen op het formulier 
"Layout Gegevens over Machines & Apparatuur". In figuur 7 - 2 
staat een voorbeeld van een dergelijk werkformulier. 

Naast de informatie per machine of deel van de apparatuur, is 
het raadzaam een classificatie systeem voor de apparatuur te heb-
ben. In het algemeen zal dit gebaseerd zijn op het type of de soort 
apparatuur, en aldus tegelijkertijd het opbergsysteem bepalen. Maar 
dit betekent eveneens dat de mogelijkheid bestaat een verwijzings-
archief op te zetten op basis van afdelingsgebieden of aktiviteiten. 
Er zijn veel classificatie-systemen bekend, maar een eenvoudige 
versie die universeel gebruikt kan worden bestaat niet. Naar onze 
overtuiging verdient een systeem aanbeveling met als voorvoegsel 
een letter, ter aanduiding van het soort apparatuur, gevolgd door 
een numerieke aanduiding, en daarna als achtervoegsel eventueel 
weer letters. 

FIGUUR 7 - 2. Werkformulier voor het verzamelen van gegevens over de details van elke machine of deel van de 
apparatuur. De gegevens zullen gebruikt worden voor het vaststellen van de benodigde ruimte, voor het bepalen 
van de benodigde energie—voorzieningen en hulpdiensten, en als basis voor de voorbereiding van een te tekenen 
of met behulp van modellen uit te beelden layout. Vanaf dit werkformulier dat in de fabriek gebruikt wordt, 
kan het formulier "Layout Gegevens over Machines & Apparatuur" (zoals figuur 7 - 1) ontwikkeld worden. Dit 
laatste bled wordt dan een blijvend bestandsdocument in het layout—kantoor. 
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WERKFORMULIER VOOR LAYOUT GEGEVENS 
OVER MACHINES EN APPARATUUR 	 Dossier 

Fabriek 	ti IIMEGEN 	 Gebouw 	 34 	 Afd 	VRAA9BoMEN 
Gebied 	TIA,AA'OTAEKtallij 	Pleats dichtsbijsijnde pilaar 	'r 	per 	- 
Opgesteld door 	T. LEENEN 	Met 	- 	 Datum 	10 PIM I bC) 

Identificatie No. 	 5 	 Naan✓ type 	tio CM. pg AGOTELIE K M AC,I4 i 14 E. 
Grootte/Model/Versie 
Snelheid 	c00 	tiTR.ittim. 	CapaciteitOILI.Ea plot. ED 	Fabrikant 	 ti.v. itope 
Belangrijke gegevens (Code, Serie no.) 	1 FS - 1 hi 

Afmetimgen en benodigd gebied: 
Benodigde energie en service: 	 Max. hoogte 	 1..15 PI M. 
Water 	J° 	 Stoom 	NEIN 	 Gewicht (zonder accessoires) , 
Afvoer 	la - VeollAm MOCkilli. - TICamousil 	itilittsDE 
Perslucht 	ja - vOntaflin 	Gas 	KILN 	 Links-Rechts (onder) 	5.40  tiTt. 
Andere leidimgen 	 Links-Rechts (boven) 	cto mrtt. 
Fundering 	N a a et 	Schacht 	SEEN 	 Voor-Achter (onder) 	0.60 tiTik  
Niveau 	Pi 	 Vertraging 	NESS 	 Voor-Achter (boven) 	1,0% WM.  
Uitlaat 	 MEEK 	 Benodigd netto vloeropp. 	5.10 ti t  
Elect, beveiliging—A___Direkte verbinding 	ill 
Speciale Electriciteit 	0 - vo.a VEItIlinoiNG 	1C-ott EN 	Gebied Arb./Onderh 	 10.4 rt2  

Gebied neerzetten mat. 	6.i Pit  
Gangpaden 	 14) 

11,4 fit  
Motoran PK Voltage Ppriode Face Amp- 

Hulpdiensten overige gebiederl 

Aandrijving SO 440 60 3 
Bruto toegewezen gebied 	2.4.7 rt=  

Hulp 314 4 4 0  6o 3 
(Op huidigetalbasis 
geprojekteerdepbasis) 

Hel p  
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Bijvoorbeeld: 

Letter(s) als voorvoegsel om aan te geven om welk soort 
machine of apparatuur het gaat (L = lasapparatuur; P = 
positioneermiddelen; S = snijbranders; D = draaibanken) 

Getallen als onderverdeling van een bepaald soort appara-
tuur (L1 = Booglasapparatuur; L6 = puntlasapparatuur; 
L8 = apparatuur voor autogeen lassen). 

Letter(s) als achtervoegsel om een bepaalde onderverde-
ling nog verder te specificeren. 

Door de Amerikaanse Materials Handling Society is een uit-
stekende classificatie van materials handling apparatuur gemaakt. 
Deze is verzameld in het Materials Handling Handbook (Bolz, 
Hagemann, et al, New York, The Ronald Press Company, 1958). Een 
deel uit deze classificatie is weergegeven in Bijlage III. Om met 
het eerder genoemde systeem in overeenstemming te zijn behoeft 
aan deze classificatie slechts het voorvoegsel H (voor handling) 
toegevoegd te worden. 

Al het voorgaande is alleen van toepassing op de soort appa-
ratuur en niet op de identificatie van een bepaalde machine of 
deel van de apparatuur. Voor dit doel zou een identificatie- of 
registratienummer gebruikt moeten worden. Dit wordt meestal vast-
gesteld met behulp van een registratie hoofdbestand en wel in de 
meeste gevallen door die groep van de administratie die verant-
woordelijk is voor de vaste aktiva en de afschrijvingsschema's. 
Deze registratienummers dienen uiteraard overeen te komen met het 
op de machines of apparatuur voorkomende nummer. Hoewel er natuur-
lijk veel systemen zijn, is de eenvoudigste oplossing waarschijn-
lijk om met 10.001 te beginners en daarna een numeriek oplopende 
volgorde aan te houden onder gebruikmaking van hetzelfde "letter"-
voorvoegsel dat gebruikt wordt vodt-de identificatie van de soort 
van apparatuur. Zie Bijlage II voor details van een eenvoudig 
identificatie systeem. 

CALCULATIE-METHODE VOOR HET BEPALEN DER RUIMTE 

De meest nauwkeurige methode voor het bepalen van - de benodig-
de ruimte is in het algemeen gesproken de calculatie-methode. Deze 
methode brengt met zich mee dat een onderverdeling gemaakt moet 
worden van elke aktiviteit of gebied, n.l. in sub-gebieden en af-
zonderlijke ruimte elementen, die tezamen de totale ruimte vormen. 

FIGLUR 7 - 3. Berekening van de benodigde ruimte door middel van meting van afzonderlijke eenheden van machi-
nes en apparatuur. Van de apparatuur wordt een lijst gemaakt met links de identificatie en benaming. Op dezelfde 
regel worden de afmetingen en de ruimte-berekeningen vermeld. Onderaan wordt de ruimte vermeld die nodig is voor 
de desbetreffende aktiviteit, maar die niet aan een specifieke machine of deel van de apparatuur toegewezen kan 
worden. Opgemerkt wordt dat bij het vaststellen van de afmetingen van de apparatuur, tevens melding wordt ge-
maakt van de fysieke kenmerken. Deze informatie lijkt niet noodzakelijk, maar op een later tijdstip zal deze 
informatie wel nodig zijn en het is nu het logische tijdstip en de logische pleats om het te registreren. 
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In wezen komt deze methode neer op het vaststellen van de 
hoeveelheid ruimte voor elk ruimte element, het vermenigvuldigen 
met het aantal elementen dat voor het werk nodig is, en het 
eventueel toevoegen van extra ruimte die in het algemeen niet 
aan elementen toegewezen kan worden. 

Voor fabrieken kan deze berekening opgesteld worden over-
eenkomstig het voorbeeld in figuur 7 - 3. Hierin is elke machi-
ne en deel van de apparatuur in een lijst opgenomen onder ver-
melding van de gegevens met betrekking tot de door de appara-
tuur zelf ingenomen ruimte, het voor het fabriekspersoneel be-
nodigde werk- en onderhoudsgebied, en de voor tussenopslag van 
materiaal benodigde ruimte - en dit alles omgerekend tot een 
totaal-gebied per machine of per deel van de apparatuur. 

Om het benodigde aantal machines, gereedschappen of uitrus-
tingsstukken voor een projekt te kunnen berekenen, moeten we op 
de hoogte zijn van de bewerkingstijd voor elk codenummer, het 
aantal stuks per periode of per jaar, en de toeslagen voor leeg-
loop, uitval en dergelijke. Voor meer informatie over het bere-
kenen van benodigde machines zie Bijlage IV. Het aantal beno-
digde machines - met verwaarlozing van uitval, leegloop en der-
gelijke - is gelijk aan: 

stuks per uur om de 

Aantal 	benodigde produkten te 
benodigde - kunnen realiseren  

machines 	stuks per uur 
per machine 

tijd per stuk 
per machine  

tijd per stuk om de 
benodigde produktie te 
kunnen realiseren 

Bij het berekenen van het benodigde aantal machines moeten 
een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden: 

Het is duidelijk dat niet een fractie van een machine 
gekocht kan worden. In die gevallen zullen we het be-
nodigde aantal moeten afronden op het naasthogere ge-
hele aantal. 
100% goed werk is niet mogelijk. We moeten beslissen 
hoeveel aan verspilling verwacht mag worden en hier-
voor een toes.lag opnemen in de berekening van het aan-
tal machines. 
Rekening moet worden gehouden met bekende of verwachte 
vertragingen, die een vermindering van capaciteit bete-
kenen, ongeacht of die veroorzaakt worden door het per-
soneel (vermijdbare vertragingen) of door de produktie- 

FiGuuR 7- 4. Werkformulieren voor het verzamelen van gegevens nodig voor het berekenen van de benodigde ruimte. 
Formulier A werd gebruikt voor het verzamelen van de benodigde ruimten bij een herindeling van een apuitgiet-
afdeling voor kunststof produkten. De soort en het aantal van elke pers werd door de werkplaats opgegeven. 
Verkoop-catalogi en speciale folders over nieuwe persen geven de andere dimensies. Gebruik op dezelfde manier 
formulier B en C voor het berekenen van ruimte voor magazijnen en hulpdiensten. (Overgenomen uit R. Muther, 
Practical Plant Layout  - New York; McGraw-Hill Book Company, 1955). 
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systematisch in de fabriek (onvermijdbare vertragingen). 
Uiteraard is dit niet van toepassing indien reeds een 
toeslag hiervoor is opgenomen in de vastgestelde pro-
duktie-tijden per stuk. 
De bezettingsgraad van de machine in verband met aanlo-
pen of opnieuw instellen, storing in de energie-voorzie-
ningen, of reparatie en onderhoud is in alle fabrieken 
een belangrijke faktor, waarvoor per machine compensatie 
geregeld moet worden. 
Speelruimte in verband met piekbelasting in kwantiteiten 
moet voorzien worden, tenzij dit reeds in de gecalculeer-
de behoefte inbegrepen is. Dit kan van machine tot machi-
ne varieren, afhankelijk van het feit of de bewerking van 
kritieke aard is, of het werk in een strak tijdschema ge-
perst is, en of het werk al dan niet op andere machines 
gedaan kan worden of uitbesteed bij derden. Als de machi-
ne al in twee- of drieploegen-diensten gebruikt wordt, 
zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn dit probleem 
met overwerk op te lossen. 
Bij het afstemmen van produktiebanden moeten we wel het 
feit onderkennen dat extra machine capaciteit beschikbaar 
kan zijn om door andere gebieden gebruikt te worden, maar 
dat het niet praktisch is de andere materialen naar de 
machine toe en er vandaan te brengen, omdat deze capaci-
teit voor gebruik in de produktieband afgezonderd is. 
Als een klein gedeelte van nog een andere soort machine 
capaciteit nodig is, dan kan een methodisch onderzoek 
met het oogmerk de aktiviteit te verbeteren of te vereen-
voudigen, leiden tot een vermindering van bewerkingstijd 
die voldoende groot is om investering in een extra machi-
ne te voorkomen. Deze extra machine zou toch slechts een 
klein deel van de tijd in gebruik zijn geweest. 

Er is geen standaard formulier ontwikkeld voor het berekenen 
van de benodigde ruimte voor het magazijn en de hulpdiensten, 
aangezien de diversiteit van aktiviteiten in dit soort gebieden 
te groot is. Voor deze berekeningen moeten ter plaatse formulie- 
ren ontwikkeld worden, die afgestemd zijn op de specifieke behoef-
ten van het desbetreffende layout projekt. 

De voorbeelden in figuur 7 - 4 geven een aantal mogelijkhe-
den hoe dit gerealiseerd kan worden. In een niet onaanzienlijk 
aantal gevallen zullen we veel verder moeten gaan dan het louter 
en alleen verzamelen van gegevens voor deze formulieren. We pro-
beren de voorstelling van zaken zo eenvoudig mogelijk te houden. 
Maar we moeten niet aarzelen gebruik te maken van meer gedetail-
leerde of geavanceerde methoden voor het berekenen van de beno-
digde ruimte indien dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is. 

FIGUUR 7 - 5. Het berekenen van de benodigde ruimte voor kantoorgebieden. Dit voorbeeld gaat over de informatie 
die verzameld is voor een bestaand kantoor dat opnieuw ingedeeld moet worden. Indian de bewerkingen, de organi-
satie of de omvang van het perseneelsbestand bij de nieuwe locatie anders zal zijn, dan dient nog een formulier 
gemaakt te worden met de geprojekteerde ruimte en de benodigde apparatuur. 
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Voor het berekenen van de ruimte voor kantoorgebieden heeft 
het werkformulier uit figuur 7  - 5 bewezen zeer praktisch te zijn. 

CONVERSIE-METHODE VOOR HET BEPALEN DER RUIMTE 
Een tweede methode voor het bepalen van de benodigde ruimte 

staat bekend onder de naam conversie-methode. Deze methode komt 
neer op het vaststellen welke ruimte in de huidige situatie in-
genomen wordt en deze ruimte om te rekenen tot wat in de voorge-
stelde layout nodig zal zijn. Deze conversie is meestal een zaak 
van logisch redeneren, zo goed mogelijk schatten of een op erva-
ring gebaseerde raming. 

Bij het toepassen van deze conversie-methode bestaat vaak 
de neiging om moor rechtstreeks van "wat we nu hebben" over te 
springen op "wat we verwachten nodig te hebben". Dit is verkeerd. 
We moeten ervoor oppassen dat we niet in deze valstrik geraken. 
We moeten met meer onderscheidingsvermogen te werk gaan. We zou-
den eigenlijk de bestaande ruimte moeten aanpassen aan wat we nu 
in werkelijkheid nodig hebben en dit per afzonderlijk gebied 
moeten converteren. Het formulier in figuur 7 - 6 wordt hiervoor 
aanbevolen, omdat met behulp van dit formulier in ieder stadium 
goede beslissingen genomen kunnen worden. 

De conversie-methode is zeer praktisch te gebruiken en is 
in het bijzonder geschikt: a) als het desbetreffende projekt 
snel uitgevoerd moet worden, b) als de benodigde ruimte alleen 
ten behoeve van Ease I vastgesteld wordt, c) als de aard van het 
werk dat in een aktiviteit of gebied gedaan wordt zo gevarieerd 
en gecompliceerd is dat gedetaillleerde berekeningen niet ge- 
rechtvaardigd zijn, of d) als de sleutelgegevens die voor de cal-
culatie nodig zijn, zoals de informatie over produkt en hoeveel-
heid, te algemeen of te vaag zijn om het gebruik van de calcula-
tie-methode te wettigen. 

FIGUUR 7 - 6. De conversie-methode voor het bepalen van de ruimte. De aktiviteiten worden links op het formulier 
vermeld met ernaast de momenteel erdoor ingenomen ruimte. Opgemerkt wordt dat de ruimte eenheid bovenaan elke 
kolom gewijzigd kan worden afhankelijk van het gebied (M etc.) of van het feit of een concreet getal of een per-
centage gebruikt is (kolommen c, e en h). 

Alvorens we de huidige gebieden tot de in de toekomst gewenste gebieden converteren moeten een aantal stappen 
gedaan worden. In de eerste pleats moet de huidige ruimte aangepast worden van wat deze "toevallig" is tot wat 
zij "zou moeten zijn" om het huidige werk naar behoren te kunnen doen. Net  resultaat hiervan zijn de cijfers in 
kolom d. Vervolgens wordt een toename- of afname-index aan elke aktiviteit toegekend, die gebaseerd is op de 
uitbreidings- of inkrimpingsplannen, waarvan de basis bovenaan op het formulier vermeld staat. Dit impliceert 
veel meer nauwkeurigheid en onderscheid dan het ongenuanceerde gebruik van een algemene index voor alle aktivi-
teiten. Pas daarna wordt de conversie gedaan roar de benodigde gebieden (kolom f). De laatste stap is het ver-
gelijken van het benodigde gebied met het beschikbare gebied. De aanpassingen tussen deze twee zullen dan uit-
eindelijk resulteren in de in de toekomst benodigde gebieden, zoals deze vermeld staan in kolom g. 

Dit voorbeeld heeft betrekking op de uitbreiding van een kleine onderneming, die een speciaal soort elektronen- ' 
buizen en nucleaire opsporingsapparatuur produceert. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat zij het formu-
lier gebruikt hebben voor het maken van een uitbreidingsplan op korte termijn, kolommen e, f en g op basis van 
de verkopen in 1962, en hun ruimte plannen een tweede periode vooruit geprojekteerd hebben. In dit formulier 
worden de gewenste planning periodes of hoeveelheden aan de desbetreffende kolommen gerelateerd door middel van 
de identificatie bovenaan op het formulier. 
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CONVERSIE BENODIGDE RUIMTE 
Basis (jeer, periode, hoeveelheid) van kol. e, 

Door 
f, 	VEItK014■4 1114 kol. h, j, k Vilt ■topen 	Datum g 

Fabriek UTCtacto" 	Projekt 	356311 
3. LEINE N 	Met , 	I . WeGEN ANC , 

1 9 4IIPT•'3 1 	Blad_____L 	van _...21— 

a 
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Het is niet ongewoon om de benodigde ruimte voor de fabri-
kage-gebieden te berekenen om vervolgens de conversie-methode 
te gebruiken voor het bepalen van de benodigde ruimte voor de 
magazijnen en de hulpdiensten. 

RUIMTE NORMEN 

Het gebruik van vooraf vastgestelde ruimte normen is voor 
veel projekten een praktische manier om de benodigde ruimte te 
bepalen. Als we eenmaal de benodigde ruimte voor een bepaalde 
machine of ruimte-element vastgesteld hebben, zou het in prin-
cipe mogelijk moeten zijn deze vastgestelde waarden steeds weer 
te gebruiken. In figuur 7 - 7 staat een voorbeeld over ruimte 
normen. 

In de dagelijkse gang van zaken blijkt dit echter niet 
altijd zo eenvoudig te zijn. In feite is het erg gevaarlijk de 
normen over te nemen die iemand anders vastgesteld heeft, ten-
zij we ervan op de hoogte zijn waar in het ruimte-element reke-
ning mee is gehouden, welke de bedrijfsomstandigheden zijn - of 
verwacht worden te zijn 	en hoe de sleutelgegevens verkregen 
en geraadpleegd kunnen worden, die als basis gediend hebben 
voor de vaststelling van de normen. 

Een ruimte norm bijvoorbeeld van bruto 27 m 2  per auto voor 
parkeerplaatsen is wellicht acceptabel voor bedrijven in de 
Verenigde Staten, maar kan bepaald niet gebruikt worden in 
Europa waar overwegend kleinere auto's gebruikt worden. 

Dit soort tegenstrijdigheden komen in een groot aantal pu-
blicaties voor. Vaak bestaat de neiging bepaalde normen te ge-
bruiken die in de vakliteratuur gepubliceerd zijn. Maar deze 
zijn ooit vastgesteld voor bepaalde ondernemingen onder bepaal-
de omstandigheden en hoewel zij daar bepaald wel correct zullen 
zijn, betekent dit noodzakelijkwijze niet dat zij zonder meer 
overgenomen kunnen worden. Het lijkt derhalve aanbevelenswaar- 

FIGUUR 7 - 7. Het schatten van de benodigde ruimte door middel van vooraf bepaalde ruimte normen. Dit is een 
willekeurig gekozen bled met ruimte normen dat ontwikkeld is door een onderneming met een aantal fabrieken. 
De onderneming heeft honderden verspanende banken en gereedschappen in bedrijf. 

De "minimaal benodigde ruimte" in m 2  is vastgesteld met behulp van de afmetingen van zowel links near rechts 
als van voren naar achteren met inbegrip van de beschermkap om de beweeg ruimte voor de schuurtafel, en met 
open deuren ten behoeve van het onderhoud; daernaast aan drie zijden 45 cm. voor het schoonmaken en bijregelen 
plus nog eens 60 cm. voor het bedienend personeel. 

Deze cijfers worden vervolgens vermenigvuldigd met een faktor die gebaseerd is op de naar verwachting benodigde 
ruimte voor tussenopslag, loopgangen en service gebieden. Deze faktor loopt van 1,3 voor normale layouts tot 
1,8 voor layouts waar de handling en tussenopslag van materiaal in de afdeling een groot probleem is. De totaal 
geschatte ruimte die nodig is voor de afdeling is gelijk aan de som van de gebieden die minimaal voor het gehele 
machine-park nodig zijn, vermenigvuldigd met de dichtheids- rasp. spreidingsfaktor. 

Nagenoeg alle fabrieken of kantoren kunnen dit soort ruimte normen opstellen. De organisatie van de gegevens, 
opdat zij snel geraadpleegd kunnen worden, en het schatten van de waarde van de faktor zijn de belangrijke prak-
tische beperkingen voor deze methode. 
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dig de door anderen reeds ontwikkelde ruimte normen slechts als 
richtgetal te gebruiken en op basis hiervan zelf een norm te 
ontwikkelen. Het spreekt vanzelf dat wanneer eenmaal eigen nor-
men ontwikkeld zijn en geregistreerd is hoe deze vastgesteld 
zijn, deze normen steeds weer in de onderneming gebruikt kunnen 
worden, zolang de voorwaarden waaronder zij vastgesteld zijn 
nog van kracht zijn. 

RUW ONTWERP VAN EEN LAYOUT 

Het kan zijn dat we in bepaalde gevallen geen gebruik wil-
len maken van de calculatie-methode en ook niet van de conversie-
methode, dat we niet de beschikking hebben over ruimte normen 
maar wel een plan op schaal van het beschikbare gebied hebben, 
en in het bijzonder wanneer daarbij proto-typen of modellen van 
de betrokken apparatuur reeds aanwezig zijn, dan kan het prak-
tisch zijn de gedetailleerde layout van de betrokken gebieden 
ruw te ontwerpen en dit resultaat te gebruiken als benodigde 
ruimte. 

Bij het ruw ontwerpen van een layout moeten we er niet naar 
streven bij de indeling al te analytisch te willen zijn. Dit 
hoort thuis in Fase III. Wel moet voldoende aandacht geschonken 
worden aan de indeling van de apparatuur teneinde zeker te stel-
len dat de ruw ontworpen layout acceptabel is en operationeel 
gemaakt kan worden. Het zou voor een ieder wel duidelijk moeten 
zijn dat dit ruw-ontwerp van de layout niet de layout is, die 
uiteindelijk gekozen zal worden. Het kan uiteindelijk best zo 
zijn dat de vorm van het gebied totaal afwijkend is van de ruw 

Blz. 4 S-1 tot S-9 

Code 
	

Omschrijving 	Min. Benodigd Gebied 

Slijpbanken--S-1 t/m S-12 	 in M2  
S-1-B 	B & D 10" Bench 	0,36 
S-1-B 	B & D 6" Pedestal 	0,36 
S-1-B 	Black & Decker H-4700 	0,63 
S-1-B 	Blount 14" Heavy Duty 	1,62 
S-1-C 	Cinn. Pedestal 	0,63 
S.-1-S 	Sterling 14" Tool 	1,62 
S-1-S 	Standard 	 1,44 
S-1-V 	Van Norman 39 Spcl.Rad. 	4,05 
S-1-W 	Wickes 2-Spdl. Tool 	1,08 
S-2-B 	Badger 220 	5,76 
S-2-H 	Hanchett 121 	9,00 
S-3-G 	Gardner 125 	10,80 
S-3-H 	Han 	230 
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ontworpen layout. Deze techniek is echter goed genoeg om gebruikt 
to worden voor het bepalen van de benodigde ruimte in Fase II -
de algemene totaal-layout. 

TRENDBEREKENING EN PROJEKTIE VAN RATIO'S 

De methode middels trend berekening en projektie van verhou-
dingsgetallen (ratio's) is alleen geschikt voor algemene ruimte 
eisen. Het is waarschijnlijk de minst nauwkeurige van de vijf me-
thoden. Ten behoeve van de lange-termijn planning is het echter 
een zeer bevredigende methode, in het bijzonder in algemene kan-
toorgebieden en algemene opslaggebieden, waar de hoeveelheid vaste 
apparatuur en vaste investeringen relatief laag zijn en de ruimte 
voor meer dan een doel gebruikt kan worden. 

Met de methode middels trend berekening en projektie van ver-
houdingsgetallen wordt een ratio vastgesteld tussen vierkante me-
ter en de een of andere faktor. Bijvoorbeeld het aantal vierkante 
meter per personeelslid of het aantal vierkante meter per manuur 
per jaar kunnen als ratio's gebruikt worden. 

We gaan terug in het verleden en bepalen voor een aantal pe-
rioden wat de toen van kracht zijnde ratio's waren. Door verge-
lijking en extrapolatie van deze ratio's uit het verleden kunnen 
we hieruit een trend destilleren. Op basis van deze trend kunnen 
we dan een waarschijnlijkheidsverwachting voor de toekomst bepa-
len. Hieruit en uit de projektie van de overige gegevens, kan de 
voor deze verwachtingen benodigde ruimten afgeleid worden. Het 
voorbeeld in figuur 7 - 8 geeft aan hoe dit gedaan kan worden. 

Het cijfer dat waarschijnlijk het beste gebruikt kan worden 
is vierkante meters per geproduceerde eenheid. Andere, hier niet 
behandelde verhoudingsgetallen die gebruikt kunnen worden zijn 
vierkante meter per geinvesteerde geldeenheid on vierkante meter 
per bewerking. 

SAMENVATTING VAN AK TIVITEITEN, GEBIED EN KENMERKEN 

Naast de grootte, de hoeveelheid of het volume van de beno-
digde ruimte moeten we ook op de hoogte zijn van de aard, de toe-
stand on de kenmerken van die ruimte. Bij het bestuderen van de 

FIGUUR 7 - 8. Methode door middel van trendberekening en projektie van verhoudingsgetallen voor het bepalen 
van het benodigde gebied. Cijfers uit het verleden en het heden zijn vastgesteld voor verkopen, fabrikage, 
personeel en toegewezen gebied (A). Op basis hiervan zijn ratio's berekend 	Daarna worden voorspellingen 
voor de toekomst gedaan ten aanzien van verkoop— en produktie—cijfers (C) en worden ratio's geprojekteerd 
die gebaseerd zijn op trends en verwachte bedrijfsomstandigheden (D). Door gebruik te maken van de voorspel-
lingen en de geprojekteerde ratio's in een reeks van mogelijke combinaties, ken de waarschijnlijk benodigde 
hoeveelheid vierkante meter berekend worden (F). De benodigde ruimte die op deze manier berekend is wordt 
dan gemodificeerd op grond van kritische beoordeling en de waarschijnlijk beschikbare ruimte, teneinde de 
uitbreidingsplannen te kunnen opstellen. 
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4 Jaar 
Geleden 

2 Jaar 
Geleden 

Dit 
Jaar 

Over 2 Jaar Over 5 Jaar 

1 Netto verkopen in Hfl 385.000 855.000 1.300.000 1.800.000 2.600.000 

2 Geproduceerd aantal stuks 	(of eenheden) 805 1.720 2.660 3800 5500 

3 
Fabriekspersoneel 15 35 
in aantallen  

51 (1 4 7) 	67 (1 4 7) 	93 

4  Kantoorpersoneel 
in aantallen 

8 11 16 0 4- 8) 	20 (1 4 8) 	24 

5  
Oppervlakte van de 
werkplaats in M2 525 1.100 1.700 

1 
3 
2 

+ 9) 	2250 
x 11 	2340 
x 13 	2470 

1 

2 

4 
x 
x 

9) 	3060 
11 	3260 
13 	3580 

6 
Oppervlakte van de 

2 kantoren in M 75 160 210 
(1 
/ 0 

4 
x 
11 	284 
12 	270 

1 4 
x 
11 	390 
12 	320 

7 
Netto verk. in Hfl 
per werknemer (fabr.) 25.600 24.400 25.500 27.000 28.000 

8 Netto verk. 	in Hfl 	. 
Per werknemer (kant4 

48.2'00 77.600 81.300 90.000 110.000 

9 
Netto verk. in Hfl 
per M2 	(fabriek) 

730 780 770 800 850 

10 
Netto verk. in Hfl 

2 	(kantoor  per M 	k a 	) 5.140 5.350 6.200 6.350 6.650 
__

1  1 

12  
__per 

Aantal M' werkplaats 
fabr.werknemer 35_ 

9,4 

31 	5 

14,5 

,, 33 4 

13,1 

35 
 

35 

13,5 13,5 Aantal M2 kantoor 
Per kant.werknemer 

13 
Aantal le werkplaats 
per geprod.eenheid 0,65 0,64 0,64 0,65 0,65 

Overgenomen uit archief of door leiding gemaakte schattingen. 
Kengetallen (ratio's) afgeleid van de getallen in "A". 
Voorspelling verkopen en produkten. 
Geprojekteerde kengetallen op basis van trends en verwachte 
produkten en methoden. 
Oppervlakte calculaties gebaseerd op de cijfers uit "C" en 
"Ell en op de kengetallen uit "D". 
Berekeningen personeel gebaseerd op de voorspellingen uit "C" 
en de kengetallen uit "D". 



per aktiviteit benodigde ruimte, kunnen we op logische wijze 
gelijktijdig in de beschouwingen meenemen de op die ruimte be-
trekking hebbende fysieke kenmerken en andere speciale eisen. 
Een werkformulier waarin deze beide aspekten gecombineerd wor-
den, is dan ook de meest bruikbare oplossing. 

We hebben dit voor de sub-gebieden al eerder in dit hoofd-
stuk gememoreerd. In dit stadium komt een methode in aanmerking 
die zowel de benodigde hoeveelheid ruimte als de fysieke eisen 
op een gecombineerd formulier samenvat. Het Formulier voor Akti-
viteiten, Gebied en Kenmerken is zo'n gecombineerd formulier. 
Zie figuur 7 - 9 voor een voorbeeld van dit formulier. 

Dit blad kan gebruikt worden als recapitulatie - met het 
totaal benodigde gebied op de bovenste regel en elk van de sub-
aktiviteiten of sub-gebieden op afzonderlijke regels daaronder. 
Ook kan een blad gebruikt worden voor elk van de betrokken af-
delingen of sub-gebieden, waarbij de sub-gebieden per regel 
vermeld staan. Verder kunnen verschillende bladen gebruikt wor-
den voor de diverse aktiviteiten in de fabriek, een ander blad 
voor de kantoorgebieden en nog een ander blad voor de buitens-
huis liggende gebieden met daar bovenop een het totaal afdek-
kend recapitulatie-blad. 

In ieder geval zal de aktiviteit (gebied of funktie) via 
de links vermelde kolommen per nummer en per naam geidentifi-
ceerd worden. In de derde kolom zal melding gemaakt worden van 
de hoeveelheid in vierkante meter uitgedrukte benodigde ruimte, 
zoals die vastgesteld is met behulp van een van de eerder om-
schreven vijf methoden. Het totaal-getal kan bovenaan vermeld 
worden, naast de naam van de aktiviteit waar het formulier be-
trekking op heeft. 

Op hetzelfde formulier kunnen we tevens de fysieke kenmer-
ken registreren alsmede de vereiste vorm of configuratie van 
het betrokken gebied - en wel in het midden en op het rechter-
gedeelte van het formulier. In het linker middendeel staan vijf 
kolommen waarin de belangrijkste karakteristieken voor de ruim-
te van elke sub-aktiviteit geregistreerd kunnen worden. Deze 
karakteristieken beinvloeden of behoren gewoonlijk tot het ge- 

FIGUUR 7 - 9. Samenvattend document voor de hoeveelheid benodigde ruimte en de kenmerken. Dit formulier is in 
een aantal delen opgesplitst: a) de gebieden voor elke aktiviteit b) de fysieke kenmerken die op de bouwkundige 
structuur betrekking hebben c) de kenmerken die betrekking hebben op de hulpdiensten of de energie-voorzienin-
gen, en d) eventuele eisen met betrekking tot de vorm of de configuratie van de betrokken gebieden. Onderaan 
het formulier is ruimte voor toelichtingen of commentaar met behulp van een letter-code verwijzing naar het ge-
geven waarvoor de toelichting vermeld wordt. Met behulp van dit formulier kunnen we voor elke aktiviteit de ka-
rakteristieken van de ruimte bestuderen en registreren op het tijdstip dat we de ervoor benodigde ruimte vast-
stellen. 

Bij gebruikmaking van het deel voor de fysieke kenmerken geeft het linker gedeelte de fysieke eisen van de 
ruimte aan, die betrekking hebben op de structuur van het gebouw. Voor het rechterdeel zal nog niet bekend 
zijn wat de specifieke afmetingen voor de energie-voorzieningen en de hulpdiensten zullen zijn en het zal in 
dit stadium niet lonend zijn deze afmetingen to gaan vaststellen. In pleats van de maat voor toevoerbuizen 
voor water of stoomdruk, wordt de het relatieve belang aangevende klinker-waardering gebruikt. Voor elke ak-
tiviteit moat een relatieve mate van aandacht gegeven worder aan de ervoor benodigde energie-voorzieningen 
en hulpdiensten. Op deze manier identificeert of signaleert de als waardering gebruikte letter het relatieve 
belang van deze kenmerken op dezelfde manier als de nabijheid van ligging gewaardeerd werd op het aktiviteit 
relatie formulier. 
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bouw zelf. De meeteenheid wordt boven de dubbele lijn vermeld, 
zodat alleen maar per regel getallen ingevuld behoeven te wor-
den. 

Bij het vaststellen van de benodigde ruimte zullen we nog 
niet de beschikking hebben over de volledige informatie ten 
aanzien van de energie-voorzieningen en de hulpdiensten. We 
weten bijvoorbeeld nog niet welke diameter pijp en welke water-
druk nodig zullen zijn. We weten echter wet dat voor bepaalde 
soorten bewerkingen de aan- en afvoer van water een zeer vitaal 
deel van de installatie is. Een waarderingssysteem voor het re-
latieve belang van deze aspekten is voor ons Joel voldoende 
zonder dat het ons in dit stadium al betrekt in vragen met be-
trekking tot detail-capaciteiten of specificaties ten behoeve 
van deze diensten. 

Ook hier weer maken we gebruik van het waarderingssysteem 
met de klinkers A t/m U. De van toepassing zijnde klinker wordt 
op de daarvoor bestemde plaats ingevuld op de desbetreffende 
regel onder elke hulpdienst of energie-voorziening. Op deze ma-
nier kan het relatieve belang aangegeven worden dat de hulp-
dienst of de energie-voorziening naar alle waarschijnlijkheid 
voor de layout planning zal hebben. Indien geen hulpdiensten of 
energie-voorzieningen nodig zijn, wordt een liggend streepje 
op de desbetreffende plaats ingevuld. Deze letters fungeren als 
rode vlaggen en vertellen ons waar we met bepaalde kenmerken te 
maken zullen krijgen. 

In de meest rechtse kolom registreren we de eisen met be-
trekking tot vorm of configuratie van de ruimte. Wanneer bij-
voorbeeld een aan- en afvoerhaven met spoorvoorzieningen een 
van onze sub-aktiviteiten is, dan moeten we vermelden dat het 
om een lange en smallle ruimte gaat. Of als we plannen maken 
voor een staalwalserij, welke vanwege het produktie-proces een 
groot aantal deel-processen in lijnopstelling moet hebben, dan 
moeten we bij het gebied opgeven dat het die-en-die lengte 
heeft bij die-en-die breedte. Wanneer we te maken hebben met 
gebieden die dienen voor algemene opslag of voor assemblage op 
individuele werkplekken, dan zijn de eisen met betrekking tot 
vorm of configuratie van minder belang en is er geen noodzaak 
tot registratie. 

Onderaan op het formulier is ruimte voor verklarende op-
merkingen. Aanvullend commentaar dat we kenbaar maken, wordt 
hier vermeld en terugverwezen naar het gegeven waarop het be-
trekking heeft door het aldaar vermelden van de van toepassing 
zijnde letter a, b, c of d. Dit is een effektieve manier om 
werkformulieren schoon te houden en te vrijwaren voor opmerkin-
gen die anders de gegevens onleesbaar zouden maken of vertroe-
belen. 

Of het Formulier voor Aktiviteiten, Gebied en Kenmerken 
gebruikt wordt of niet, een op de een of andere manier recapi-
tulerend overzicht van de hoeveelheid en soort ruimte die no-
dig is, zal toch gewen.st zijn. Bij het opstellen van een derge-
lijk overzicht zouden we dezelfde gebieden of aktiviteiten moe-
ten vermelden die we in onze analyses van de materiaalstroom 
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en de relaties tussen de aktiviteiten gebruikt hebben. En de 
recapitulatie moet bovendien overeenstemmen met het daar ge-
bruikte nummer-identificatie systeem. Waarschijnlijk zal het 
in feite goed van pas blijken te komen als we bij de opstel-
ling van de aktiviteiten dezelfde volgorde aanhouden, zelfs 
als we voor een overzicht van de ruimte de aktiviteiten mis-
schien moeten hergroeperen. 

BENODIGDE RUIMTE VERSUS BESCHIKBARE RUIMTE 

Vaak wordt een layout projekt meer beperkt door ruimte 
restricties dan door enig andere faktor, met uitzondering wel-
licht van te investeren kapitaal. Vermindering van investe-
ringsgelden leidt gewoonlijk tot een vermindering van de be-
schikbare ruimte wanneer we te maken hebben met het modernise-
ren van gebouwen of met nieuwe gebouwen. 

Wat de oorzaak ook moge zijn, vaak hebben we niet - en 
waarschijnlijk zouden we ook niet behoren te hebben - al de 
ruimte die we wensen. Dit betekent dat we een compromis zullen 
moeten zoeken of aanpassingen tot stand zullen moeten brengen 
tussen wat als benodigde ruimte is vastgesteld en wat beschik-
baar kan worden gesteld. Dit aanpassen wordt zeer toepasselijk 
wel aangeduid als de pers-en-snoei fase van het S.L.P0-patroon. 

Het probleem de benodigde ruimte in evenwicht te brengen 
met de beschikbare ruimte omvat in feite drie aspekten: 

Zal de totaal beschikbare ruimte voldoende zijn? 

Zullen de delen van de beschikbare ruimte (gebouwen, 
etages, kamers) elk in grootte overeenkomen met de 
diverse benodigde gebieden (afdelingen, aktiviteiten, 
organisatorische groeperingen)? 

Zal de aard of de toestand van de beschikbare ruimte 
of delen van de ruimte geschikt zijn voor het werk 
dat in de diverse gebieden verricht moet worden? 

Het in evenwicht brengen van totaal-hoeveelheden is meest-
al een simpele zaak van optellen en vergelijken. Als de benodig-
de ruimte niet overeenkomt met de beschikbare ruimte, dan zullen 
we de eisen lager moeten stellen of comprimeren. In het alge.meen 
gesproken is de aangewezen oplossing hiervoor niet het vermin-
deren van alle betrokken gebieden met een gelijk percentage. We 
zouden veel beter de benodigde hoeveelheid daar kunnen vermin-
deren, waar dit de minste nadelen voor het funktioneren van de 
onderneming als totaal oplevert. Dit betekent dat we bij het 
vaststellen van de totaal benodigde ruimte elk gebied moeten 
waarderen of rangschikken teneinde te kunnen bepalen welk gebied 
het meest in aanmerking komt verminderd te worden. 

Meestal zijn het de algemene, open, flexibele, voor diverse 
doeleinden te gebruiken gebieden zonder vaste apparatuur die een 
deel zullen moeten afstaan. Dit is logisch. Per slot van rekening 
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kunnen we altijd wel op de een of andere manier weer ruimte vinden, 
indien dit nodig mocht zijn, voor aktiviteiten zoals opslag of 
kantoren. Maar dit is tevens een van de redenen waarom veel layouts 
"geaccepteerd" worden, terwijl er niet voldoende ruimte is voor op-
slag en hulpdiensten. 

Een nog moeilijker zaak dan het in evenwicht brengen van tota-
len is het met elkaar in overeenstemming brengen van de diverse de-
len van de beschikbare ruimte met de afzonderlijke gebieden. En dit 
impliceert uiteraard zowel in grootte als in soort en toestand. Hoe 
meer de fysiek beschikbare ruimte verdeeld of gescheiden is en hoe 
groter de diversiteit is ten aanzien van de fysieke kenmerken of 
eigenschappen, des te moeilijker zal dit afstemmen op elkaar worden 
en des te groter zal de kans zijn op verspilling of lege ruimte. 

In de praktijk kan het in een of andere vorm visueel op elkaar 
afstemmen een nuttig hulpmiddel zijn. Het formulier in figuur 7  - 10 
is hiervan een voorbeeld. Deze methode, in het bijzonder wanneer 
deze gecodeerd is met behulp van kleuren, getallen en symbolen (als 
weergave van de toestand van de ruimte, mate of voorkeurs mogelijk-
heid ten aanzien van toelaatbare vermindering, en locatie van de 
ruimte), kan gebruikt worden voor de meer gecompliceerde problemen 
op het gebied van in overeenstemming brengen van ruimtes. In zeer 
complexe gevallen kan het zijn dat we bepaalde getallen voor ruim-
tes eerst onder voorbehoud moeten accepteren, om ze later aan te 
passen wanneer we ons daadwerkelijk gaan bezighouden met het mani-
puleren van ruimtes tot een layout. 

BESLUIT 

De aandacht moet erop gevestigd worden dat er meer dan een weg 
is die naar Rome leidt, en ook dat er meer dan een manier is om 
problemen op het gebied van beperkte ruimte op te lossen. De gemak-
kelijkste oplossing is een verzoek in te dienen bij de bedrijfslei-
ding om meer ruimte of voor meer geld om meer ruimte te realiseren. 
Dit is in de meeste, zo niet alle, gevallen gewoon geen praktische 
oplossing. Alternatieve akties die genomen kunnen worden om aan ex-
tra "gelijkwaardige" ruimte te komen, zonder gelijk een nieuw ge-
bouw neer te zetten, zijn onder andere: 

FIGUUR 7 - 10. Het in evenwicht brengen van de benodigde ruimte met de beschikbare ruimte. Door gebruik te ma-
ken van een staafdiagram voor de maten van het gebied, kunnen diverse ruimte combinaties in beeld worden ge-
bracht. De benodigde ruimte staat links, de beschikbare (of mogelijk beschikbare) ruimte staat rechts. 

Deze fabriek die plaatstaal produceert en verwerkt in hear verkoop-automaten wil uitbreiden. Voor een nieuw 
ontwerp van muur-automaten is ongeveer 2.500 m2  ruimte nodig. De benodigde ruimte staat links vermeld. De moge-
lijk beschikbare ruimte staat rechts in diverse combinaties. Een praktische oplossing is in dit geval niet voor-
handen aangezien de beschikbare ruimte in afzonderlijke, ver van elkaar gelegen gebouwen gesitueerd is. Een 
tamelijk sluitende oplossing, althahs voor wat betreft de totaal benodigde oppervlakte, lijkt combinatie C to 
zijn. 
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Vergroot de hoeveelheid werkbare uren - 3-ploegendienst, 
week-ends, overwerk, etc. 

Verbeter de methoden, de fabrikage-processen, de appara-
tuur. 

Maak een nieuw ontwerp voor de produkten of vereenvoudig 
de produktieband of de componenten. 

Herzie de voorraad politiek, eventueel met een herzien 
plan voor de distributie. 

Stel een grondig onderzoek in naar de planning en de 
produktie-besturing voor een betere benutting van de be-
staande faciliteiten. 

Organiseer een interne aktie of campagne om loze of ver-
spilde ruimte te gaan benutten. 

Deel de huidige layout opnieuw in teneinde een betere 
benuttingsgraad te krijgen, zelfs indien iets anders 
daarvoor opgeofferd zal moeten worden. 

Zoek het hogerop met mechanische handling, stapelen, 
service- of opslagstellingen. 

Huur ruimte in de buurt en verplaats het magazijn, de 
kantoren of de klanten-service daarheen. Op deze manier 
komt ruimte vrij om de fabrikage-aktiviteiten in de fa-
briek zelf uit te breiden. Het gebruik van openbare ve-
men valt ook onder deze categorie. 

Ga marginale produkten liever kopen dan maken; besteed 
bepaalde produkten of componenten bij derden uit. 

Verkoop het huidige gebouw - liever dan dit uit te brei-
den - en koop of huur een ander gebouw. 

Decentraliseer. Verdeel de bewerkingen in twee of drie 
groepen en spreid deze over gehuurde of anderszins be-
schikbare gebouwen in andere gemeenten. 

Bestudeer de mogelijkheid van uitkopen van of fuseren 
met andere ondernemingen en integreer de werkzaamheden 
van beide. 

Figuur 7 - 11 kan opgevat worden als een samenvatting van 
dit hoofdstuk. Daarin wordt de procedure beschreven voor het vast-
stellen van de ruimte die voor layout-planning projekten toege-
staan of toegewezen moet worden. 
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PROCEDURE VOOR HET BEPALEN VAN RUIMTE 

1. Identificeer de betrokken aktiviteiten (gebieden of 
kenmerken) onder gebruikmaking van dezelfde numme-
ring en terminologie als bij het opstellen van for-
mulieren en diagrammen. 

2. Identificeer de betrokken machines en apparatuur of 
op zijn minst het algemene type waartoe de machine 
of de apparatuur behoort; zowel ten aanzien van de 
fabrikage als de hulpdiensten. 

3. Bepaal ten behoeve van de fabrikage aktiviteiten: 

Het benodigde gebied op basis van de toekomst-
plannen voor P, Q en R en de desbetreffende 
proces-tijden. 

De aard of toestand van elk gebied ten behoeve 
van de fabrikage. 

4. Bepaal ten behoeve van de hulpverlenende diensten: 

Het benodigde gebied op basis van de toekomst-
plannen voor P, Q en S en de betrokken tijden. 

De aard of toestand van elk gebied ten behoeve 
van de hulpdiensten. 

5. Recapituleer de hoeveelheid en toestand van de beno- 
digde ruimte en breng deze in evenwicht met de be-
schikbare of mogelijk beschikbare ruimte. 

6. Pas aan, breng opnieuw in evenwicht en verfijn naar 
behoefte. 

FIGUUR 7 — 11. Procedure voor het vastatellen van de ruimte die toegeataan of toegewezen moet worden. 
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HOOFDSTUK 8 --- HET RUIMTE RELATIE DIAGRAM 

We zijn nu klaar om te beginnen met Blok 6 van het S.L.P.- 
patroon van procedures - het Ruimte Relatie Diagram. We hebben 
de materiaalstroom en de relaties tussen de aktiviteiten vast-
gesteld, hiervan een geografisch georienteerd diagram gemaakt, 
de benodigde ruimte voor elke aktiviteit bepaald en deze in 
evenwicht gebracht met de beschikbare ruimte. Nu gaan we de 
ruimte in het diagram verwerken. 

HET VERWERKEN VAN DE RUIMTE IN HET DIAGRAM 

Bij het verwerken van de ruimte in het diagram hebben we 
de twee alternatieven van towel de materiaalstroom en/of de re- , 
latie tussen de aktiviteiten. Of beter gezegd: 

We kunnen de ruimte verwerken in het diagram van de 
materiaalstroom. 
We kunnen de ruimte verwerken in het aktiviteit relatie 
diagram. 
We kunnen de ruimte verwerken in een geconsolideerd 
stroom en aktiviteit relatie diagram, of in beide apart. 

De gekozen methode zal weer afhangen van het relatieve be-
lang van de materiaalstroom en de relaties tussen de diensten 
van de hulpafdelingen. Een en ander is ook reeds benadrukt in 
Hoofdstuk 5. 

Als we het stroomdiagram als basis nemen dan moeten we het 
identificatie symbool van elke op het diagram uitgebeelde akti-
viteit tot de toegestane grootte herleiden. Voor het aangeven 
van de gebieden moeten we echter wel op basis van een geschikte 
schaal werken. In het algemeen zal dit veel gemakkelijker blij-
ken te zijn als hierbij gebruik gemaakt wordt van voorbedrukt 
geruit papier. 

Elke aktiviteit blijft geidentificeerd door middel van een 
symbool, een getal en mogelijkerwijze een naam, maar tevens 
gaan we nu ook het werkelijk aantal vierkante meter vermelden 
(en uiteraard het diagram op schaal aanpassen). Op deze manier 
hebben we de ruimte uitgebeeld in een werkelijk getal en visu-
eel in de relatieve grootte. Figuur 8 - 1 is hiervan een voor-
beeld. 

Als de materiaalstroom in het aktiviteit relatie formulier 
verwerkt is gaan we op dezelfde manier te werk. Bij het werken 
vanaf het aktiviteit relatie diagram herleiden we elk aktivi-
teit symbool tot zijn specifieke gebied. Ook hier weer kunnen 
we dit doen met behulp van geruit papier en een geschikte schaal. 
Elk gebied is in voldoende mate geidentificeerd om het te kunnen 
terugkoppelen naar de voorafgaande fase van het maken van het 
formulier en het diagram. In figuur 8 - 2 staat een voorbeeld, 
waarin elk vierkant 22 vierkante meter is. 
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Een groot aantal verfijningen kunnen in ruimte relatie dia-
grammen aangebracht worden om bijzondere informatie naar voren 
te brengen die op het onderhanden zijnde layout projekt van toe-
passing is. Deze verfijningen kunnen betrekking hebben op be-
staande gebouwen ten opzichte van nieuwe constructies, op het 
aantal betrokken werknemers, op de vereiste toestand van het ge-
bied, op de geschiktheid of de huidige locatie van de beschik-
bare ruimte, en al deze verfijningen kunnen gecodeerd in het 
diagram verwerkt worden door middel van kleuren, symbolen, let-
ters en dergelijke. Figuur 8 - 3 is een voorbeeld hoe verfijnin-
_gen in het ruimte relatie diagram aangebracht kunnen worden. 
Wanneer we met complexe layout problemen te maken hebben kan dit 
echter het diagram te verwarrend maken. In zulke gevallen is het 
raadzamer het diagram te tekenen op reproduceerbaar materiaal, 
en door verschillende kopieen te gebruiken de significante in-
formatie telkens op een andere kopie te tonen. 

FIGUUR 8 - 2. Het Ruimte Relatie Diagram op basis van het aktiviteit relatie formulier en diagram, Dit voor-
beeld heeft betrekking op de planning van hetzelfde kantoor voor bodemkundige adviseurs als in de figuren 
5 - 2 en 6 - 5. Slechts de toegestane ruimte is toegevoegd aan het desbetreffende symbool op het aktiviteit 
relatie diagram. 

Het vaststellen van de benodigde ruimte kan gebeurd zijn in spreidingsmaten, m.a.w. met een ondergrens en een 
bovengrens. In het diagram wordt dan de ondergrens met een dikke lijn en de bovengrens met een aanvullende 
stippellijn aangegeven. Opmerkelijk is dat enkele aktiviteiten gecombineerd zijn. Indien dit voorkomt moeten 
de lijnen, die de waardering voor de nabijheid van ligging voorstellen, bij elkaar geteld worden, zoals bij de 
aktiviteiten 2, 3 en 7 in relatie tot 6, hetgeen in feite de waardering brengt op vijf lijnen ( zelfs meer dan 
de uit vier lijnen bestaande waardering van A - nabijheid van ligging "absoluut noodzakelijk"). 
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Als reeds definitief beslissingen zijn genomen over 
de specifieke locatie van de layout, kan het wel eens prak-
tisch zijn het ruimte relatie diagram rechtstreeks op de 
plattegrond van het bestaande gebouw uit te werken. Dit 
kan in de planning-fase tot besparing van aktiviteiten lei-
den. Het kan echter tevens leiden tot het maken van voor-
barige gevolgtrekkingen en tot het missen van de kans om 
op de geschikte plaats en tijd een grote verbetering aan 
te brengen of bijdrage tot de layout te leveren. Om dan ook 
het gehele scala van mogelijkheden te hebben het layout 
plan zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de 
theoretisch ideale toestand zonder de beperkingen van be- 
staande pilaren, muren, spoorweg-voorzieningen en dergelijke, 
is het beter het ruimte relatie diagram uit te werken ten-
einde te voldoen aan de voorwaarden zoals ze in het aktivi-
teit relatie diagram staan. Later bij het aanpassen van het 
ruimte diagram in verband met de modificerende overwegingen 
en de daaruit voortvloeiende praktische beperkingen, hebben 
we voldoende gelegenheid het theoretische diagram weer te 
confronteren met het raamwerk van de bestaande gebouwen of 
van andere vaste kenmerken. 

Het is daarentegen bekend dat bepaalde vaste bouwkun-
dige facetten zoals muren, pilaren, of vloerbelasting als 
deel van het onderhanden zijnde layout projekt onmogelijk 
veranderd kunnen worden en dus schijnt de reeks van aktivi-
teiten om te komen tot het geheel ideale ruimte diagram een 
onnodige stap te zijn. We doen er dan beter aan de fysieke 
kenmerken en de vorm van de beschikbare ruimte te onderken-
nen en het ruimte diagram vanaf het begin in deze specifieke 
locatie te situeren. Zolang we ervan overtuigd zijn dat we 
de kans op een werkelijke verbetering niet missen kunnen we 
deze methode aanhouden, maar we dienen ons er wel van be-
wust te zijn dat veel mogelijke besparingen door deze ver-
korte methode verloren kunnen gaan. 

FIGUUR 8 - 3. Het Ruimte Relatie Diagram met toegevoegde verfijningen. Dit werd gebruikt bij de 
planning van een structurele herindeling van een steal producerend bedrijf. De aktiviteiten (of 
gebieden) zijn op schaal getekend op basis van het naar verwachting benodigde gebied. De identificatie 
van de aktiviteit staat in het midden en de overige informatie is vermeld in elk van de vier 
hoeken. De relaties zijn aangegeven met behulp van de aantal-lijnen-code. De reden voor de relaties 
is echter gedeeltelijk aangegeven door de vier verschillende soorten lijnen, drie voor de materiaal 
beweging en een voor de relaties met de diensten van de hulpafdelingen. 



Als we voor het plannen van het ruimte diagram gebruik ma-
ken van een schets van het bestaande gebouw, dan kunnen we even-
goed de voordelen hebben van papier met een raster-patroon en 
van code-symbolen. We kunnen dit doen door doorschijnend papier 
met een raster-patroon over de plattegrond heen te leggen, of 
door een transparant van de tekening over het geruite papier 
heen te leggen. In figuur 8 - 4 staat een voorbeeld van een ruim-
te relatie diagram op basis van een bestaande plattegrond. 

HET AANPASSEN VAN DE RUIMTE RELATIES 

Zoals uit de voorgaande tekst en illustratie blijkt, hebben 
we praktisch het stadium bereikt dat de layout klaar is. Een 
ruimte relatie diagram is in feite een layout wanneer de ruimte 
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aktiviteit 
relatie 
diagram 

afdrukken van gebouw 

gebieden in blokken uitgebeeld op 
papier met rasterpatroon, waarbij 
de relaties aangegeven zijn met 
behulp van de aantal-lijnen-code 

FIGUUR 8 - 4. Het Ruimte Relatie Diagram, gemaakt op een plattegrond van het huidige gebouw. Een doorschij-
nend vel papier met raster..patroon wordt over een plattegrond van het bestaande gebouw gelegd. Daarna wordt 
de ruimte voor de diverse aktiviteiten binnen de omtrek van het onderliggende gebouw getekend. De in te te-
kenen, benodigde ruimte wordt overgenomen van het aktiviteit relatie diagram. 
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bij elkaar gevoegd en op de meest geschikte manier aan elkaar ge-
past wordt. Dit bij elkaar voegen en aan elkaar passen van de be-
trokken ruimten kan op twee manieren geschieden: 

Door op geruit papier de diverse alternatieve combinaties 
van passingen en configuraties van de betrokken aktivi-
teiten op schaal te schetsen.  
Door het schuiven met ruimte-blokken die gebiedseenheden 
voorstellen  - waarbij de werkelijke gebieden uitgebeeld 
worden door een dienovereenkomstig aantal verplaatsbare 
blokken - en daarmede diverse mogelijke indelingen te ma-
ken. 

De voordelen van een schets op geruit papier zijn dat het 
papier meestal gemakkelijk verkrijgbaar is, dat we een document 
hebben voor elk uitgewerkt alternatief, en dat we in het algemeen 
gesproken het layout plan snel en eenvoudig kunnen reproduceren. 

De voordelen van de methode met blokken als voorstelling van 
gebiedseenheden zijn daarnaast nog het feit dat elke ruimte maar 
eenmalig in blokken omgerekend hoeft te worden ongeacht het aan-
tal schetsen dat we maken, het feit dat we tijd besparen aangezien 
de blokken maar een keer gecodeerd behoeven te worden, en het feit 
dat we fysieke uitbeeldingen van de ruimte hebben, waarvan we ge-
bruik kunnen maken om de interesse op te wekken van het fabrikage 
personeel, van de bedrijfsleiding, en van anderen die slechts 
node tekeningen willen bestuderen, maar die wel graag willen hel-
pen bij het fysiek manipuleren van "hun" ruimte. 

• 

HET TEKENEN OP GERASTERD PAPIER 

De meest gebruikelijke methode voor het weergeven van de 
layout ruimte is die, welke gedaan wordt met behulp van potlood 
en papier. Het papier moet echter wel voorzien zijn van een 
voorbedrukt gerasterd patroon. Op deze wijze hebben we automa-
tisch een schaalverdeling en ruimte-eenheden. Dit bespaart ons 
het uitmeten en tot blokken omrekenen van de gebieden, hetgeen 
in feite werk voor een tekenaar is. We moeten bij deze aktivi-
teit zowel van kleurpotloden als van het gewone zwarte potlood 
gebruik maken. Dit stelt ons in staat de betrokken gebieden in 
code te kleuren, om op die manier de duidelijkheid en de be-
grijpelijkheid van de tekening te vergroten. (Zie Bijlage V 
voor meer details over het gebruik van kleur in layout plan-
ning). Voor kleine ondernemingen die geen ervaring hebben in 
de geavanceerde technieken van layout planning, zijn potlood 
en geruit papier de meest praktische hulpmiddelen om te gebrui-
ken. 

Vervolgens moeten we een logische schaalverdeling kiezen 
voor het geruite papier. In de meeste gevallen is een derge-
lijke schaalverdeling al vastgesteld op het terrein-overzicht 
of op de tekeningen van de gebouwen of de plattegronden. Indien 
dit praktisch mogelijk is dienen we ervoor te zorgen dat onze 
schaalverdeling hiermee in overeenstemming is. Later, bij het 

8 - 7 



overgaan naar de details van Fase III, zullen we gebruik maken 
van de algemeen aanvaarde schaalverdeling van 1 op 50 of van 

1 op 100. Maar in dit stadium werken we op basis van het alge-
mene totaal-plan en uit praktische overwegingen dient ons lay-
out projekt in overeenstemming te zijn met de andere beschik-
bare tekeningen. 

Wanneer we vrij zijn in het kiezen van de schaalverdeling 
is het raadzaam ronde getallen te nemen, zoals 1 cm. is 100 
meter of 500 meter, en niet bijvoorbeeld 1,5 cm is 30 meter. 
In het laatste geval zitten we met een schaalverdeling die geen 
rond getal per blok op het geruite papier is, waardoor het moei-
lijker zal zijn de diverse oppervlakken toe te wijzen en om te 
rekenen. 

Wanneer we de gebieden van de diverse aktiviteiten op het 
geruite papier identificeren, dienen we gebruik te maken van 
dezelfde symbolen, kleuren en getallen die we tot nu toe steeds 
in het S.L.P.-patroon gebruikt hebben. De afspraken staan om-
schreven in figuur 6 - 4, en in het voorgaande stadium van het 
maken van de formulieren en diagrammen zullen we de getallen ter 
identificatie al toegekend hebben aan de diverse aktiviteiten 
die in het onderhanden zijnde layout projekt een rol spelen. 

Figuur 8 - 5 is een voorbeeld hoe alternatieve passingen 
en configuraties getekend kunnen worden met behulp van geruit 
papier. 

GEBIEDSEENHEDEN IN DE VORM VAN BLOK KEN 

De theorie van de ruimte-planning met behulp van gebieds-
eenheden is gebaseerd op de overweging dat een bepaalde ruimte 
of gebied in praktisch elke gewenste vorm verkregen kan worden, 
mits de ruimte-eenheden of de blokken maar klein genoeg zijn. 
Wanneer we de ruimte van een groot gebied, afdeling of fabriek 
in zeer kleine ruimte-eenheden verdelen, dan kunnen we deze 
eenheden in een nagenoeg oneindig aantal vormen opstellen. Zie 
figuur 8 - 6. Dit lijkt op de mogelijkheid om ongeacht het ont-
werp, een muur of huis te bouwen met behulp van gestandaardi-
seerde stenen of bouwsegmenten. 

In figuur 8 - 7 staat een voorbeeld hoe blokken ter uit-
beelding van gebiedseenheden in de praktijk gebruikt kunnen 
worden. 

De blokken die gebiedseenheden voorstellen zijn gelijk aan 
de gebieden die als blokken op geruit papier getekend zijn, met 
uitzondering van het feit dat ze gewoonlijk groter zijn, vrij 
verplaatst kunnen worden, en zwaarder dan papier zijn. Wanneer 
we bij de ruimte-planning van blokken gebruik maken, dient de 
volgende procedure aangehouden te worden: 
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Figuur 8 - 5. Het vertalen van het Aktiviteit Relatie Diagram tot alternatieve Ruimte Relatie Diagrammen. 

Deze aktiviteit geeft de volgorde aan waarin het aktiviteit relatie diagram, dat een geografische indeling 

van de symbolen en identificaties van de aktiviteiten is, tot een werkelijk ruimte relatie diagram herleid 

moet worden. De toegestane ruimte wordt in feite "opgehangen" in het aktiviteit relatie diagram. Van de 

ruimte voor elke aktiviteit worden blokken op geruit papier gemaakt en hiermee wordt geschoven tot de in-

deling bereikt is die door de aantal-lijnen-code al bepaald is. Voor het ruimte relatie diagram worden drie 

verschillende alternatieven voorgesteld; elk alternatief met een andere situering ten aanzien van de spoor-

voorzieningen. Bij het plannen van de werkelijke ruimte wordt de aantal-lijnen-code tussen de aktiviteiten 

op het ruimte relatie diagram vermeld. Hiermee is het diagram teruggekoppeld naar het formulier en op deze 

manier worden de zwakheden aangetoond in de layout van de aktiviteiten, indien vierlijns- of drielijns-

relaties lang blijken to zijn vergeleken met de eenlijns- en tweelijns-relaties. 
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En als de grootte van deze gebiedseenheden 
kleiner wordt (in grootte tot nul nadert), 
dan kan een oneindig aantal verschillende 
vormen samengesteld worden. 

2 ,500 M 2  

Als deze ruimte 	verdeeld 
wordt in blokken 

kunnen er veel configuraties mee 
gevormd worden. 

	 O 
oa E  

FlGUUR 8 - 6. De theorie van de ruimte planning met behulp van gebiedseenheden. Door de ruimte in eenheden 
to verdelen kunnen we deze tot veel vormen of configuraties modelleren. 

Er is echter een praktische limiet aan de minimum grootte; immers de problemen bij het berekenen, tekenen of 
manipuleren van de gebiedseenheden maken de grotere nauwkeurigheid ongedaan. Bovendien is een gedetailleerde 
nauwkeurigheid ten aanzien van de configuratie niet nodig voor de planning van een algemene totaal-layout, 
waarbij van deze techniek gebruik wordt gemaakt. 

Bij het tekenen zijn blokken van minder dan 2i millimeter niet praktisch, ongeveer 5 millimeter is wel de 
minimum-grens wanneer we van deze blokken-techniek gebruik maken. In de praktijk zal het een voordeel blij-
ken to zijn als we voor de eenheid dezelfde grootte aanhouden (niet noodzakelijkerwijze dezelfde schaal) als 
bij de gedetailleerde layout planning op geruit papier. 
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Verdeel het totaal van de gebieden die nodig zijn voor 
de diverse, te plannen aktiviteiten of afdelingen, in 
gewone basis gebiedseenheden. 

Maak voor elke aktiviteit net zoveel blokken als ge-
biedseenheden en identificeer de blokken door kenmer-
ken erop te vermelden. 

Rangschik deze gebiedseenheden tot opstellingen of con-
figuraties op basis van het aktiviteit relatie diagram 
of van een op papier uitgewerkt ruw ontwerp van de 
ruimte diagrammen. 

Vervang grote blokken door kleine en omgekeerd wanneer 
dit nuttig of noodzakelijk blijkt te zijn. Hierbij dient 
er wel zorg voor gedragen te worden dat de ruimte voor 
de aktiviteiten niet veranderd wordt door blokken over 
het hoofd te zien of door tijdens de vervanging verkeerd 
te tellen. 

Maak met behulp van de ruimte-blokken net zoveel nieuwe 
indelingen als we layouts van de betrokken ruimte den-
ken nodig te hebben. (Opmerking: Veel van deze nieuwe 
indelingen zullen gemaakt worden wanneer de modificeren-
de overwegingen, die in het volgende hoofdstuk behandeld 
worden, in de ruimte-planning verwerkt worden). 

Zoals bij het rekenen op geruit papier, dienen de blokken 
voor de gebiedseenheden op schaal gemaakt te worden. We moeten 
wel een schaal kiezen waarbij het mogelijk is gebiedseenheden 
te gebruiken die niet kleiner dan 1 centimeter zijn, althans 
niet in het begin. Anders wordt het ruimte-blok te klein om 
snel en gemakkelijk mee te kunnen manoeuvreren, en bovendien 
verschuift het te gemakkelijk wanneer we met de ernaast liggende 
blokken bezig zijn. De getallen, die in een eerder stadium voor 
de toegestane ruimte vastgesteld zijn, worden afgerond op het 
dichtstbijliggende ronde aantal dat in overeenstemming met het 
gebied van het kleinste ruimte-blok op schaal is. Zie figuur 
8 - 8. 

De blokken dienen alle vierkant te zijn en moeten eveneens 
veelvouden van elkaar zijn, gewoonlijk 1, 2, 4 bij de afmetingen 
en 1, 4 en 16 bij de oppervlakten. Dit vereenvoudigt het bereke-
nen van de afstand en van de gebieden en op deze manier zullen 
de randen van de gebieden op elkaar aansluiten. Als een standaard-
maat of de ruimte tussen de pilaren al bepaald is, moeten we met 
ruimte-blokken werken, die deze afmetingen zo dicht en praktisch 
mogelijk benaderen. 

Bij de gedetailleerde planning van een gebied kunnen we ook 
de z  cm. maatstaf gebruiken. Deze kleine blokken kunnen dan als 
vervanging in de planning ingebracht worden, nadat het projekt 
middels verfijningen zo dicht mogelijk tot de logische alterna-
tieven ontwikkeld is. 

Zoals reeds opgemerkt bij tekeningen op geruit papier, ver-
dient het aanbeveling de schaal, waar dat praktisch mogelijk is, 
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gelijk te houden aan die van de bestaande tekeningen. In ieder 
geval moet de schaal zodanig zijn dat het totaal te plannen ge-
bied op een gemakkelijk hanteerbaar oppervlak uitgebeeld kan 
worden. Nogmaals wordt gewezen op het voordeel van ronde getal-
len voor delen van ruimte ten opzichte van een schaal die ons 
dwingt met machten van 2 te werken, zoals bij schalen in het 
onderste gedeelte van figuur 8 - 8. 

Voor de blokken die de gebiedseenheden voor moeten stellen, 
kunnen diverse materialen  gebruikt worden. Het beste is plastic 
met een minimum dikte van 7 6, 8 millimeter, alhoewel hout, steen 
en zelfs suikerklontjes ook wel gebruikt zijn. Papier en karton 
zijn te licht. Zij waaien weg en blijven niet op hun plaats lig-
gen wanneer andere gebieden er tegenaan geplaatst worden. Plas-
tic blokken met van onderen kleefband of kartonnen blokken die 
opgeprikt kunnen worden, worden voor deze techniek niet aanbevo-
len. Vaak is het zaak iets te gebruiken dat gemakkelijk en snel 
te verkrijgen is. De blokken moeten gekleurd zijn en, zoals bo-
ven reeds benadrukt, tevens geidentificeerd door getallen en 
symbolen als herkenning van de aktiviteit of het gebied. Hierbij 
dienen de S.L.P.-afspraken of de standaard-codes van de betrok-
ken fabriek aangehouden te worden. 

De methodiek voor het rangschikken van de blokken  is een-
voudig genoeg. Begonnen zou moeten worden met een indeling die 
het aktiviteit relatie diagram of het diagram van de materiaal-
stroom zo dicht mogelijk benadert. 

De gemakkelijkste methode voor het verschuiven van de blok-
ken is met behulp van een winkelhaak of een ander stevig-maar-
dun hulpmiddel tegen twee zijden van het gewenste blokkenveld. 
Op deze manier kunnen grote oppervlakken in een keer verplaatst 
worden. 

FIGUUR 8 - 7. Voorbeelden hoe blokken, die gebiedseenheden voorstellen, toegepast worden. 
FIGUUR "a" stelt de planning voor van 90.000 mz  ruimte. Deze blokken zijn van hout gemaakt. Zij zijn afzon-
derlijk gecodeerd door een identificatie-symbool en een kleur. Door de tekening van het hout krijgen de 
blokken bij het fotograferen een andere kleur. Opmerkelijk is de manier waarop de layout analyst met be-
hulp van een winkelhaak verschuivingen aanbrengt in de duizenden vierkante meters bedrijfruimte. 

FIGUUR "b" is een voorbeeld van het gebruik van gekleurde, van plastic gemaakte blokken bij de herindeling 
van een drukkerij. In dit geval mocht het bestaande gebouw in geen enkel opzicht veranderd worden en de 
planning wordt daarom gedaan op een plattegrond van het gebouw. Illustratief is de manier waarop de layout 
technicus zijn aktiviteit relatie diagram en de cijfers voor de benodigde ruimte (vermeld op de 2 bladen 
onder zijn linkerhand) in het ruimte relatie diagram aan het verwerken is. In wezen wordt dit geheel nu de 
layout. 

In FIGUUR "c" wordt getoond hoe de "gebiedseenheden" blokken vervangen zijn door cellulose plastic, nadat 
de ruimte met behulp van de blokken tot de gewenste configuratie gevormd is. Dit bespaart ons het ver-
schuiven van de vele blokken en het zorgen dat deze blokken netjes recht liggen. In het bovenste gedeelte 
van deze figuur worden de perserij en de afdeling metaalwaren-montage getoond als uit 64n blok bestaande 
gebieden met dear bovenop de blokken die de gebiedseenheden voorstellen. In het onderste gedeelte is een 
analyst bezig met het plannen van de layout van de tweede verdieping. Voor de begane grond zijn de blokken 
al vervangen door cellulose plastic, dat licht van gewicht en gemakkelijk uit te snijden is. Fen helder 
transparant vel met een voorbedrukt raster-patroon wordt erover heen gelegd en de blokken voor de tweede 
verdieping worden in alternatieve patronen op het transparante plastic vel gerangschikt. 
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Figuur 8 - 8. Standaard maten voor blokken gebiedseenheden. De relatieve getallen voor de diverse schalen zijn ge-

baseerd op gebiedseenheden van 64n vierkante centimeter (1 cm2 ). 
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blokken als 	eenheden als 	model-reep van diverse machines 
gebiedseenheden 	delen van gebouwen 

Wanneer de blokken niet in een bepaalde indeling of ruimte-
configuratie passen, dan kan dit waarschijnlijk ondervangen wor-
den door een gebiedseenheid te vervangen door 4 blokken van de 
naastlagere afmeting. We moeten in gedachten houden dat we in 
een totaal-gebied werken, dat later naar alle waarschijnlijkheid 
aangepast en opnieuw ingedeeld zal worden; we willen niet te 
veel tijd verspillen door in het begin onnodig nauwkeurig te 
zijn. Duidelijk moeten we er wel voor oppassen dat de identiteit 
van de blokken niet verloren raakt of dooreen gehaald wordt. 

Wanneer de vaste grenzen van een terrein of een gebouw al 
definitief vastgesteld zijn, kunnen we rechtstreeks op de plat-
tegrond van het terrein werken waarbij we van dezelfde schaal 
als die op de tekening gebruik zullen maken. Voor bestaande ge-
bouwen die per se niet veranderd zullen worden - of waarbij het 
niet praktisch is deze voor een nieuwe layout te veranderen -
kunnen we eveneens gebruik maken van de plattegrond en recht-
streeks daarop werken. 

Bij het plannen van de layout van een kelder-verdieping, 
een sousterrain of bovenverdiepingen kan het groeperen van de 
blokken naast elkaar geschieden, waarbij elk complex een andere 
verdieping voorstelt. Ook kunnen we gebruik maken van een plas-
tic, transparent blad dat we over een verdieping heen leggen en 
dan vervolgens de andere verdieping daar bovenop uitwerken. 

MODIFICATIES 

Er zijn diverse modificaties op deze twee basis-systemen, 
het tekenen op geruit papier en blokken die gebiedseenheden 
voorstellen. Het kan bijvoorbeeld praktisch zijn om van bepaal-
de machines kopieen te maken - hetgeen normaal als een Fase III-
techniek beschouwd wordt - en deze tot een maquetteblokje samen 
te voegen als uitbeelding van een batterij of groep machines. 

Figuur 8 - 9. Maquettes als hulpmiddel voor de ruimte-planning van de algemene totaal-layout. 
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In het algemeen wordt dit een model-reep genoemd. Evenzo kun-
nen we met een gebiedsblok in plaats van een vierkante eenheid 
ruimte werken als middel om een deel van een gebouw uit te 
beelden. Zie figuur 8 - 9. 

Het is uiteraard mogelijk een combinatie van de twee me-
thoden te gebruiken. En de combinatie die we in het algemeen 
aanbevelen is: maak om te beginnen voor elk van de diverse in-
delingen een ruw ontwerp op geruit papier; verwerp daarna de 
opstellingen en configuraties die niet praktisch blijken te zijn; 
werk dan de alternatieven, die dat wel zijn, uit met behulp van 
blokken als voorstelling van de gebiedseenheden. Het daaruit 
voortvloeiende plan moet ongetwijfeld voor de uiteindelijke ana-
lyse of presentatie geschetst worden, hetgeen ons weer terug 
voert naar het geruite papier. 

Blokken gebiedseenheden hebben niet de reproduktie voordelen 
van twee-dimensionale, doorzichtige plastic maquettes. Indien we 
een systeem hanteren van het vastplakken of vastprikken van de 
blokken terwille van de reproductie, dan verliezen we de mogelijk-
heid met de blokken te schuiven en er diverse opstellingen en con-
figuraties mee te maken. Dit impliceert dat we de blokken moeten 
fotograferen of de layout voor reproductie doeleinden opnieuw te-
kenen. 

Een andere modificatie is het gebruik van pinnen en een geper-
foreerd bord. Dit is een ruwere methode. Hierbij is het niet moge-
lijk grote gebiedseenheden door een aantal kleinere te vervangen. 
Het betekent eerder dat we voor elke indeling een groot aantal pin-
nen moeten verplaatsen. Bovendien is het meestal onmogelijk een 
schaal te hebben die in overeenstemming is met die van het terrein-
overzicht of van de plattegrond van de betrokken gebouwen. 

Soms wordt een grote groep gebiedseenheden vervangen door 
een groot maquette-blok, in het bijzonder wanneer de beslissing 
ten aanzien van de ruimte-configuratie al genomen is. Hiervoor 
wordt meestal gebruik gemaakt van karton of gemakkelijk uitsnijd-
baar cellulose plastic of schuimplastic. Indien gebruik wordt ge-
maakt van karton is het aan te bevelen de voordelen mee te nemen 
dat een gekleurd kartonnen bord voorzien van een voorbedrukt ras-
ter-patroon heeft. Kleur draagt meestal aanzienlijk bij tot een 
beter inzicht in of begrip van een layout en dankzij de raster-
lijnen behoeven we de gebieden niet of te meten en tot vierkant-
jes te vormen. 

HET REGISTREREN VAN DE ALTERNATIEVEN 

Van elke bruikbare layout die klaar is, moet een registratie-
document gemaakt worden. Bij tekeningen betekent dit dat de inde-
ling voldoende geidentificeerd moet worden en dat er een datum op 
moet komen. Bij de methode van de "blokken als gebiedseenheden" 
kan dit het beste met een camera gedaan worden. Een klein papier-
tje als identificatie van het alternatief moet naast de blokken 
gelegd en meegefotografeerd worden. Met behulp van de registratie-
documenten van de diverse alternatieve layouts is later een metho- 
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dische evaluatie mogelijk door naast elkaar de foto's of teke-
ningen van de verschillende layout alternatieven to vergelij-
ken. 

Zoals verwacht zou mogen worden is het resultaat van deze 
vergelijking vaak dat de beste elementen uit de diverse alter-
natieven gecombineerd worden en dat vervolgens een nieuwe gecom-
bineerde layout uitgewerkt wordt. Het is een procedure van ver-
fijnen en het wegen van alternatieven, meestal samen met de ope-
rationele afdelingshoofden, de mensen van de hulpdiensten en de 
andere, logisch daarbij betrokken mensen. 

Tegen de tijd dat we het initiole ruimte relatie diagram 
veelvuldig moeten gaan aanpassen, zijn we al aangeland in de 
fase van de vele modificerende overwegingen, en daarom kunnen we 
nu het beste deze in onze beschouwingen gaan betrekken. 

8 - 17 





HOOFDSTUK 9 --- HET AANPASSEN VAN HET DIAGRAM 

Onze aktiviteiten tot aan deze fase van het S.L.P.-patroon 
bestonden voor het grootste gedeelte uit het verzamelen van ge-
gevens en het uitvoeren en navolgen van enigszins recht-toe 
recht-aan procedures. We zijn nu echter bij het echt creatieve 
gedeelte van layout planning aangeland. Zodra we het ruimte re-
latie diagram hebben, beginnen we het aan te passen en ermee te 
manipuleren, waarbij een groot aantal mogelijke totaal-indelin-
gen tot stand komen. Het gevolg is dat we er nu toe zullen moe-
ten overgaan de bedrijfsleiders en de hoofden van de hulpdiens-
ten weer bij het projekt te betrekken, want we hebben nu lets 
waarmee we voor de bedrijfsleiding de zaak aanschouwelijk kun-
nen voorstellen. Bovendien zijn veel aanpassingen het gevolg 
van de wensen of het uitvloeisel van de praktijk-ervaring van 
deze mensen. 

Het ruimte relatie diagram is in feite een layout plan. 
Het is hoogst waarschijnlijk niet zo'n bijzonder goed plan, 
want de vele tot modificaties leidende overwegingen zijn er nog 
niet in verwerkt. In termen van het patroon verliezen we feite-
lijk, zodra we Blok 6 (het Ruimte Relatie Diagram) uitgevoerd 
hebben, de grond onder de voeten en komen we tot de bevinding 
dat, om een acceptabele layout te krijgen, we het diagram zullen 
moeten aanpassen, wijzigen, integreren, vermengen en verfijnen. 
Het ruimte relatie diagram is gebaseerd op de best mogelijke 
calculaties en op een theoretisch ideale indeling van de ruimte. 
Het theoretisch ideale is echter zelden bruikbaar zonder aan-
passingen en wijzigingen. Aan de orde in dit hoofdstuk komen de 
vele modificerende overwegingen, die ten grondslag liggen aan 
deze aanpassingen van het diagram en aan de praktische beper-
kingen, die de vele ideeen die als mogelijke modificaties naar 
voren komen, binnen redelijke grenzen houden. 

De technieken hoe lets zichtbaar te maken of hoe een dia-
gram en de aanpassingen fysiek uit to voeren, zijn reeds behan-
deld. We hebben geconcludeerd dat het systeem van de gebiedseen-
heden, getekend dan wel met behulp van blokken, de meest prak-
tische manier was om dit te realiseren. We gaan derhalve nu onze 
aandacht wijden aan de overwegingen die de oorzaak kunnen zijn 
van de aanpassingen. 

MODIFICERENDE OVERWEGINGEN 

Reeds eerder hebben we bij de besprekingen van het S.L.P.-
patroon een aantal modificerende overwegingen naar voren ge-
bracht. Deze omvatten: 

het handling systeem. 
de opslag faciliteiten. 
de toestand of omgeving van het terrein. 
de eisen met betrekking tot personeel. 
de bouwkundige aspekten. 
de energie-voorzieningen en de hulpdiensten. 
de procedures en de besturing. 
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Er zijn nog een groot aantal andere overwegingen die hier-
aan toegevoegd zouden kunnen worden, maar de hierboven genoemde 
blijken wel de meest voorkomende te zijn. 

Bij elk layout projekt zullen er een aantal modifi6erende 
overwegingen zijn, die van specifiek belang zijn voor dit spe-
ciale projekt. Voor een volgend projekt kan een geheel ander 
aantal overwegingen gelden en het relatieve belang ervan kan 
volkomen afwijkend zijn. Bepaalde tot modificaties leidende 
overwegingen kunnen voor een layout plan zo belangrijk zijn dat 
veel van de voor "aanpassingen benodigde tijd" gewijd zal zijn 
aan de analyse van deze specifieke overwegingen. Andere over-
wegingen daarentegen kunnen van een verwaarloosbare importantie 
zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de layout van een veem. We 
hebben hier zeer veel te maken met de handling en opslag faci-
liteiten. Het soort handling systeem en opslag faciliteiten dat 
we kiezen zou wel eens kunnen leiden tot een nagenoeg complete 
herindeling van het ruimte relatie diagram. Bij de layout van 
een kantoor spelen dezelfde overwegingen echter een veel minder 
belangrijke rol van bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot 
personeel of procedures en besturing. 

In verband met de grote verscheidenheid aan modificerende 
overwegingen en het van projekt tot projekt varierende rela-
tieve belang ervan, zijn er allerlei mogelijke soorten tech-
nieken om deze overwegingen te analyseren. Elke modificerende 
overweging kan weer op diverse verschillende manieren onder-
zocht worden. Bij sommige projekten kan een enkele overweging 
wel eens diverse verschillende analyses vereisen. Deze afzon-
derlijke speciale analyse per modificerende overweging is waar-
schijnlijk het beste. Maar in die gevallen waar een gedetail-
leerd onderzoek niet gerechtvaardigd of raadzaam is, kan vaak 
gebruik worden gemaakt van twee andere analyse-technieken. Deze 
kunnen hoogst bruikbaar blijken te zijn bij de analyse van de 
invloed van bepaalde overwegingen. 

Een van deze technieken is de universele probleem-oplos-
sende procedure, die geillustreerd is in figuur 9 - 1. Vast 
staat dat voor een gecompliceerd probleem deze techniek niet 
gedetailleerd genoeg is, maar het is wel een eenvoudige funda-
mentele methode voor het oplossen van problemen. Het kan een 
hulpmiddel zijn voor een georganiseerde behandeling van de vele 
overwegingen. 

De tweede methode die voor veel problemen gebruikt kan 
worden is die van de steekproef. Het gebruik ervan is beperkt 
tot die gevallen waar we met bestaande installaties te maken 
hebben. Dat wit zeggen dat registratie-documenten ter plaatse 
gekontroleerd worden op basis van de huidige werkmethode of dat 

FIGUUR 9 - 1. De eenvoudige, uitzes stappen bestaande procedure voor het oplossen van problemen. Het is een 
gerichte methode voor het behandelen van de vele modificerende overwegingen, die zich bij nagenoeg elk pro-
jekt zullen voordoen. Het hier getllustreerde probleem is een typisch voorbeeld hoe dit formulier hiervoor 
aangewend kan worden. 
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OVERZICHT MULTI-MOMENT OPNAMEN 
Verricht in de periode 1 april - 1 mei 

Afd. 

Gemiddeld 
aantal 
werknemers 
1/4-1/5 

 AKTIVITEIT 
Gebruik 's Mid- 
dag van Kantine 

Gebruik van Toiletten 
"  Gereedschapmakerij Mannen Vrouwen 

Opnamen % Opnamen % Opnamen % Opnamen % 
4o 82 750 20,5 2405 27,6 400 8,1 2600 23,8 

41 68 1000 27,4 2005 23,o - - 2375 21,7 

42 53 600 16,4 - - 2120 43,0 600 5,5 

44 105 500 13,6 2600 29,6 800 16,3 5205 48,o 

46 42 605 16,5 1545 17,6 - - 102 1,0 

49 50 205 5,6 195 2,2 160o 32,6 38 Nihil 

Totaal opnamen 3660 100,0 8750 100,0 4920 100,0 10.920 100,0 

FIGUUR 9 - 2. In wezen vormen.multi-moment opnamen een methode die bestaat uit het tellen van op aselecte tijdstippen uitgevoerde waarnP-
mingen. Deze methoden kan gebruikt worden voor het meten van de man/machine benuttingsgraad, van de meest voorkomende oorzaken betref-
fende leegloop van de hoeveelheid materiaal die opgeslagen staat of die in bewerking is, van de bewerkingstijden en van nog een groot 
aantal andere dingen. Mits de specificatie voldoende is, kan deze gebruikt worden voor het vaststellen van de richting en de bestemming 
van de goederenbeweging en de mate van persoonlijk kontakt tussen kantoorgebieden. 

Dit overzicht van multi-moment opnamen toont resultaten die gebruikt zullen worden bij de vaststelling van de locatie van de service-
gebieden, zoals cafeteria, toiletten en de gereedschapmakerij. Het is een samenvatting van het aantal mensen (of frekwenties) van elke 
afdeling, die van de diverse service-diensten gebruik maken. 



de bestaande layout steekproefsgewijze geobserveerd zal worden. 
Het doel is informatie te verzamelen die niet op een andere ma-
nier verkregen kan worden, en deze informatie te projekteren 
als de voorwaarden en toestanden die naar verwachting bij de 
nieuw te plannen layout van kracht zullen zijn. 

Afhankelijk van de soort informatie die we proberen te 
verzamelen, kunnen we verschillende soorten steekproef-over-
zichten samenstellen. Als de registratiedocumenten, op basis 
waarvan we de nodige tellingen verrichten, niet beschikbaar 
zijn, dan zal feitelijke observatie - in het algemeen aange-
duid als multi-moment opnamen (M.M.0.) - zeer praktisch blij-
ken te zijn. Een samenvattende telstaat van multi-moment opna-
men is weergegeven in figuur 9 - 2. Voordat we echter de tech-
niek van de steekproef gebruiken dienen we wel de noodzaak te 
onderkennen dat de trekking representatief moet zijn en we op 
de hoogte moeten zijn van de "valstrikken", die zich voor kun-
nen doen bij het uitvoeren en registreren van multi-moment op-
namen. Over dit onderwerp bestaan diverse verhandelingen in de 
literatuur; diegenen die niet met deze technieken vertrouwd zijn 
doen er goed aan deze te raadplegen. 

OVERWEGINGEN VAN M.H.-TECHNISCHE AARD 

Bij veel fabrieks-layout projekten zijn de materials hand-
ling methoden zeer belangrijke overwegingen. In het begin van 
Fase II zijn we begonnen met het onderzoek van de materiaal-
stroom (Blok 1). In die gevallen dat de materiaalstroom belang-
rijk is voor de layout, zijn Blok 3 (Stroom en/of Relatie Dia-
gram) en Blok 6 (Ruimte Relatie Diagram) overwegend gebaseerd 
op de intensiteit van de materiaalstroom. Terugverwezen wordt 
naar figuur 5 - 4 als leidraad voor het vaststellen van de hoe-
veelheid aandacht die we, ongeacht voor welk layout projekt, 
aan deze modificerende overweging willen geven. 

Het is niet mogelijk hier een volledige bespreking aan de 
materials handling analyse te wijden. We moeten echter wel weten 
dat deze analyse eveneens in vier fasen onderverdeeld kan worden. 
Deze fasen zijn: 

I Integratie met extern vervoer 

II Algemeen totaal-handling plan 

III Gedetailleerde handling plannen 

IV Installatie 

Bij deze handling analyse in fasen valt de overeenkomst op 
met de eveneens uit vier fasen bestaande S.L.P.-basisstructuur. 
Zie figuur 9 - 3. Ook hier weer volgen de fasen elkaar op en om 
de beste resultaten te krijgen moeten zij elkaar eveneens over-
lappen. 
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I 	Integratie met extern vervoer 

r 	1 

II 	Algemeen totaal-handling plan 

r 	1 
III 	Gedetailleerde handling plannen 

IV 	Installatie-plan, 	installeren, nazorg 

r 1 

1-7 Begin 	1 = Einde 	Hoeveelheid verstreken tijd 

FIGUUR 9 - 3. Do vier fasen van de materials handling analyse. 

In de eerste plaats moeten we ons ervan overtuigen op welke 
externe transport faciliteiten ons intern handling plan moet 
aansluiten, waarbij we gelijktijdig aantekening maken van moge-
lijke veranderingen die wellicht praktisch zijn. Naarmate we ons 
algemene totaal-ruimte relatie diagram aanpassen, implementeren 
we het algemene totaal-handling plan erin. Met andere woorden, 
we concentreren ons op de tot Fase II behorende handling-analyse 
technieken van de interdepartementale of van de tussen de gebie-
den plaats vindende goederenbeweging. Deze zijn minder gedetail-
leerd en minder specifiek dan die wij later in Fase III gebrui-
ken. Het zal echter zeker voorkomen dat we overspringen naar de 
gedetailleerde handling analyse, wanneer de behoefte zich daar-
toe doet gevoelen. Als bijvoorbeeld een hangende verrijdbare 
brugkraan waarschijnlijk als algemene handling methode gebruikt 
zal worden, en de door deze apparatuur to verrichten goederen-
beweging de layout zal beheersen, dan zullen we de capaciteit, 
de snelheid, de ruimte, de draagbalk-constructie en dergelijke 
zaken moeten bestuderen voordat we een beslissing over het to- 
taal-handling plan, en dus over de algemene totaal-layout, nemen. 

Als we het S.L.P.-patroon volgen dan komen die gebieden 
dicht bij elkaar, die de grootste intensiteit in de materiaal-
stroom of de hoogste waarde ten aanzien van de gewenste nabij-
heid-van-ligging hebben. Zo krijgen we de layout - het ruimte 
relatie diagram. Deze layout, alhoewel duidelijk maar een moge-
lijke indeling en bovendien nog niet verfijnd, verschaft ons nu 
de afstanden. Dat wil zeggen dat het ruimte relatie diagram in 
feite de configuraties en de afstand tussen de diverse aktivi-
teiten bepaalt. We kunnen nu dan ook een handling analyse gaan 
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D - DIREKT K - KANAAL C - CENTRAAL 

DIREKT INDIREKT 

DIREKT SYSTEEM 

Materialen bewegen van herkomst naar bestemming over de korts 
mogelijke route. Als de intensiteit van de materiaalstroom 
hoog is en de afstand kort of matig, dan is in het algemeen 
gesproken 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 de layout onregelmatig of 
gespreid is. 

CENTRAAL 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 af-
stand matig of lang, is vaak dit systeem het meest economi-
sche--vooral als het fabrieksterrein vierkant en de beheer-
sing belangrijk is. 

Figuur 9 - 4. De basis materials handling systemen voor bewegingen tussen afdelingen of gebieden. 
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maken die gebaseerd is op de intensiteiten en de afstanden, 
waarmee we per route te maken hebben. Als we die hebben kunnen 
we meestal per gegeven handling methode de daarvoor benodigde 
tijden berekenen en dus een schatting maken van de kosten. 

Op basis hiervan moeten we beslissen over het algemene 
materials handling systeem.  We moeten op een algemene manier 
de interrelatie tussen de verschillende bewegingen vaststellen, 
zowel ten aanzien van geografische aspekten als van de fysieke 
bewegingen. Bij het opstellen van ons stroomdiagram en het 
ruimte relatie diagram hebben we aangenomen dat de materialen 
altijd via de kortst mogelijke route van herkomst naar bestem-
ming vervoerd konden worden. Die aanname moeten we nu modifi-
ceren; we komen tot de conclusie dat de kortste weg niet altijd 
een praktische oplossing is. 

In Principe kunnen materialen op een aantal manieren van 
de ene plaats naar de andere vervoerd worden. Deze behoren al-
tijd tot een van de volgende drie systemen: 

 Het Direkte 
 Het Kanaal 
 Het Centrale 

Systeem 
Systeem 
Systeem 

Een omschrijving en een gebruiksaanwijzing voor elk sys-
teem staat in figuur 9 - 4. 

Alleen bij het direkte systeem wordt voldaan aan onze oor-
spronkelijke aanname dat materialen via de kortst mogelijke 
route van herkomst naar bestem.ming gaan. Als we een van de an-
dere systemen hebben als ons basis M.H.-systeem (bijvoorbeeld: 
een kanaal systeem bestaande uit een circulerende hangende 
transportband), dan kan dit het ruimte relatie diagram drastisch 
wijzigen en vice versa. 

Deze drie systemen voor de tussen gebieden plaats vindende 
materiaalbewegingen kunnen gecombineerd worden met diverse sys-
temen voor de handling binnen elke afdeling of gebied. We moe-
ten het systeem of de combinatie van systemen, die we van plan 
zijn te gebruiken, selecteren en de apparatuur en opslag/trans-
porteenheden erop aanpassen. Het geheel moet een integraal deel 
uitmaken van het ruimte relatie diagram, dat we aan het aanpas-
sen zijn tot een acceptabele layout. 

Figuur 9 - 5. De Routekaart wordt gebruikt voor het analyseren van de materiaalstroom tussen twee gebie-
den. Van de verschillende produkten, materialen, of artikelgroepen wordt een lijst gemaakt; de produkt— of 
materiaalklasse wordt erop vermeld; en de gewenste relevante informatie wordt opgeschreven. In dit voor-
beeld zijn de artikelen verdeeld in drie produkt—materiaalklassen, die elk uit gelijksoortige componenten 
bestaan. In het onderste gedeelte van de kaart zijn de totaal—bewegingen per produkt—materiaalklasse samen-
gevat. De stroomintensiteit is gemeten in pallets en de intensiteit vermenigvuldigd met de afstand in 
pallet—meter. Hoewel de ongevouwen kartonnen dozen in het voorbeeld het belangrijkste produkt vormen, 
kunnen de overige produkten (buffermateriaal, houten afstandsplaten, etc.) niet genegeerd worden; alle 
bewegingen moeten bestudeerd worden om de meest praktische oplossing te vinden. 
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Figuur 9 — 7. De stroom uitgebeeld als diagram om de intensiteit van de beweging per materiaalklasse recht-
streeks op het ruimte relatie diagram to kunnen laten zien. Deze analyse werd gemaakt door een onderneming 
van geneesmiddelen bij haar onderzoek van het totaal-handling systeem, apparatuur en opslageenheden. Materi-
alen die in pijpleidingen vervoerd worden zijn niet inbegrepen in de analyse. 
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Net zoals we de materiaalstroom geanalyseerd hebben met 
behulp van een aantal verschillende technieken die afhangen 
van de plaats op de P-Q curve, hebben we een aantal mogelijke 
methodieken voor het maken van materials handling analyses. 

Als we met een of enkele produkten (of produktgroepen)te 
maken hebben, dan gebruiken we het proces-analyse ofwel trans-
port-analyse formulier. Zie figuur 11 - 2. Met dit formulier 
kan het materiaal door het gehele proces heen gevolgd worden. 
Maar dit vergt zeer veel tijd als we te maken hebben met 
diverse produkten die via verschillende routes gaan. 

Als dit laatste het geval is maken we gebruik van de rou-
tekaart ofwel de route-analyse kaart. Zie figuur 9 - 5. Anders 
dan het volgen van het proces, helpt de routekaart bij het 
analyseren van de bewegingen op elke route - van A naar B op 
de ene kaart, van A naar C op de volgende, enz. 

Als er veel produkten zijn en veel routes met elk een 
matige intensiteit, dan kunnen we het ingangs/uitgangsstroom 
formulier gebruiken. Zie figuur 9 - 6. We gaan nu de gegevens 
verzamelen met behulp van informatie over alle bewegingen van 
en naar elk gebied. 

Ongeacht hoe we de benodigde informatie verzamelen, we 
zijn nu in ieder geval geinteresseerd in zowel de intensiteit 
van de materiaalstroom als in de afgelegde afstanden. We kun-
nen deze intensiteit en afstand zichtbaar maken door de inten-
siteit-patronen regelrecht op het ruimte relatie diagram te 
projekteren, zoals geIllustreerd in figuur 9 - 7. 

Voor elk handling systeem (direkt, kanaal of centraal) 
zullen we de beste handling methode bepalen die we kunnen be-
denken, waarbij we gebruik zullen maken van de voor dat sys-
teem geschikte soort apparatuur en opslag/transporteenheden. 
We zullen tijd en kosten voor die methode alsmede de naar vex ,- 
wachting benodigde investering vaststellen. Op dezelfde manier 
zullen we eveneens combinaties van deze drie systemen en twee-
voudige systemen in overweging nemen voor delen van produkt-
materiaalklassen of verschillende artikelgroepen. Vervolgens 
zal elke gekozen handling methode met de andere vergeleken 
worden ten aanzien van tijd, kosten en investering, opdat het 
meest geschikte systeem met de daarbij behorende methode gese-
lecteerd kan worden. 

FIGUUR 9 - 8. Evaluatie formulier voor het selecteren van de algemene soort materials handling apparatuur. 
Dit voorbeeld gaat over de evaluatie van drie alternatieven voor de handling van materialen met betrekking 
tot de uitbreiding van de fabrikage-afdeling van een werf voor kleine schepen. De opdeling naar doelstel-
lingen omvat een reeks aspekten die we bij een projekt als eis stellen san de handling apparatuur. In de 
kolom "eisen" vermelden we het belang van elke doelstelling en sub-doelstelling vox ,  het projekt waarmee 
we bezig zijn. De alternatieven zijn per sub-doelstelling gewaardeerd met behulp van de S.L.F.-klinkerwaar-
dering. Als we klaar zijn met de waardering worden de letters tot getallen herleid (zie figuur 10 - 4) en 
vermenigvuldigd met de weegfaktor zoals die in de kolom "eisen" onder sub-doelstellingen vermeld staat. De 
totaal-cijfers zijn dan een gewogen waardering voor elk alternatief. 
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Wanneer we beginnen met het uitzoeken van de algemene soort 
apparatuur die we willen gebruiken, worden we geconfronteerd met 
een enorme reeks mogelijkheden. In Bijlage III staat een classi-
ficatie van handling apparatuur en opslagmateriaal. Maar als 
hulpmiddel voor het in werkelijkheid selecteren van de algemene 
soort apparatuur, wordt het apparatuur evaluatie formulier uit 
figuur 9 - 8 aanbevolen. Dit is een methodiek voor het onder-
zoeken en selecteren van de algemene soort apparatuur. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal deze selectie gevolgd of ondersteund wor-
den door een meer gedetailleerde en specifieke analyse. 

In deze fase zijn we bezig met het selecteren van de alge-
mene handling methode voor bewegingen tussen gebieden of afde-
lingen. In Fase III - de Gedetailleerde Layout Planning - voe-
ren we dezelfde soort handling analyses als hier uit, met dien 
verstande dat zij gedetailleerder en tot een kleiner gebied be-
perkt zijn. In plaats van de routes tussen afdelingen zullen 
we de routes tussen machines analyseren. 

ANDERE MODIFICERENDE OVERWEGINGEN 
Het opstellen en indelen van opslag faciliteiten en gebie-

den is de kern van alle veem-layout projekten. Het is in meer 
of mindere mate ook van belang bij alle fabrieks-layouts, 
service-gebieden, kantoren en layouts van magazijnen van detail-
handelaren. In feite is de tussenopslag van materialen, leverin-
gen, kantoor- en schrijfbehoeften en andere artikelen bij elk 
layout projekt een meer gemeenschappelijke faktor dan enig andere 
modificerende overweging, alhoewel toegegeven moet worden dat 
dit in veel gevallen detail-layout problemen zijn. 

De verscheidene methoden voor het stapelen, in rekken weg-
zetten en dergelijke zijn zeer talrijk. Wellicht hadden we een 

,I redelijk goed idee hoe we van plan waren de materialen op te 
slaan op het moment dat we de ruimte-eisen ten behoeve van de 
opslag vaststelden. Hoe het ook zij, nu moeten we hierop terug-
komen en deze zaak weer opnieuw onderzoeken in het licht van 
ons ruimte relatie diagram en de overige modificerende overwe-
gingen die in deze opslag faciliteiten geintegreerd moeten wor-
den. Wanneer we dit doen moeten we ons steeds voor ogen houden 
dat het magazijn het gebied is dat bij het plannen van nieuwe 
layouts in de meeste gevallen gemakkelijk en naar gewoonte in 
ruimte verminderd zal worden, indien ruimte een knelpuntsfak-
tor blijkt te zijn. 

De derde modificerende overweging die we genoemd hebben 
was die van de toestand van het terrein of de omgeving. De ge-
bieden die rondom de layout liggen kunnen bepaald van invloed 
zijn op de indeling van die layout. Faktoren zoals de hellings-
hoek van het terrein, de heersende winden, de ligging op het 
zuiden of het noorderlicht zijn natuurlijk faktoren, die de in-
deling van onze ruimte kunnen beinvloeden. De door de mens ver-
oorzaakte invloeden kunnen zijn vuil of dampen van aangrenzende 
fabrieken, de toegang tot spoor- of waterwegen, het reclame- 
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belang gezien vanuit langs het complex lopende auto-snelwegen, 
en de invloed op naastliggende fabrieken of huizen ten aanzien 
van lawaai, gevaar, verkeersopstoppingen en dergelijke. Binnen 
onze eigen fabriek neemt dit soort overwegingen de vorm aan 
van verspreiding van schadelijke materialen, de tocht 's win-
ters onder deuren door, de verblindende gloed van lasbogen, 
de trillingen veroorzaakt door snelle of zware apparatuur, en 
meer van dit soort overwegingen. Deze modificerende overwegin-
gen moeten geidentificeerd worden en de daarvoor getroffen 
voorzieningen moeten in de ruimte-aanpassingen verwerkt worden. 

Nauw verwant met dit soort overwegingen zijn de bouwkun-
dige aspekten. Overwegingen zoals de hoogte van het plafond, 
de vloerbelasting, de ruimte tussen de pilaren, de soort ramen, 
muren en deuren moeten uitgewerkt worden. Wanneer we met een 
bestaand gebouw te maken hebben, dan zijn deze aspekten reeds 
eenduidig bepaald. Maar zelfs in deze gevallen kunnen we betrok-
ken raken bij het verplaatsen of veranderen ervan. Vakbekwaam, 
bouwkundig advies kan hier zeer belangrijk zijn, in het bijzon-
der wanneer bouwtekeningen van de oorspronkelijke toestand niet 
te verkrijgen zijn. 

We hebben niet de pretentie hier te kunnen aangeven welk 
soort bouwkundige aspekten een bepaald layout projekt minimaal 
zou moeten hebben. Toch geven we in figuur 9 - 9 enige algemene 
richtlijnen, die wellicht een hulp kunnen zijn voor industriele 
en dienstverlenende ondernemingen. 

Bij het uitwerken van deze bouwkundige aspekten is een van 
de belangrijke overwegingen de modulaire indeling van de gebie-
den. Speciaal bij het betrekken van een nieuw gebouw of bij het 
overgaan naar een nieuw terrein is dit belangrijk. Bij een modu-
lair patroon zijn er veel potentiele besparingen op het gebied 
van onroerende goederen, constructie-kosten en dergelijke. 
Modulaire patronen hebben bepaalde voordelen zoals: 

Rechte wegen of gangpaden. 
Regelmatigheid met betrekking tot aanzicht of pilaar-
rijen, departementale gebieden, muren, of zijpaden. 
Lengte en installatiekosten van de hoofd- of distribu-
tie-leidingen van de energie-voorzieningen. 
Gemak ten aanzien van layout planning, constructie 
installatie. 
Gemak van logische uitbreiding en latere herindeling. 
Besparingen op onderhoud en reparatie-kosten. 

Hoewel het gebruik van modulaire gebiedseenheden aanvan-
kelijk geringe additionele investeringskosten kunnen betekenen, 
zijn de voordelen meestal groter dan de nadelen, en wet bezien 
vanuit het standpunt van constructie en onderhoud, installatie 
en service van de hoofd- en hulpleidingen voor de energie-voor-
zieningen, apparatuur en het integreren van gebouwen of afde-
lingsgebieden ten opzichte van elkaar. 
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RICHTLIJNEN VOOR INDUSTRIELE GEBOUWEN 

Maak gebruik van algemeen bruikbare of universele gebouwen  
wanneer de volgende aspekten belangrijk of dominant zijn: 

Initiele kosten 
Snelheid om de layout operationeel te maken 
Mogelijkheid om het gebouw later te verkopen in verband 
met: 

Winst 
Een betere locatie 
Executie van hypotheek 

Frekwentie van veranderingen in: 
Produkten of materialen 	Processen of methoden 
Machines en apparatuur 	Hoeveelheid of opbrengst 

Gebruik uit een verdieping bestaande constructies, eventueel 
voorzien van balkons en/of kelders, wanneer de volgende condi-
ties zich voordoen: 

Produkt is groot of zwaar 
Noodzaak tot zware vloerbelasting i.v.m. gewicht van appa-
ratuur 
Grote, min of meer onbelemmerde ruimte is noodzakelijk 
Waarde van grond is laag 
Grond voor uitbreiding is beschikbaar 
Produkt is niet geschikt om op basis van zwaartekracht 
gehandled te worden 
Voor bouwen beschikbare tijd is beperkt 
Naar verwachting veel veranderingen in de layout 

Gebruik een relatief vierkant gebouw indien: 
Veranderingen in produkt-ontwerp zich veelvuldig voordoen. 
Fabrikage-processen vaak verbeterd worden 
Layout vaak opnieuw ingedeeld wordt 
Restricties zich voordoen met betrekking tot de beschik-
baarheid van bouwmaterialen of besparingen wenselijk zijn 
in de hoeveelheid gebruikt materiaal 

Maak gebruik van anders-gevormde of afzonderlijke gebouwen, in-
dien de volgende aspekten relevant zijn: 

Beperkingen ten gevolge van de natuurkundige eigenschappen 
van de grond 
Grenzen van het land in eigendo.m sluiten slecht op elkaar 
aan 
Bewerkingen veroorzaken vuil, stank, lawaai, trillingen 
Bewerkingen maken geen deel uit van de produktie 
Bewerkingen zijn gevaarlijk i.v.m. brand, ontploffing, 
besmetting 

Gebruik een kelder indien aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

Voldoende ruimte om rechtop te kunnen staan 
Goede ventilatie 
Solide funderingen 
Voldoende licht 
Waterbestendige muren 
Geen gevaar voor doorsijpelen of lekkages 
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Gebruik balkon voor de volgende typische situatuaties: 
Lichte half-fabrikaten montage boven eindmontage gereed 
produkt op de begane grond 
Montage aktiviteiten met beneden zware machines voor 
vormgeving 
Bewerking met behulp van lichte machines boven en zware 
machines beneden 
Behandeling van op de begane grond gevormde en gemon-
teerde volumineuze produkten 
Hulpdiensten die uit de produktie-afdeling gehouden kun-
nen worden zoals opslag, was- en kleedlokalen, kantoren, 
pakkerij, hulpapparatuur etc. 
Werken met of onderhouden van de hogere gedeelten van 
lange, hoge machines 
Opslag van vloeistoffen of volumineus materiaal en uit- 
voeren van voorbereidende aktiviteiten zoals mengen, 
ouderen, vermengen en dergelijke. 

Gebruik in het algemeen geen ramen in die gevallen dat: 
De fabriek ondergronds gelegen is 
Werk beinvloed wordt door veranderingen in temperatuur, 
vochtigheid en licht 
Werk beschermd moet worden tegen stof, vuil, verontrei-
niging 
Werk of employees beinvloed worden door lawaai van 
buiten 
Kunstlicht en energie goedkoop zijn 
Naar buiten kijken niet nodig is 
Ramen snel vuil worden 

Maak, waar praktisch, gebruik van de volgende vloer-eigen-
schappen:  

Vloeren van de diverse gebouwen op dezelfde hoogte 
Voldoende sterk om machines en apparatuur te dragen 
Van goedkope materialen gemaakt 
Niet te duur om te installeren 
Snel klaar voor gebruik na installatie 
Snel en gemakkelijk te repareren, te verwijderen en 
te vervangen 
Bestendig tegen schokken, schuren, hitte, vibratie 
Onder geen omstandigheid glad 
Geruisloos en geluid-absorberend 
Aantrekkelijk om te zien en in een aantal kleuren 
beschikbaar 
Ongevoelig voor veranderingen in temperatuur en voch- 
tigheid, of voor °lien, zuren, logen, zouten, oplos-
middelen of water 
Reukloos en hygienisch 
Veerkrachtig genoeg om zacht op te lopen en om schade 
aan artikelen die men erop heeft laten vallen zo klein 
mogelijk te maken 
Gemakkelijk om machines en apparatuur op vast te maken 
Doet statische electriciteit te niet en veroorzaakt 
geen vonken 
Gemakkelijk schoon te houden 

zie vender ommezijde 
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Gebruik de volgende dak en plafond eigenschappen voor zover 
van toepassing: 

Vrije bovenruimte en toegestane hoogte voor: 
Produktie-machines 
Proces-apparatuur zoals vaten, droogovens etc. 
Handling apparatuur zoals kranen, transportban-
den etc. 
Verhoogde wegen voor vervoer 
Brandblusinstallatie met sproeiers (waaronder 60 cm. 
vrije ruimte) 
Electrische distributie 
Verwarmings- en ventilatie-systemen 
Luchtverversing 
Waslokalen en toiletten, service- en opslaggebieden 
die niet in de produktie-hal gelegen mogen zijn 

Voldoende sterke constructie voor steun van: 
Machines en apparatuur voor de produktie 
Handling apparatuur voor materialen of machines 
Verwarmings- en ventilatie-systemen 
Verhoogde vervoerswegen, opslag of service-gebieden 

Licht: 
Bovenverlichting onafhankelijk van muren of uitbrei-
dingsplannen 

Warmte-geleiders voor: 
Verlies van warmte in de winter 
Invloed op het personeel in de zomer 

Verlaagde plafonds: 
Opeenhoping van stof en stofvrij houden 
Aanblik 

FIGUUR 9 - 9. Algemene richtlijnen voor industrigle gebouwen. 

In ieder geval moeten deze bouwkundige aspekten bij het aan-
passen van de ruimte in het layout plan geintegreerd worden. Het 
is duidelijk dat bij een nieuw gebouw de architect beschikbaar 
moet zijn voor consultatie en analyse naarmate het algemene totaal-
plan vorm aanneemt - alhoewel de voorlopige tekeningen niet aan 
hem voorgelegd dienen tot worden tot aan een later tijdstip. 

Evenmin als de gebouwen kunnen we de overwegingen met betrek-
king tot onderhoud negeren. Dit onderhoud wordt steeds belangrij-
ker naarmate de industrie in het algemeen steeds meer gebruik 
maakt van automatische apparatuur. Voldoende ruimte moet daarom 
voorzien worden voor de afdeling onderhoud of reparatie zelf. 
Daarnaast moeten de employe's van de afdeling onderhoud voor hen-
zelf en hun apparatuur toegang hebben tot de diverse afdelingen 
en de wegen rondom de betrokken gebouwen. Bij de gedetailleerde 
layout planning betekent dit toegankelijkheid rondom de afzonder-
lijke delen van de apparatuur en de machines. 

De eisen ten behoeve van het personeel omvatten zulke zaken 
als centrale versus decentrale toegangen tot het gebouw, kleed-
kamers en kantines. Ook moeten we de vraag beantwoorden of de 
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toiletten op de begane grond, op de insteek-verdieping of in 
de kelder gesitueerd moeten worden. Overwegingen ten aanzien 
van veiligheid, gemakkelijke toegang voor het personeel en 
vragen op het gebied van communicatie-systemen kunnen alle 
een rol in het projekt spelen, en dienen in beschouwing ge-
nomen te worden terwijl de algemene totaal-layout steeds meer 
definitieve vorm aanneemt. Zelfs huishoudelijke aspekten en 
overwegingen ten aanzien van het uiterlijk kunnen de layout 
planners veranderen. 

Het is goed mogelijk dat we een uitputtende analyse heb-
ben gemaakt (toen we ons relatie formulier hebben opgesteld) 
bij het vaststellen van bijvoorbeeld de gewenste nabijheid-van-
ligging van de kasafdeling ten opzichte van de overige aktivi 
teiten. Of misschien hebben we het een te onbelangrijke akti-
viteit gevonden en het daarom uit het relatie formulier wegge-
laten, met de bedoeling het later als een modificerende over-
weging weer op te nemen. Hoe het ook zij, als we het ruimte 
relatie diagram aanpassen komen we tot de ontdekking dat we de 
ruimte en de benodigde aspekten voor de kasafdeling weer in-
vullen samen met die voor de overige betrokken aktiviteiten. 
Dat wil zeggen dat we de relaties vaststellen tussen alle hoofd-
aktiviteiten bij het opstellen van het relatie formulier. De 
minder belangrijke aktiviteiten zullen opgenomen worden bij de 
modificerende overwegingen en zullen derhalve het ruimte rela-
tie diagram eerder aanpassen dan in beginsel bepalen. 

Een ander gebied met betrekking tot belangrijke overwe-
gingen is dat van de bedrijfs-procedures en besturing. Bij elke 
ruimte-indeling kunnen de door ons geplande voordelen volledig 
teniet gedaan worden als de bedrijfsprocedures in de praktijk 
niet nagevolgd kunnen worden. Het planning systeem en het voor-
raadbeheer, de administratie bij inventarisaties, het werkinde-
ling systeem, de tijdregistratie, de kwaliteitsbeheersing, de 
calculatie-methoden, het bijhouden en registreren van uitval en 
afval, en nog een groot aantal andere operationele procedures 
met de daarmee gepaard gaande informatiestroom zijn van belang 
voor het daadwerkelijk funktioneren van de gelnstalleerde lay-
out. De layout bijvoorbeeld zoals die in figuur 3 - 5 staat 
kan alleen maar op een bepaalde manier operationeel gemaakt wor-
den. De artikelen met een lage omzetsnelheid - die dagelijks be-
steld moeten worden - worden eerst verzameld en daarna worden de 
op voorraad liggende goederen in de stellingen gereed produkt 
geinventariseerd. Om de layout te laten funktioneren moest ook 
nog een herzien systeem voor de vrijgave van fabrieksorders uit-
gewerkt worden. Om bovendien een effektief aanmoedigingssysteem 
voor het fabrikage-personeel te maken voor zover dit betrekking 
heeft op artikelen met een hoge omzetsnelheid, moest een tel- en 
kontrolesysteem voor het door het personeel verrichte werk in de 
layout geintegreerd worden. 

Analysten en in het bijzonder layout technici zien deze be-
drijfsprocedures in de praktijk snel over het hoofd. Zij vormen 
echter een zeer belangrijk deel van de layout planning; we moe-
ten ons veel moeite getroosten deze niet te vergeten. 
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PRAKTISCHE BEPERKINGEN 

Als we met de modificerende overwegingen bezig zijn, komen 
diverse idee6n om de ruimte weer anders in te delen naar boven. 
Elk van deze ideeen heeft echter zijn eigen praktische beperkin-
gen. In een bepaald layout projekt kan het bijvoorbeeld goed mo-
gelijk zijn dat we een gesynchroniseerd, volledig automatisch 
transportband-systeem willen hebben, maar dat de praktische be-
perkingen de voordelen van een dergelijke installatie teniet doen. 
De rentabiliteit - met een daarmee gepaard gaande te grote afhan-
kelijkheid van een deel van de apparatuur -, de belemmeringen 
voor het overige verkeer veroorzaakt door de transportband, en 
meer van dergelijke beperkingen zullen zich in de praktijk voor-
doen. 

Elk goed idee dat geopperd wordt zal geconfronteerd moeten 
worden met de daarmee gepaard gaande praktische beperkingen. Bij 
het afwegen van de voordelen tegen de nadelen zullen we per modi-
ficerende overweging de duidelijk slechte of zwakke mogelijkheden 
schrappen en de bruikbare ideeen aanhouden. Deze bruikbare idee6n 
worden geintegreerd in de diverse aanpassingen van het ruimte re-
latie diagram, waarbij we veronderstellen dat elk verwerkt idee 
zal bijdragen tot een meer bevredigende, aangepaste layout. 

Dit proces bestaat in wezen uit het creeren van tussenop-
lossingen. Ons streven is een indeling van aktiviteiten te krij-
gen, die zal moeten bestaan uit het maximaal praktische compromis 
van alle relevante overwegingen. 

Wanneer we bezig zijn met de behandeling van de vele, van 
toepassing zijnde overwegingen, zullen we deze registreren door 
van de diverse alternatieve plannen een tekening of een foto te 
maken. Uiteindelijk zullen we relatief weinig alternatieven over-
houden. De mogelijkheid dat we slechts een uitgekristalliseerde, 
voor de hand liggende layout zullen hebben, zal zich slechts zeer 
zelden voordoen. Veel groter is de mogelijkheid dat we zo'n zes 
tot acht alternatieve plannen zullen hebben. Het hebben van meer 
dan acht alternatieven betekent dat de modificerende overwegingen 
en de daarmee samenhangende praktische beperkingen niet voldoende 
uitgediept zijn. Met andere woorden, we zijn dan nog niet toe aan 
het volgende blok in het S.L.P.-patroon. 

In ieder geval moeten we, door het integreren van de modi-
ficerende overwegingen in het ruimte relatie diagram en door het 
verwerpen van alle niet-praktische ideeen, tenslotte zo'n twee 
tot vijf alternatieve plannen overhouden. In het S.L.P.-patroon 
worden deze aangeduid als Plan X, Plan Y en Plan Z. Elk van deze 
plannen zal operationeel blijken te voldoen. Het probleem nu is 
dan ook te beslissen welke alternatieve layout geselecteerd zal 
worden. In het volgende hoofdstuk zal besproken worden hoe we deze 
alternatieven kunnen evalueren. 
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HOOFDSTUK 10 --- HET SELECTEREN VAN DE LAYOUT 

Het S.L.P.-patroon is nu aangeland in een fase, waarin we 
nog relatief weinig alternatieve layouts hebben. Deze alterna-
tieven zijn in tamelijk specifieke plannen uitgewerkt. Elk van 
deze alternatieven zal in de praktijk voldoen en een operatio-
neel bevredigende oplossing vormen Elk alternatief heeft ech-
ter zijn eigen specifieke voor- en nadelen. Ons probleem is nu 
te beslissen welk alternatief gekozen zal worden. Deze selectie 
kan op een aantal manieren geschieden. In principe zijn er ech-
ter maar drie mogelijkheden n.l.: 

De voordelen afwegen tegen de nadelen. 
Analyse en waardering van de faktoren. 
Vergelijking en motivering van kosten. 

DUIDELIJK UITBEELDEN VAN DE LAYOUT 

Alvorens met de selectie-procedure te beginnen moeten de 
alternatieve plannen duidelijk uitgebeeld worden. Meestal komt 
dit neer op het "presentabel maken" van de alternatieve lay-
outs die voor de selectie in aanmerking komen. We moeten ons 
best doen van elk plan een duidelijke uitbeelding te hebben. 
En we dienen ons ervan bewust te zijn dat anderen, die we ge-
vraagd hebben deel te nemen aan deze selectie-procedure, niet 
vertrouwd zijn met de lijnen, symbolen, blokken en overige 
hulpmiddelen die we bij de planning gebruikt hebben. De uit-
beeldingen of reproducties dienen geen twijfel te veroorzaken 
ten aanzien van de vraag hoe de diverse indelingen met betrek-
king tot inventaris en ruimte gepland zijn te funktioneren. 
We kunnen ons daarom in deze fase waarschijnlijk het beste be-
dienen van reproducties-in-kleur, van blok-tekeningen, van 
mallen en dergelijke en dus geen gebruik maken, of althans op 
de achtergrond houden, van de dwarsdoorsneden of gebiedseenhe-
den uit de vroegere verschuivingen en aanpassingen van de 
ruimte. 

In figuur 10 - 1 staan twee voorbeelden hoe blokken 
"gebiedseenheden" vervangen kunnen worden door beter begrijp-
bare, gevisualiseerde voorstellingen. De hoofdzaak is echter 
dat we, ongeacht de materialen die we daarvoor in werkelijk-
heid gebruiken, een snel en gemakkelijk te begrijpen visuele 
voorstelling hebben van alle alternatieven die voor de selec-
tie in aanmerking komen. 

De ervaring heeft geleerd dat elk plan van een duidelijk 
etiket voorzien moet zijn. We geven er de voorkeur aan de let-
ters A, B en C te gebruiken om te voorkomen dat onbewust de 
voorkeur naar een plan uitgaat op grond van een daaraan toege-
kende getalswaarde. Daarnaast is een geschrift of korte omschrij-
ving bij elk plan zinvol; deze dient echter zo klein te zijn dat 
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a 

b 

Figuur 10 - 1. Alvorens de alternatieve layouts te evalueren, dienen visuele voorstellingen van de plannen 
gemaakt te worden. In geval "a" zijn de bij de vroegere ruimte-planning gebruikte blokken "gebiedseenheden" 
vervangen door op maat gesneden plastic vellen ten behoeve van de uiteindelijke evaluatie van de vijf alter-
natieven. Op deze manier kunnen de plannen duidelijk zichtbaar gemaakt worden. De mensen die betrokken zijn 
bij de evaluatie- en goedkeuringsprocedure kunnen zich snel een beeld van de indeling vormen. De alternatieve 
layouts voor dit projekt, waarbij het ging om ongeveer 135.000 m2  overdekte ruimte, werden rechtstreeks uit-
gebeeld op een plattegrond van het terrein (welke zelf ter wille van een verhoogde duidelijkheid in kleur ge-
markeerd was) en vervolgens gefotografeerd. De evaluatie geschiedde met behulp van foto's van de verschil-
lende alternatieven, waarbij de werkelijke visuele voorstellingen doorlopend ter beschikking stonden voor een 
eventuele, meer gedetailleerde bestudering. In figuur "b" staat 66n van de drie alternatieve totaal-layouts 
van een afdeling, die in dit geval uitgebeeld is net behulp van gekleurde kartonnen blokken binnen de gete-
kende omtrek van het gebouw. 
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we dit nog op het plan en op het evaluatie-formulier kunnen 
schrijven. Op deze manier kan verwarring voorkomen worden en 
men vermindert de conversatie over de vraag om welk alterna-
tief het gaat, zowel tijdens als na de evaluatie. 

We moeten er eveneens zorgvuldig op toezien dat elke 
layout exact gemaakt wordt zoals we ons deze hebben voorge-
steld. We moeten visuele voorstellingen waken van de werke-
lijke layout zoals we die gaan evalueren. We moeten het wer-
kelijke plan evalueren en niet lets dat we met het plan zou-
den kunnen doen als we het enigszins aanpasten. Wanneer we 
andere plannen gaan evalueren dan die, welke we echt voor ons 
hebben liggen, dan zal dit ten koste van de nauwkeurigheid 
van onze evaluatie gaan en de benodigde tijd zal aanzienlijk 
langer worden. 

Dit wit niet zeggen dat we geen wijzigingen in de plan-
nen kunnen aanbrengen. Wanneer we bezig zijn met het evalue-
ren van de layouts leiden de dan in de praktijk opkomende 
bemerkingen vaak tot nieuwe ideeen. Het resultaat is dan zeer 
vaak een nieuwe combinatie van twee van de alternatieven of 
een verdere modificatie van een van de alternatieven, welke 
niet zelden het uiteindelijk geselecteerde plan zal blijken 
te zijn. Het punt waar het bier echter om gaat is dat, wan-
neer en indien dit geval zich voordoet, we opnieuw een teke-
ning of een visuele voorstelling moeten maken van het nieuwe 
layout plan, zodat we dit kunnen evalueren. Of anders gezegd, 
wanneer we onze keus maken dan moeten we altijd de werkelijke 
visuele voorstelling voor ons hebben van de layout die we aan 
het evalueren zijn. 

VOORDELEN VERSUS NADELEN 

Waarschijnlijk de gemakkelijkste van de drie genoemde 
evaluatie-methoden is die van het stellen van de voordelen 
tegenover de nadelen. Het is tevens de minst nauwkeurige 
methode en wordt daarom meer gebruikt voor een v6Oronderzoek 
van globale alternatieven of in de Fasen I en II waar de ge-
gevens niet zo specifiek en niet zo snel beschikbaar zijn. 

Dit systeem van voor-en-tegen bestaat simpelweg uit het 
vermelden in kolommen of op naast elkaar liggende bladen van 
alle voordelen per alternatief. Daaronder worden dan de nade-
len vermeld. Deze eenvoudige vergelijking is verrassend effek-
tief en bepaald geen tijdrovende procedure. In figuur 10 - 2 
staat een voorbeeld hoe dit gedaan kan worden. 

Deze methode van het afwegen van de voordelen tegen de 
nadelen kan nauwkeuriger gemaakt worden door het belang van 
elk voordeel en het effekt van elk nadeel te waarderen, zo-
als dat getoond wordt in figuur 10 - 3. Zoals uiteengezet in 
figuur 10 - 4 wordt aan dezelfde klinker-waardering die we 
door alle procedures heen gebruikt hebben, een numerieke waar-
de toegekend. 
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Uitbreiding Gebouw 
Alternatief C 	 Etin oven toevoegen 

Alternatief B 
Uitbreiding Gebouw 

Twee ovens toevoegen 
(2-ploegendienst) 

Alternatief A 
Uitbreiding Gebouw 

Eon oven toevoegen 
(Dompelen en gloeien in 2 ploegen) 

Stap 1. Verwijder een deel van de balkon-muur en vloer 
Stap 2. Verwijder oven no. 4 en bouw een continu-oven 
Stap 3. Verplaats een batterij droog-apparatuur 
Stap 4. Begin 2-ploegendienst met continu-oven 
Stap 5. Installeer een sproeidroger tussen de oude en de continu-oven 
Stap 6. Herbouw het oude gedeelte van het gebouw 
Stap 7. Verplaats de sproei-afdeling naar het nieuwe gebouw; vergroot het gebied voor ketting-

transport en dompelen; gebruik het gebied onder het balkon voor inpakken 

Voordelen van deze Layout: 
Biedt de gelegenheid op de meest effektieve manier gebruik te maken van het nieuwe 
gebouw; dit geldt eveneens voor de oven 
Zuinigheid met oven-gereedschap en ketting (korte lengte) 
Geen blokkering van veranderingen of van uitbreiding in de toekomst van "dompelen" 
Terugkeer naar 1-ploegendienst eenvoudig, indien gewenst 
Voldoende ruimte voor opslag van sproeidroge maar nog te gloeien produkten, indien 
gloeien semen met standaard produkten niet mogelijk is 
Een minimum aan kruisende goederenstromen 

Nadelen; 
Moeten een deel van het balkon verwijderen (Schatting Hfl. 8.000,--) 
Moeten oven no. 4 verwijderen 
Moeten sproei-afdeling op nieuwe pleats opstellen na voltooiing nieuwbouw 
(Schatting Hfl. 20.000,--) 
Moeten een batterij van vertikale droog-apparatuur verplaatsen (Schatting Hfl. 10.000,--) 

ItAfgebeelde layout - stap 5 

Voordel 

/Nadele 

It A fgebee 
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FAKTOR-ANALYSE 

In elk layout plan zijn er niet-kwantificeerbare kosten 
die we, alle goede bedoelingen ten spijt, niet in geld kunnen 
meten. Bovendien is een vergelijkende kosten-analyse van al-
ternatieve layouts vaak niet van doorslaggevende betekenis, 
wanneer er niet een plan is dat duidelijk financiele voorde-
len boven de andere biedt. Wellicht de meest effektieve alge-
mene evaluatie-methode voor alternatieve layouts is dan ook 
de methode die aangeduid wordt met de naam faktor-analyse. 

De methode van de faktor-analyse is analoog aan de tech-
nische methodiek om het probleem in elementen op te delen en 
elk element apart te analyseren. Hierdoor zal de analyse ob-
jektiever geschieden. In wezen komt deze procedure op het 
volgende neer: 

Maak een lijst van alle faktoren die belangrijk of 
significant geacht worden voor de beslissing welke 
layout geselecteerd dient te worden. 
Weeg het relatieve belang van elk van deze faktoren 
ten opzichte van elkaar. 
Waardeer na elkaar de alternatieve plannen per 
faktor. 
Werk de gewogen, van waarderingsgetallen voorziene 
waarden uit en vergelijk de totale waarden van de 
diverse plannen. 

De werkelijke procedure staat vermeld in de figuren 10 - 5 
en 10 - 6 en een hierop betrekking hebbend voorbeeld in figuur 
10 - 7. Deze evaluatie-methode is zeer flexibel en toch pre-
cies, niettegenstaande het feit dat de nauwkeurigheid gebaseerd 
is op een reeks beoordelingen of waarschijnlijkheids-schattin-
gen. Het gehele scala van wensen, welke men in de te plannen 
layout gerealiseerd wenst te zien, wordt opgesplitst in zoge-
naamde faktoren of overwegingen. Dit zijn aspekten die voor de 
layout belangrijk zijn. Zij kunnen ook als criteria of doelstel-
lingen aangeduid worden. 

Belangrijk is dat deze faktoren bij voorkeur door een per-
soon vastgesteld worden - na besproken te zijn met diegenen die 
de layout zullen moeten goedkeuren - en vervolgens in volgorde 
opgenomen worden in een lijst en per faktor van een korte be-
schrijving worden voorzien. Daarna worden voor of tijdens de 
vaststelling van de gewogen waarde of het relatieve belang van 

Figuur 10 — 2. Het evalueren van alternatieve layouts door het stellen van de voordelen tegenover de 
nadelen is een eenvoudige en vaak zeer effektieve manier voor de selectie van het beste layout plan, in 
het bijzonder wanneer de evaluatie zich nog in de globale of v66ronderzoek fase bevindt. 
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VOORDELEN 

Plan A - Ontvangst aan ach-
terzijde 
Materiaalstroom omhoog en 
doorgaand 

Plan B - Ontvangst aan zij-
kant 
Materiaalstroom als achtbaan 

1. Kunnen kelder gebruiken 
voor opslag van ruw 
materiaal 	A 

1. Gereedschapmakerij vlak-
bij Technische Dienst 

2. Kunnen ontvangen via 
spoor 

 Meeste werknemers vlak-
bij parkeerplaats 

 Kunnen zonder versto- 
ring gebruik maken van 
huidig fabriekskantoor--0 

3. Uitbreiding voor nieuwe 
fabrikage-processen 

beter zal 	zijn 

FIGUUR 10 — 3. Om een waarde toe te kennen aan elk van de vermelde voor— en nadelen kan gebruik gemaakt worden 
van een waarderingsschaal. In dit geval is de eenvoudige S.L.P. klinker—waardering gebruikt. De nadelen worden 
met negatieve klinker—waarderingen gewaardeerd en naar negatieve getalswaarden omgerekend. 

elke faktor, de omschrijvingen nogmaals met zorg doorgenomen, 
naar behoefte gemodificeerd, en aangevuld met eventueel over het 
hoofd geziene faktoren. 

Bij het opstellen van de faktoren of overwegingen dient er-
op gelet te worden dat zij zodanig gedefinieerd worden dat zij 
duidelijk te begrijpen zijn. Overlappingen of dupliceringen kun-
nen even ernstig zijn als vergeten faktoren. Het hebben van 
"materiaalstroom", "voortschrijdende routes", en "ongestoorde 
binnenkomst van materialen", alle als afzonderlijke faktoren 
leidt alleen maar tot verwarring. 

Onderstaand volgt een overzicht - in volkomen willekeurige 
volgorde - van de meest voorkomende faktoren of overwegingen. 
Voor een toelichting ten aanzien van deze faktoren wordt verwe-
zen naar Bijlage VI. 

Mogelijkheid tot gemakkelijke uitbreiding in de toe-
komst 
Aanpasbaarheid en veelzijdigheid 
Flexibiliteit in layout 
Effektiviteit van de materiaalstroom 
Effektiviteit van de materials handling 
Effektiviteit van de opslag 
Benuttingsgraad van de ruimte 
Effektiviteit en integratie van de steunverlenende 
diensten 
Veiligheid en zaken van huishoudelijke aard 
Werkomstandigheden en arbeidsvoldoening van de 
employe's 
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WAARDERINGSCODE EN WAARDEN 

Klinker 
Codering 

Omschrijving van de waardering Numerieke 
Waarde 

A Alleszins perfekt - 	(Uitstekend) 4 

E Extra goed - 	(Zeer goed) 3 

I Invloedrijk resultaat - 	(Goed) 2 

0 OK, 	Ongeveer normaal - 	(Matig) 1 

U Uiterst onbelangrijk - 	(Slecht) 0 

X Onmogelijk 

Figuur 10 - 4. De eenvoudige klinker-waardering code zoals boven vermeld wordt door de gehele S.L.P.-
procedure heen gebruikt voor het toekennen van getalswaarden aan waarderingen. "A" is gelijk aan vier -
net zoals bij de aantal-lijnen-code voor het maken van relatie diagrammen. Dit levert een spreiding op 
tussen de letters van 25%, en van 121% wanneer ook gebruik wordt gemaakt van minus (-) waarderingen. 
Hoewel letters snel tot getallen kunnen worden omgerekend, gaat voor de evaluatie toch de voorkeur uit 
naar letters in verband met de oorspronkelijke, impliciete nauwkeurigheid van numerieke waarderingen 
en omdat het te gemakkelijk en te aanlokkelijk is om de getallen op te tellen voordat de waardering 
be6indigd is, om op die manier te zien wat het resultaat per plan is. 

Mogelijkheid tot supervisie en beheersing 
Uiterlijk voorkomen, verkoop-bevorderende waarde, 
reclame 
Kwaliteit van produkt 
Onderhoudsproblemen 
Geschiktheid met betrekking tot de organisatie-
structuur van de onderneming 
Benutting van de apparatuur 
Gebruik van natuurlijke omstandigheden of omgeving 
Vermogen om aan de eisen of aan de capaciteits-
vraag te voldoen 
Investeringen of benodigd kapitaal 
Besparingen, terugverdientijd, rentabiliteit, 
winstgevendheid 

Het vaststellen van de weegfaktoren per faktor of overwe-
ging is meestal een gezamenlijke beslissing, waarbij vaak voor-
aanstaande leidinggevende funktionarissen betrokken zijn. Wel-
licht de meest doelmatige manier om daadwerkelijk de weegfakto-
ren te bepalen is om die faktor te nemen die geacht wordt de 
belangrijkste te zijn, hieraan vervolgens de weegfaktor 10 toe 
te kennen om daarna het gewicht van de andere faktoren aan dit 
getal te relateren. Wel dient overeenstemming te bestaan ten 
aanzien van deze waarden alvorens met deze procedure aan te 
vangen. 

Bij het waarderen van elk plan maken we gebruik van de 
S.L.P. klinker-waardering code, zoals deze nogmaals afgedrukt 
staat in figuur 10 - 4. Deze is gemakkelijk te onthouden, sig-
nificant qua definitie, verfijnbaar door er een min-teken (-) 
aan toe te voegen, en toch een waarderingstechniek die niet 
dezelfde accuratesse pretendeert zoals een getallentechniek zou 
doen. 
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Vermeld gewicht of belang van elke faktor ten opzichte 
van de overige faktoren 

Waardeer elk alternatief plan voor elke faktor 
en vermeld de waardering in de bovenhoek 

Vermenigvuldig de weegfaktor met de waardering om to 
komen tot de gewogen waardering 

Vermeld faktoren, overwegingen, criteria of doelstellingen 
welke betrokken zijn bij of gewenst zijn met bet'rekking 
tot de layout. 

Identificeer de alternatieve plannen d.m.v.•een letter 

 FAKTOR/OVERWEGING 10( GW 
A 

WAARDERINGEN 

B 

EN GEWOGEN 

c 
WAARDERINGEN 

D 
 OPM. 

a 

1 

2 

3 A-.- 
4 

Totaliseer de gewogen waarderingen per alternatief en vergelijk 
de totalen van alle alternatieve plannen 

FIGUUR 10 — 5. Methodiek van de Evaluatie Methode met behulp van Faktor Analyse. 
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PROCEDURE VOOR HET EVALUEREN VAN ALTERNATIEVEN MET BEHULP VAN FAKTOR ANALYSE 

1. Identificeer de te evalueren Plannen 

Selecteer de layout plannen die gavalueerd moeten worden. 

Zorg dat een ieder die bij het evaluatie proces betrokken is een gevisualiseerd plan 

of een schets van elke layout voor zich heeft en kontroleer of deze door een ieder 

begrepen zijn. 

Identificeer elk plan door middel van een letter - A, B, C etc. Vermeld tevens een 

korte, uit drie tot vijf woorden bestaande omschrijving. 

2. Bepaal de Faktoren of Overwegingen 

Bepaal welke faktoren, overwegingen, criteria of doelstellingen bij de layout betrok-

ken zijn dan wel waaraan de layout moet voldoen. 

Defini8er de faktoren zodanig dat zij voor een ieder duidelijk en eenduidig te begrij-

pen zijn. Voorkom dubbelzinnigheid en vermijd verwarring met betrekking tot de beteke-

nis der terminologie. 

3. Maak een Waarderingsformulier 

Vermeld de faktoren of overwegingen onder elkaar op een blad papier. 

Vermeld horizontaal de identificatie-letter voor elk alternatief plan. 

Laat voldoende ruimte voor eventuele opmerkingen. 

4. Bepaal het relatieve Belang van elke Faktor 

Bepaal het gewicht of een waardecijfer voor elke faktor in relatie tot de overige. 

Registreer door wie de weegfaktoren zijn vastgesteld. 

5. Waardeer de alternatieve Plannen per Faktor 

Stel een waarderingscode of waarderingssysteem op. 

Bepaal voor elk alternatief de mate waarin de desbetreffende faktor gerealiseerd kan 

worden of de genoemde doelstelling mogelijk is. Waardeer elke layout exact overeen-

komstig de planning. 

Waardeer alle plannen per faktor; evalueer pas daarna de volgende faktor. 

Vermeld de vastgestelde waardering boven de schuine lijn op het evaluatie formulier. 

Vermeld de naam van diegenen die de waardering(en) hebben vastgesteld. 

6. Bereken de gewogen Waarderingen en de Totalen 

Vertaal de waarderingssymbolen in numerieke waarden en vermenigvuldig de weegfaktor 

met het waarderingsgetal. 

Totaliseer voor elk alternatief plan de gewogen waarderingen. 

Vermeld de naam van diegene die de berekeningen heeft uitgevoerd. 

Bestudeer de totaal-cijfers en neem dienovereenkomstig aktie. 

Figuur 10 - 6. Procedure voor de evaluatie methode met behulp van faktor analyse. 
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Figuur 10 - 7. 	Voorbeeld van de evaluatie van alternatieve layouts door middel van de faktor 
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Een gebiedende eis is horizontaal te waarderen, d.w.z. 
alle plannen op het formulier ten opzichte van een faktor tege-
lijk te waarderen. Op deze manier handhaven we een gelijkblij-
vende interpretatie per faktor voor de diverse plannen. Dit is 
belangrijk, want het is gemakkelijker een faktor ten opzichte 
van de verschillende plannen in gedachten te houden dan onge-
keerd, te meer daar we meestal meer dan vijf faktoren hebben, 
maar zelden meer dan vijf alternatieve plannen. Bovendien pogen 
we de plannen achter elkaar per faktor te vergelijken om zo-
doende een grotere objectiviteit te verkrijgen. 

Wanneer we vertikaal waarderen, d.w.z. achter elkaar alle 
faktoren per alternatief plan bekijken, dan zijn we geneigd te 
gaan bestuderen welke vorm de resultaten gaan aannemen. En on-
geacht hoe eerlijk en objectief we proberen te zijn, er zal 
altijd een onbewuste voorkeur voor het een of andere plan zijn. 
Door horizontaal te waarderen en door bij deze procedure let-
ters in plaats van cijfers te gebruiken, behoeden we ons zelf 
en anderen voor deze verleiding. 

Nadat voor alle faktoren de plannen gewaardeerd zijn, gaan 
we de letter-codering omrekenen tot numerieke waarden. Dit doen 
we door de weegfaktor met de numerieke waarde van de letter-
codering te vermenigvuldigen. Nadat we alle getallen uitgewerkt 
hebben, worden de numerieke waarden per alternatief plan getota-
liseerd. Wat in deze face nu meestal zal gebeuren is een of meer 
van de volgende mogelijkheden: 

Een plan zal duidelijk met kop en schouders boven de 
andere uitsteken en geaccepteerd worden als het meest 
logische compromis. 

Twee van de plannen zullen met nagenoeg gelijke resul-• 
taten uit de analyse tevoorschijn komen. Indien dit 
geval zich mocht voordoen dan zullen deze twee plannen 
opnieuw geevalueerd moeten worden, waarbij dan meer 
faktoren, grotere zorgvuldigheid met betrekking tot 
weegfaktoren en waarderingsgetallen, of meer mensen bij 
het waarderingsproces betrokken zullen moeten worden. 

We kunnen opnieuw beginnen en bekijken op welke punten 
de twee of drie beste alternatieven de laagste waarde-
ring hadden. De U's en 0's fungeren dan als rode vlag-
gen. Door ons op deze bepaalde zwakke punten in de 
respectievelijke plannen te concentreren, kunnen we 
elke layout tot op zekere hoogte verder verbeteren. 

Tijdens het waarderings-proces komen we tot de ontdek-
king dat een combinatie van twee of meer plannen de 
moeite van het uitwerken waard is. Dit betekent dat we 
een visuele voorstelling van die layout moeten maken, 
en door een extra kolom op het formulier toe te voegen 
(of eventueel een nieuw blad) kunnen we het nieuwe ge-
combineerde plan op dezelfde basis als de andere waar-
deren. 



De aandacht wordt erop gevestigd dat bovenaan op het 
evaluatie-formulier ruimte gereserveerd is voor het vermel-
den van diverse belangrijke gegevens. Niet alleen moeten we 
het plan voor ons hebben liggen bij de evaluatie, maar tevens 
dient bovenaan op het formulier een korte omschrijving van 
elk alternatief plan gegeven te worden. Daarnaast moeten nog 
de namen vermeld worden van diegenen die de weegfaktoren en 
de waardering bepaald hebben, en van de persoon die de getal-
len ingevuld heeft, de omrekeningen heeft gedaan en de kolom-
men getotaliseerd heeft moet de naam vermeld worden in de 
desbetreffende ruimte achter "geteld door". 

De feitelijke waardering kan door de layout technicus of 
in samenwerking met anderen gedaan worden. Wanneer men de 
daarbij het meest belanghebbende mensen vraagt deel te nemen 
aan de evaluatie, dan heeft dit een aantal voordelen. Wanneer 
algemene overeenstemming is bereikt tussen alle partijen, dan 
heeft in wezen de layout zichzelf verkocht; er is geen nood-
zaak om opnieuw te beginnen en de andere mensen te overtuigen 
of proberen te overtuigen van de voor- en nadelen van de ene 
layout ten opzichte van de andere. Het deelnemen draagt ertoe 
bij dat de aandacht van de verschillende mensen op de layout 
geconcentreerd wordt, waarbij hun eventuele persoonlijke voor-
keuren voor een bepaald pJan geneutraliseerd worden. Het in dit 
stadium deelnemen, net zoals trouwens het deelnemen aan de ak-
tiviteiten materiaalstroom en relatie diagram, betrekt die 
mensen bij het overleg en de discussie die later moeten zorgen 
dat de layout werkt. 

Wanneer men gebruik maakt van de participatie-methode 
voor het evalueren van de alternatieven, kunnen de waarderingen 
op twee manieren gedaan worden: (a) individueel en daarna ver-
gelijken, of (b) door gezamenlijke di.scussie. In het algemeen 
is methode (a) de beste oplossing. Een vergelijking van de indi-
viduele waarderingen zal aantonen dat meer dan de helft van de 
waarderingen gelijk zijn en de discussies kunnen dus beperkt 
worden tot die punten waarover verschil van mening bestaat. 

Met behulp van deze faktor-analyse methode kan men uit 
een veelheid van overigens subjectieve meningen een systemati- 
sche evaluatie maken, en deze methode is dan ook bijzonder toe-
passelijk wanneer de kosten van investering of de mogelijke be-
sparingen per plan niet exact meetbaar of significant zijn. 
Deze procedure is in het bijzonder geschikt voor projekten 
waarin de mate van subjectieve mening hoog is in relatie tot 
de meetbare economische overwegingen. Algemene totaal-layouts, 
service-gebieden en kantoor-layouts zijn bijzonder geschikt 
voor deze procedure, in ieder geval meer dan de gedetailleerde 
layout of de voor fabrikage benodigde machines en apparatuur, 
waar de een rol spelende faktoren beter-kwantificeerbaar of 
specifiek zijn. We dienen ons er echter wel van bewust te zijn 
dat de benodigde investeringen en besparingen of rentabiliteit 
op het evaluatie-formulier zelf vermeld kunnen worden. 
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In feite is het faktor-analyse systeem voor het maken van 
een selectie uit alternatieve layouts nagenoeg gelijk aan de 
methode voor de meeste funktie-evaluatie plannen. Maar het mi-
nutieus uitwerken van een layout-evaluatie systeem met veel 
definitieve verfijningen is bewezen niet praktisch te zijn, en 
wel grotendeels vanwege het felt dat de weegfaktoren van onder-
neming tot onderneming en binnen dezelfde onderneming nog van 
projekt tot projekt verschillen. 

KOSTENVERGELIJKINGEN 
De meest substantiele methode voor het evalueren van 

layouts bestaat uit het op de een of andere manier vergelijken 
van de kosten of het maken van een financiele analyse. Wanneer -
de kosten-analyse niet de belangrijkste beslissingsbasis is, 
zal deze in de meeste gevallen toch als aanvulling op andere 
evaluatie-methoden gebruikt worden. 

Er zijn twee geheel verschillende redenen waarom een kos-
ten-analyse gemaakt wordt, alhoewel de gegevens in beide geval-
len gelijk kunnen zijn. In het eerste geval is de doelstelling 
een bepaald projekt te rechtvaardigen, d.w.z. proberen vast te 
stellen of het economisch verantwoord is. Het probleem in het 
tweede geval is het vergelijken van alternatieve voorstellen 
ofwel onderling of met een bestaande situatie, onder de aanname 
dat elk voorstel voldoende gerechtvaardigd is. De layout tech-
nicus is meestal betrokken bij het tweede geval, en in een aan-
tal gevallen ook bij de recbtvaardiging uit het eerste geval. 

Bij de voorbereiding van de kosten-analyse zijn er in prin-
cipe twee benaderingen die we kunnen aanhouden. We kunnen de to-
tale kosten in beschouwing nemen of alleen maar die kosten die 
door het desbetreffende projekt beinvloed zullen worden. Indien 
alternatieve voorstellen voor een geheel nieuwe layout vergele-
ken worden, moeten we de totale kosten nemen. Wanneer we te ma-
ken hebben met een herindeling is het vaak eenvoudiger, en even 
doelmatig, de veranderingen in de kosten in overweging te nemen 
voor zover zij weerspiegeld worden in de diverse desbetreffende 
voorstellen. 

Voordat we beslissen wat voor soort vergelijking we zullen_ 
maken, moeten we eerst ook de omvang van het projekt in overwe-
ging nemen. Wanneer het een uitgebreid en gecompliceerd pro-
jekt is, dan moet het ge6valueerd worden ten aanzien van het 
effekt ervan op de totale bedrijfsvoering van de onderneming. 
Een relatief klein herindelingsprojekt daarentegen, kan geeva-
lueerd en de alternatieven vergeleken worden door eenvoudigweg 
de verandering in de bijdrage aan de winst te berekrnen. 

Alvorens wat voor soort berekeningen dan ook te maken, moet 
de layout technicus helemaal op de hoogte zijn van de boekhoud-
kundige en financiele spelregels in zijn eigen onderneming. 
Meestal zijn er in een onderneming meer gegadigden voor de gel-
den die ter beschikking staan, en de voorstellen moeten dus 
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bekeken worden aan de hand van een meeteenheid die voor allen 
gelijk is. Daarnaast is het hoogst belangrijk voor de layout 
technicus om te weten welke beslissing de bedrijfsleiding van 
plan is te nemen op basis van de gegevens die door de layout 
technicus verstrekt zijn. De politiek binnen de onderneming 
op het gebied van afschrijving, belasting, kosten-verdeel 
procedures, en de verbijzondering van kosten naar bepaalde 
rekeningen zijn gebieden waarin potenti6le vergissingen gemaakt 
kunnen worden tenzij men van deze zaken goed op de hoogte is. 

Er zijn verschillende methodes voor het berekenen van de 
praktische haalbaarheid van een investering in een nieuwe lay-
out. De rentabiliteit, het winstvermogen en de terugverdien-
tijd zijn alle methoden die gebruikt kunnen worden, en er is 
geen overeenstemming over de vraag welke de beste is. 

Voordat de layout technicus of layout analyst begint met 
het verzamelen van de gegevens, moet hij zich ervan bewust 
zijn dat er twee soorten uitgaven zijn: kapitaalsuitgaven en 
bedrijfsuitgaven. Een onjuiste of niet-consequente classifi-
catie van deze uitgaven kan tot ernstige fouten leiden. Vragen 
op het gebied van een correcte classificatie dienen samen met 
de financiele afdeling opgelost te worden alvorens met de ana-
lyse begonnen wordt. 

Gezien de overwegingen is het gewenst een systematische 
methodiek te hebben voor het classificeren van de kosten-ele-
menten en het verzamelen van de daarvoor benodigde kosten-
gegevens, en wel zodanig dat elke analyse-methode gebruikt kan 
worden voor het meten van de verwachte prestatie. Om dit te 
kunnen realiseren wordt de volgende procedure aanbevolen: 

FIGUUR 10 - 8. Het formulier Schatting Benodigde Investeringen voor de modernisering van de material hand-
ling installatie en produktie-apparatuur van een fabriek. In dit formulier is ruimte voor het classificeren 
en vermelden van de benodigde fondsen om het projekt van start te doen gaan. De uitgaven zijn vermeld als 
funkties van tijd. Dit vergemakkelijkt de analyse met behulp van 64n der contante-waarde methoden en helpt 
te voorkomen dat uitgaven over het hoofd gezien worden die ergens in de toekomst nodig kunnen zijn. In 
het voorbeeld zal een derde deel van de material handling apparatuur niet eerder dan in 1961 ingekocht wor-
den. De perioden voor en na het nulpunt kunnen tijdintervallen van willekeurige grootte zijn die gemakke-
lijk in het gebruik zijn; het feit of we kalender-jaren, fiskale jaren, kwartalen of maanden gebruiken is 
niet belangrijk. 

Het opnemen van posten in de onkosten-sector is een indicatie dat er een geldige reden is waarom deze uit-
gaven niet gekapitaliseerd worden, en/of dat de uitgaven verricht zijn voordat de onkosten-rekeningen op-
gesteld zijn. De kolommen voor deze uitgaven kunnen na het nulpunt gebruikt worden, maar alleen indien dit 
andere dan de normale bedrijfsuitgaven zijn en verricht worden om het projekt geheel van start te kunnen 
doen gaan. Indien er een 44nmalige doorbelasting is voor incourant, zoals in dit voorbeeld, dan moat deze 
post opgenomen worden onder het hoofd "uitgaven", maar het bedrag dient omcirkeld te worden en niet mee-
geteld te worden bij het totaalcijfer. Dit geeft aan dat we te maken hebben met een niet geamortiseerde 
investering van een vroegere installatie die nu incourant is geworden, maar dit wordt niet beschouwd als 
een onderdeel van de financiBle rechtvaardiging van dit projekt. 

Boekingen onder het hoofd Werkkapitaal moeten alleen gaan over toegevoegd  werkkapitaal dat nodig is om het 
projekt te ondersteunen. Investeringen in het werkkapitaal zijn slechts voor de levensduur van het projekt 
en zullen afgelost worden bij de beEindiging van het projekt. Het zijn daarom geen faktoren bij de bereke-
ning van de terugverdientijd, alhoewel zij wel gebruikt kunnen worden voor het berekenen van de rentabi-
liteit of de winstgevendheid. Wanneer een vergelijking gemaakt wordt van alternatieve voorstellen met ver-
schillen in de daarvoor benodigde investeringen, dan moat voor elk alternatief voorstel een aparte kopie 
van dit formulier gebruikt worden. 
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Stel een werkformulier op waarop de benodigde 
investeringen per alternatief verzameld kunnen worden 
Stel een werkformulier op met behulp waarvan de ge-
schatte bedrijfskosten vastgesteld kunnen worden 
Maak berekeningen om de uitgaven ten behoeve van de 
alternatieve layout plannen te kunnen vergelijken of 
rechtvaardigen. 

Het formulier Schatting Benodigde Investeringen, dat in 
figuur 10 - 8 staat afgebeeld, verschaft voldoende ruimte 
voor het vermelden van de diverse soorten investeringsuitgaven, 
en relateert deze uitgaven aan de periode waarin zij zich voor-
doen. De meeste uitgaven of verzamelposten van uitgaven die 
-zich in de praktijk voordoen staan links op het formulier, 
waarbij diverse open ruimten voorzien zijn voor speciale pos-
ten. Er is eveneens ruimte voor die uitgaven die zich voor de 
aanvang van de fabrikage-aktiviteiten voordoen, omdat deze 
posten vaak over het hoofd gezien worden. Met nadruk wordt er-- 
op gewezen dat posten uit deze categorie naar een kosten-reke-
ning getransporteerd zullen worden en dat deze uitgaven niet 
geactiveerd mogen worden. Het kan soms echter voorkomen dat 
posten die als onkosten geboekt zijn, zoals bouwrijp maken van 
de grond en technische hulpdiensten, toch als kapitaalsuitga-
ven beschouwd zullen worden, afhankelijk van de omstandigheden 
waaronder de uitgave gedaan wordt. 

Een deel van het formulier is bestemd voor het werkkapi-
taal, ook bier weer in verband met het felt dat het vaak over 
het hoofd gezien wordt in die calculaties waar het wel thuis 
hoort. De vertikale kolommen kunnen bovenaan gedefinieerd wor-
den door het jaar waarin een bepaalde uitgave verricht moet 
worden. De geldswaarde als funktie van tijd is belangrijk, en 
men vergeet snel dat uit bepaalde fondsen zeer ver voor de aan-
yang van de fabrikage-aktiviteiten al geput wordt. Wanneer 
bijvoorbeeld drie jaar voor aanvang produktie in plaats van 
een jaar daarvoor al Fl. 500.000 voor de grond betaald is, dan 
is bij een eenvoudige rentevoet van 6% per jaar het verschil 
in totale kosten al Fl. 60.000. Dit soort uitgaven wordt gemak-
kelijk vergeten, tenzij op het formulier ruimte voorzien is 
voor deze uitgaven "vooraf". 

Soms zijn nog extra kapitaalsinvesteringen nodig nadat 
reeds een aanvang is gemaakt met de aktiviteiten. Het kan bij-
voorbeeld zijn dat een veem toegevoegd wordt aan een produce-
rend bedrijf nadat de produktie al enige tijd in voile gang is. 
Dit formulier omvat een aanmaning dat dergelijk soort dingen 
uitgezocht en niet over het hoofd gezien dienen te worden. 1 ) 
Alle posten op dit formulier moeten ondersteund worden door 
speciaal hiervoor opgemaakte schattingen door de technische 
dienst of door financi6le voorspellingen. In het algemeen wordt 
per alternatief plan een blad van dit formulier opgesteld. 
1) De gegevens op dit werkformulier vormen de basis voor de 
aanvragen met betrekking tot de toewijzing van kapitaal, zoals 
die meegenomen moeten worden in het Kapitaalsuitgaven Budget. 
Voor de bespreking hiervan zie Hoofdstuk 15. 
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Hetzelfde algemene formaat wordt gebruikt bij het werk-
formulier voor de registratie van de gegevens voor de bedrijfs-
kosten. Een voorbeeld van een werkformulier, de Schatting Be-
drijfskosten, staat geillustreerd in figuur 10 - 9. Ook hier 
zijn de kosten-elementen links op het formulier vermeld. De 
vertikale kolommen kunnen gebruikt worden voor het registreren 
van de bedragen, ofwel per periode, of per alternatief of per 
combinatie van beide. Het formulier kan derhalve gebruikt wor-
den voor het berekenen van verschillen tussen de alternatieven, 
tussen de kosten per periode of tussen de combinaties van beide. 
Alle posten dienen vergezeld te gaan van formulieren met gede-
tailleerde kosten-analyses. 

De specificatie van de kosten-elementen is ogenschijnlijk 
zeer gedetailleerd, maar dit is bewust zo gedaan. Het komt te 
vaak voor dat enkele van de meest voorkomende elementen over 
het hoofd gezien worden; en dit formulier is een hulpmiddel om 
te kontroleren of alle van toepassing zijnde kosten in de bere- 
keningen zijn meegenomen. Beide formulieren kunnen gebruikt wor-
den voor wat voor soort projekten dan ook, ongeacht de gecompli-
ceerdheid, door alleen die posten op te nemen die in dat geval 
nuttig en noodzakelijk zijn. 

Wanneer deze twee formulieren voor een bepaald projekt 
ingevuld zijn, dan hebben we de gegevens die nodig zijn voor 
het berekenen van de oplossing. We moeten nu beslissen welk 
soort analyse we zullen uitvoeren met de verzamelde gegevens. 
In veel gevallen zal de analyst - door ondernemingspolitiek 
gedwongen 	een gegeven evaluatie-methode moeten hanteren, maar 
zelfs indien dit zo mocht zijn, moet hij toch vertrouwd zijn 
met de theorie en de inherente aannamen waarop deze methode is 
gebaseerd. 

In verband met de ruimte is een gedetailleerde bespreking 
van de diverse analyse-methoden niet mogelijk. In de huidige 
vakliteratuur is over dit onderwerp een schat aan informatie 
beschikbaar, alhoewel gememoreerd dient te worden dat de experts 
'het er niet over eens zijn welke daadwerkelijk de beste methode 
is om te gebruiken. 

Wij bevelen \ het gebruik aan van de gekapitaliseerde kas-
stroom-methode 2 ) of de rentabiliteits-index methode 3 ) ten 
behoeve van studies voor de rechtvaardiging en/of vergelijking 
tussen alternatieven in de volgende gevallen: 

Voor een bespreking van dit onderwerp zie Edward A. Ravens-
croft, "Return on investment", HARVARD BUSINESS REVIEW, 
Vol. 38, No. 2 (Maart/April 1960), blz 97+, en Eugene L. 
Grant Ireson, "Principles of Engineering Economy", Fourth 
Edition, New York: The Ronald Press Co., 1960) 

Voor een bespreking zie R.I. Ruel, "Profitability index for 
Investments", HARVARD BUSINESS REVIEW, Vol. 35, No. 4 
(Juli/Augustus 1957), blz. 116 - 132. 
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Elk belangrijk herindelings-projekt 
Elk layout projekt waarvoor in opeenvolgende jaren 
deel-investeringen gedaan moeten worden 
Elk layout projekt waarvoor een deel van de activa 
nodig is met onderling per element een groot ver-
schil in nuttige levensduur 
Elk layout projekt waarin het patroon van middelen 
en/of kosten sterk aan schommelingen onderhevig is 
naarmate de tijd verstrijkt 
Wanneer het onderhanden zijnde projekt moet wedijve-
ren met projekten van andere afdelingen of gebieden 
om de beperkt beschikbare middelen 

Voor de meeste projekten is een dergelijk uitgebreide 
analyse niet nodig, en zal een minder gecompliceerde methode 
voldoende zijn. Voor veel layout projekten zijn geen grote 
investeringen nodig, en zal een herindeling van de reeds be-
schikbare apparatuur voldoende zijn. Het belangrijkste deel 
van de te dekken kosten bestaat uit de kosten gemaakt ten be-
hoeve van de planning en de verplaatsing. Voor herindelings-
projekten, waarin de voorgestelde alternatieven met de be-
staande toestand vergeleken kunnen worden, is een uitgebreide 
analyse niet noodzakelijk, en ook niet voor projekten die 
slechts een klein deel van de totale reeks aktiviteiten be-
invloeden, net zo min als trouwens voor "gedwongen" projekten 
die nodig zijn om een grotere aktiviteit naar behoren aan het 
funktioneren te houden. In die gevallen kan men voor het nemen 
van een juiste beslissing volstaan met de berekening en verge-
lijking van de terugverdientijden. Een woord van waarschuwing 
is hier echter op zijn plaats: gebruik de terugverdientijd 
niet als hulpmiddel wanneer een gedetailleerde, meer nauwkeu-
rige methode meer op zijn plaats zou zijn. 

FIGUUR 10 - 5. Het formulier Schatting Bedrijfskosten. In dit voorbeeld zijn vermeld de vergelijkba-e 
bedrijfskosten voor zowel de bestaande methode als een voorgestelde methode (Alternatief A) alsmede de 
verschillen tussen de twee. Vergeleken zijn hier de gemiddelde kosten van dc huidige methode met de ge-
middelde kosten van Alternatief A, en berekend zijn of: verschillen in de kosten per element en in de 
totaal-bedragen. (De getallen die vermeld staan zijn de voortschrijdende gemiddelden over de volgende 
vijf jaar). 

In de meest rechtse cijferkolom is de post op regel 27 een gemiddelde vermindering in de jaarkosten, 
of toegevoegde winst voor belasting, van $ 150.000 dat het resultaat zou zijn van het verrichten van da 
uitgaven zoals die in figuur 10 - 8 staan. 

Opgemerkt dient te worden dat het formulier gebruikt kan worden voor het vergelijken van een aantal 
alternatieven door de kosten per alternatief in een afzonderlijke kolom te vermelden. We kunnen ook twee 
kolommen voor elk alternatief nemen en de verschillen voor elk kosten-element berekenen. Nog oen andere 
mogelijkheid is het formulier te gebruiken voor het berekenen van de kosten voor een bepaald alterna-
tief voor maximaal zeven jaar (of perioden) en voor elk van de jaren een kolom te gebruiken voor het ver-
melden van de gemiddelde kosten. Dit had gedaan kunnen worden vow. het vaststellen van de gemiddelde, 
over 5 jaar berekende kosten of voor het registreren van de basis-gegevens ten behoeve van de contante-
waarde methode of de berekening van de gekapitaliseerde kasstroom. 
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Aangezien alle analyse-methode in wezen van dezelfde uit-
gaven en kosten-gegevens afhangen, is het vaak dienstig het 
geheel te evalueren met behulp van een eenvoudige methode, zo-
als de terugverdientijd of de gemiddelde rentabiliteit, om pas 
dan naar meer exacte berekeningen over te gaan als duidelijke 
voordelen niet evident zijn. 

In figuur 10 - 10 is gebruik gemaakt van de gegevens uit 
figuur 10 - 8 en 10 - 9 voor de berekening van de terugverdien-
tijd. In dit voorbeeld is gewerkt met de wijzigingen in de kos-
ten tussen een bestaande en een voorgestelde methode, en voor 
het bepalen van de terugverdientijd zijn de kostenbesparingen 
(toename van de winst op kasstroom-basis) vergeleken met het 
totaal af te lossen bedrag. 

We hebben dit voorbeeld van de terugverdientijd opgenomen 
omdat het een populaire methode is voor de rechtvaardiging en 
vergelijking van kosten. We hebben echter al gewaarschuwd tegen 
de beperkingen ervan. Het is vooral niet aan te bevelen te ver-
trouwen op terugverdientijd-calculaties wanneer de nuttige le-
vensduur van het projekt aanzienlijk langer is dan de terugver-
dientijd. 

In de uiteindelijke analyse zijn de kosten niet het enige 
element dat bij de keuze tussen voorgestelde layouts geevalueerd 
moet worden. De imponderabilia die met behulp van de faktor ana-
lyse methode geevalueerd zijn zullen vaak belangrijker zijn dan 
rechtvaardiging en/of vergelijking van kosten. In ieder geval 
kunnen beide methoden zeer wel gebruikt worden bij vele,zo niet 
de meeste projekten. 

VERZOEK OM GOEDKEURING 

Het verkrijgen van toestemming voor de layout kan geschie-
den middels een aantal verschillende methoden, welke afhangen 
van de aard van het projekt, de onderneming, en wat voor soort 

	>. 
FIGUUR 10 - 10. Het formulier voor de Raming van de Terugverdientijd. Dit formulier is gebruikt voor het 
berekenen van de terugverdientijd, waarvoor de bedragen gebruikt zijn uit figuur 10 -8 en 10 - 9. In dit 
voorbeeld is aangenomen dat we te maken hebben met een naamloze vennootschap en een winst-situatie waar-
voor aan belasting 50% verschuldigd is (Post 3). De vennootschapsbelasting (de gemiddeld verwachte toe-
komstige belasting) most in elke situatie zowel t.a.v. post 3 als post 7 ge4valueerd worden. In post 7 
compenseren we het bedrag aan additionele belasting die we hadden moeten betalen als de onkosten op 
regel 14 van RMA 720 niet gemaakt waren. 

Benodigd werkkapitaal in welke vorm dan ook is niet meegenomen in de terugverdientijd-calculaties, omdat 
we aannemen dat het tutale bedrag aan extra werkkapitaal afgelost zal zijn als de installatie ophoudt te 
funktioneren of incourant verklaard is. We moeten in gedachten houden dat de totaal gevraagde gelden, de 
totaal te amortiseren kapitaalsinvestering, en de totaal af te Iossen middelen gedurende de terugverdien-
tijd vaak verschillende bedragen zullen zijn. Os de terugverdientijd gemakkelijk te kunnen berekenen 
worden, normaal gesproken, eenmalige kosten in verband met incourant en aanloopverliezen niet in de kos-
ten-calculaties meegenomen, tenzij voor bepaalde alternatieven om voor de hand liggende redenen dit wel 
gedaan moet worden. 
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toestemming vereist is. In het algemeen gesproken komt het ver-
krijgen van goedkeuring voor de algemene totaal-layout neer op 
het volgende: 

Neem de layout nogmaals in ogenschouw met mensen die er 
het meest bij betrokken zijn, waaronder operationeel 
personeel en mensen van de hulpdiensten. Dit kan gezien 
worden als een kontrole op de layout. Het geeft anderen 
het gevoel deel te nemen aan het projekt en helpt de 
layout "verkoop-rijp" te waken. Anderen zullen beter 
begrijpen wat er geplanned is. Zij kunnen de helpende 
hand bieden bij het ontdekken van eventuele fouten. 
Dankzij dit alles zal het mogelijk zijn de alternatieve 
layouts aan de hogere bedrijfsleiding aan te bieden met 
de ondersteuning van diegenen die er direkt bij betrok-
ken zijn. 

Maak een duidelijk en nauwkeurig "beeld" van het voor-
stel. Een goede duidelijke uitbeelding zal ertoe bij-
dragen dat anderen snel begrijpen wat zij precies moe-
ten goedkeuren. Dit kan bereikt worden met huidige-en-
voorgestelde uitbeeldingen, met de-aandacht-trekkende 
modellen, en door het tonen van aanbevelenswaardige 
alternatieve oplossingen. 

Stel een presentatie op ten behoeve van de goedkeuring. 
Deze presentatie kan mondeling of in rapportvorm geschie-
den. Het specifieke verzoek dient alleen te omvatten het 
verzoek om goedkeuring en de toewijzing van de benodigde 
gelden. Het verzoek dient een samenvatting te geven van 
de benodigde investeringsgelden, het tijdstip waarop het 
geld uitgegeven zal worden, wat de opbrengst zal zijn 
en wanneer, een specificatie hoe het geld besteed zal 
worden, en tenslotte de niet-kwantificeerbare voor-en 
nadelen. Tenslotte moet het verzoek antwoord kunnen ge-
ven op de vragen die de mensen voor op de tong liggen 
wanneer zij lets moeten goedkeuren, n.l.: 

Wat kunnen we naar verwachting verdienen met deze 
layout? 
Welke risiko's lopen we met deze layout? 
Wat is de invloed van deze layout op mij persoonlijk 
en op de groep die ik vertegenwoordig. 

HET VASTLEGGEN VAN DE GOEDKEURING 

Nadat goedkeuring verleend is voor het algemene totaal-
layout plan, zijn we gekomen bij Blok 9 van het S.L.P.-patroon. 
Nu we dit punt bereikt hebben kunnen we overgaan naar de fase 
van het gedetailleerde layout plan. Het is met het oog hierop be-
langrijk dat we het goedgekeurde plan vastleggen, dupliceren of 
op de een of andere manier reproduceren, opdat alle verdere plan-
ning aktiviteiten aan zullen sluiten op datgene wat reeds alge-
meen is goedgekeurd. Dit zal ertoe bijdragen de coordinatie te 
verzekeren en te voorkomen dat bepaalde groepen hun inspanningen 
richten op niet-goedgekeurde plannen. 
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ELKAAR OVERLAPPENDE OVERWEGINGEN 

De planning van de algemene totaal-layout is behandeld 
in de acht hoofdstukken van Deel Twee in een direkt-aansluiten-
de volgorde. We moeten echter in gedachten houden dat er een 
overlapping is van Fase II met zowel Fase I als Fase III. Dit 
betekent dat we ons al vaak zullen moeten verdiepen in belang-
rijke, tot Fase III behorende details, terwijl we nog de alge-
mene totaal-layout aan het uitwerken zijn. Het betekent boven-
dien vaak dat een voorlopig algemeen totaal-plan gemaakt zal 
moeten worden. Deze goedgekeurde Fase II zal dan aan anderen 
voorgelegd worden ter bestudering, commentaar, en eventuele aan-
passing. De huishoudelijke dienst, architecten, layout adviseurs 
en anderen spelen hier vaak een rol, voorzover zij al niet reeds 
hebben deelgenomen aan de integratie van de modificerende over-
wegingen of de evaluatie van de alternatieven. 

Intussen kunnen we voorzichtig verder gaan met plannen ten 
aanzien van de tot Fase III behorende details zonder een al te 
grote kans te lopen dat belangrijke veranderingen in de algemene 
totaal-layout de gedetailleerde plannen tot verspillingen zullen 
degraderen. Het is echter wel een verspilling van manuren en 
technische kundigheden om ons al te ver in Fase III details te 
verdiepen zonder dat algemene overeenstemming bereikt is over de 
belangrijkste ruimte relaties en over de belangrijkste permanen-
te eigenschappen van de grond of het gebouw. 
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INLEIDING TOT DEEL DRIE 

In Deel Drie van dit boek wordt behandeld de planning van 
de gedetailleerde layouts. Dit is Fase III uit de Basisstruc-
tuur van Fasen. Het omvat de indeling en locatie van elke ma-
chine, elk deel van de apparatuur, de arbeidsruimte voor elke 
werknemer, de magazijn-stellingen ten behoeve van het materi-
aal en de steunverlenende diensten. 

Zoals reeds gesteld in Deel Een volgen de fasen elkaar op 
en om de beste resultaten te verkrijgen zouden ze elkaar moeten 
overlappen. We hebben eveneens gesteld dat het S.L.P.-patroon 
van procedures in wezen zowel voor Fase II als voor Fase III 
gelijk is. Het patroon wordt slechts meer gedetailleerd her-
haald voor elk van de in te delen gedetailleerde gebieden. 

We kunnen voor de beschouwing van Fase III aanvangen met 
een recapitulatie van het S.L.P.-patroon. De belangrijkste te-
rugblik kan wellicht gevormd worden met behulp van de bij deze 
inleiding behorende figuur, waarin het patroon in diagram-vorm 
staat (zie volgende bladzijde). 

Bijna elk layout projekt begint met het verzoek om dit 
projekt door iemand in een leidinggevende positie. Deze per-
soon, of hij nu een militaire commandant, een regerings-funk-
tionaris, een algemeen direkteur of een afdelingshoofd is, 
brengt naar voren dat bepaalde plannen verlangd worden. Deze 
worden aangeduid als de Start van door de Leiding gewenste 
Plannen. 

Deze door de leiding gewenste plannen worden in symbo-
len vertaald die de sleutelgegevens voor het layout projekt 
voorstellen, n.l. P, Q, R, S en T. P en Q worden geanalyseerd 
als de inleidende stap voor de uitvoering van het patroon. 
Hierna volgt de Materiaalstroom (op basis van P, Q, R en T) 
en de Relaties tussen de Aktiviteiten (op basis van P, Q, S en 
T). Deze leiden op hun beurt tot het Aktiviteit Relatie Diagram. 
R en S worden dan verder ontwikkeld in het kader van de voor de 
fabrikage benodigde Machines en Apparatuur alsmede de facilitei-
ten ten behoeve van de Hulpdiensten; op basis hiervan wordt de 
Benodigde Ruimte vastgesteld. Deze benodigde ruimte wordt daarna 
afgewogen tegen de Beschikbare Ruimte en de resultaten uitge-
werkt ten behoeve van het Ruimte Relatie Diagram. Dit diagram 
wordt vervolgens aangepast overeenkomstig de Modificerende Over-
wegingen en hun Praktische Beperkingen. Tenslotte worden een 
aantal Alternatieve Layouts ontwikkeld. Van deze alternatieven 
wordt een Evaluatie gemaakt, waarna de beste layout gekozen 
wordt. 

Bij het doorwerken van het patroon worden de beste ideeen 
en gedachten zowel van onszelf als van de overige, erbij betrok-
ken partijen, erin verwerkt. Dit staat aan de linkerzijde van 
het diagram aangegeven als de Suggesties van Logische Proposi-
ties, Als tegenkrachten met betrekking tot elk voorstel zullen 
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we te maken krijgen met de Specifieke Limiterende Praktijkpro-
blemen. We zijn begonnen met een S.L.P. (Start van door de 
Leiding gewenste Plannen) en we hebben het patroon gevolgd, 
waarbij we ons hebben laten leiden door de aan weerszijden van 
het diagram vermelde S.L.P.'s. Wanneer we het geheel naar be-
horen uitvoeren dan eindigen we tenslotte weer met een S.L.P., 
het Selecte Layout Plan. 

Spelen met letters? Een vergezochte acrostichon? Bepaald 
well Maar misschien helpt het om het basis-patroon van Syste-
matische Layout Planning duidelijk in het geheugen van de le-
zer te fixeren. 





HOOFDSTUK 11 --- HET GEDETAILLEERDE LAYOUT PLAN 

Bij de gedetailleerde layout planning gaat het om het 
lokaliseren van elke machine afzonderlijk en elk afzonderlijk 
deel van de apparatuur. We hebben nu te maken met meer speci-
fieke en meer gedetailleerde gegevens, meeteenheden, en analyse-
technieken. Met behulp van figuur 1 - 6 kunnen we het inzicht 
hieromtrent nog eens opfrissen. Hoe het ook zij, bij het bepa-
len van de layout per gebied in detail volgen we in principe 
hetzelfde patroon als in Fase II, alleen meer gedetailleerd. 

Nog een belangrijk verschil is dat we de gedetailleerde 
plannen maken binnen de grenzen van nog specifiekere beperkin-
gen. De Beschikbare Ruimte is nu bijvoorbeeld tamelijk goed 
vastgesteld; de beperkingen ten aanzien van gebied en configu-
ratie zijn eenduidig bepaald wanneer de Algemene Totaal-Layout 
eenmaal goedgekeurd is; de afstand tussen de pilaren, de toege-
stane vloerbelasting en de overige bouwkundige karakteristie-
ken liggen eveneens vast ; overeenstemming is bereikt over het 
handling systeem tussen de afdelingen; de beleidslijnen en pro-
cedures op het gebied van produktie-schema's, voorraadbeheer en 
tijdregistratie zijn opgesteld. 

Dit stelt ons in staat het gedetailleerde layout plan te 
maken binnen het kader van de vooraf vastgeiegde afspraken. 
Het is logisch en tijdsbesparend om vragen met betrekking tot 
de algemene situatie (in het algemeen tussen de gebieden) eerst 
op te lossen alvorens met de details aan te vangen, want voor 
gedetailleerde layout planning is in de regel een aanzienlijke 
hoeveelheid tijd nodig. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de 
gedetailleerde planning belangrijker is of meer vakkennis en 
ervaring vergt. Integendeel, het is in Fase II dat de belang-
rijke en dure beslissingen met betrekking tot de layout genomen 
worden. Maar voor Fase III zijn meer manuren op het gebied van 
planning nodig, welke noodzakelijk zijn om geld te besparen 
bij de installatie, bij eventuele aanpassingen en bij stilstand 
in de produktie. Het is dan ook meestal mogelijk de gedetail-
leerde layout planning te delegeren aan mensen die een niveau 
lager in de organisatie zitten dan diegenen die vrij nauw betrok-
ken zijn geweest bij de planning van de algemene totaal-layout. 

Nog een verschil tussen Fase II en Fase III is het niveau 
van de mensen, die zullen deelnemen aan en assisteren met de 
layout planning. Aan de planning van de algemene totaal-layout 
neemt de bedrijfsleiding dan wel de afdelingshoofden deel. Ook 
de goedkeuring voor de plannen moet door deze mensen verleend 
worden. Bij de gedetailleerde layout planning vragen we naar de 
mening van diegenen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor 
de aktiviteiten binnen elke afdeling of deelgebied, welke we 
aan het indelen zijn. Op dit niveau hebben we te maken met ba-
zen, assistenten en groepsleiders van hulpdiensten en sekties. 
Deze mensen moeten beslist in het proces betrokken worden. Wan-
neer we nalaten die mensen deel te laten nemen aan de planning 
die er in de praktijk mee werken en die qualitate qua erin 



geinteresseerd zijn, dan maken we een ernstige fout, en wel 
een fout die ertoe kan leiden dat de layout in het geheel niet 
praktisch is of dat de installatie niet doelmatig zal funktio-
neren. 

GEDIFFERENTIEERDE RUIMTE-PLANNING 

Omdat gedetailleerde planning een tijdrovende zaak is en 
omdat elk layout projekt aan een praktische tijdlimiet gebonden 
is, zullen we er in het algemeen goed aan doen voor elk in te 
delen gebied een tijdschema op te stellen. Dit betekent dat we 
de tijden voor naast elkaar liggende gebieden op elkaar zullen 
moeten afstemmen, zodat we de invloed van de een op de ander 
en omgekeerd gelijktijdig kunnen uitwerken. Het tijdschema 
zelf zal een betere prestatie ontlokken aan diegenen die het 
layout projekt uitvoeren. En dankzij het tijdschema zal in het 
algemeen een betere coordinatie van het totale projekt mogelijk 
zijn. 

Daarnaast is een gedifferentiberde aanpak voor elk gebied 
gewenst. Hiermee bedoelen we dat ver van tevoren de verschil-
len in gradatie, soort of intensiteit van de uit to voeren 
layout planning onderkend en vastgesteld moeten worden. Voor 
het ene gebied kan geheel nieuwe apparatuur benodigd zijn, ter-
wijl een tweede gebied ongewijzigd verplaatst zal worden; hier-
voor zal de gedetailleerde planning, uitgezonderd het strikt 
noodzakelijke deel, tot een later tijdstip uitgesteld worden. 

Om deze planning in diverse gradaties to realiseren gebrui-
ken we dezelfde klinker-waardering code, die we eerder in dit 
boek al toegepast hebben. Zie figuur 11 - 1. 

A - Absoluut noodzakelijk om de gedetailleerde layout 
planning nu to doen. 

- Extra belangrijk om de gedetailleerde layout nu to 
doen. 

I - Invloedrijk tijdstip om de gedetailleerde layout 
planning to doen. 

- OK, normale layout planning. 

- Uiterst onbelangrijk, verspil nu geen tijd aan layout 
planning. 

FIGUUR 11 — 1. Waarderingsmaatstaven voor Gradaties in de Planning van Ruimten. Dit is een systematische 
manier om de mate van aandacht vast te stellen die voor de layout van elk gebied op zijn pleats is, gezien 
in het licht van het tijdschema van het totale projekt. 
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Wanneer deze van A t/m U lopende waardering voor elk ge-
hied vastgesteld wordt, is dit een aanduiding voor de lagere 
leiding en het uitvoerend personeel waaraan de voor planning 
gereserveerde tijd besteed zal worden en tevens welke gebieden 
"nagenoeg ongewijzigd" zullen blijven. De gebieden die met een 
"A" aangeduid zijn vereisen meestal nieuwe apparatuur, waarmee 
de onderneming in het geheel niet vertrouwd is. De van een "U" 
voorziene gebieden worden in wezen ongewijzigd gelaten, of de 
betrokken afdelingsleiding zal toestemming verleend worden 
zelf het eigen gebied in te delen. In elk geval zal Been tijd 
uitgetrokken worden voor de layout planning ervan. 

Het systeem om de mate van of aandacht voor de layout 
planning te waarderen wordt aangeduid als Gedifferentieerde  
Ruimte-Planning. In het algemeen geeft gedifferentieerde 
ruimte-planning, naast een gradatie van de layoutplanning, 
tevens een indicatie met betrekking tot de hoogte van de beno-
digde financiele investering. Het is dan ook logisch dat deze 
waarderingsmethode eigenlijk op grotere schaal toegepast zou 
moeten worden dan alleen maar voor het maken van een tijd-
schema voor de manuren die voor de layout planning nodig zijn. 

HERHALING VAN HET S.L.P.-PATROON 

We benaderen de layout van elk deelgebied overeenkomstig 
hetzelfde S.L.P.-patroon. We bepalen met welke produkten of 
materialen en met welke hoeveelheden we te maken hebben. Wan-
neer deze afwijken van de posten in de oorspronkelijke P - Q 

analyse, dan maken we een verdere, meer diepgaande analyse, 
of wanneer een meer gedetailleerde specificatie op zijn plaats 
is, dan kunnen we deze posten opnieuw classificeren en opnieuw 
onderzoeken. 

Opgemerkt dient bier te worden dat de projektie in de tijd 
van de produkten en de hoeveelheden korter kan zijn dan die in 
de planning van de algemene totaal-layout. Toen waren we bezig 
met een fundamentele algemene indeling die voor een lange tijds-
duur acceptabel moest zijn; nu zijn we de indeling van een deel-
gebied aan het plannen, welke wellicht maar voor een seizoen 
of een model goed is of maar zal duren tot het huidige produkt 
naar een ander gebied verplaatst wordt. Bij detail-layouts ver-
wachten we herindelingen, maar bij het maken daarvan moeten we 
wel voorkomen dat het algemene plan van de totaal-layout in de 
war gestuurd wordt. 

Toen we voor de totaal-layout de materiaalstroom analy-
seerden, hebben we de analyse-techniek bepaald afhankelijk van 
de desbetreffende relatieve hoeveelheden. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot de gedetailleerde layout planning. We gebruiken 
in principe dezelfde soorten analyse, waarbij we ze aanpassen 
om het onderhanden zijnde projekt zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren. Voor het vastleggen bijvoorbeeld in Fase II van de 
materiaalstroom van een of enkele produkten of materialen ge- 
bruikten we een formulier voor de proces-analyse van bewerkingen, 
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terwijl we hier behoefte hebben aan meer details, en dus gebrui-
ken we een formulier voor de proces-analyse van de materiaal-
stroom. Zie figuur 11 - 2. Zo ook zal, wanneer we de details 
van een montageband plannen, een formulier voor de van beide kanten 
inkomende materiaalstroom meer definitieve informatie verschaf-
fen. Zie figuur 11 - 3. Voor elk soort projekt kan het gerecht-
vaardigd zijn een aangepast analyseformulier te hebben met het 
oog op dit soort doelstellingen, wanneer herindelingen of aan-
passingen van layouts een frequente noodzaak zijn. 

Voor de aktiviteiten binnen elk gebied kunnen aparte rela-
tie formulieren opgesteld worden. We kunnen nu een geheel for-
mulier opstellen voor wat in de fase van de totaal-layout maar 
een aktiviteit op een enkele regel op het formulier was. In het 
gedetailleerde relatie formulier nemen we nu aktiviteiten op 
zoals de afvalton, de klok en het fonteintje, terwijl we op het 
algemene relatie formulier als vergelijkbare aktiviteiten opge-
nomen zouden hebben de retour-afdeling, het bureau tijdregis-
tratie en de kantine. Het is uiteraard niet noodzakelijk een 
relatie formulier te maken voor elke regel op het algemene rela-
tie formulier, maar wanneer we met een vrij groot gebied te ma-
ken hebben, of wanneer de hulpdiensten belangrijk of gecompli-
ceerd zijn, zullen we op de lange duur tijd besparen wanneer we 
voor dat bepaalde gebied de procedure voor het relatie formulier 
volledig aanhouden. 

Figuur 11 — 2. Het formulier voor de proces—analyse van de materiaalstroom volgt de beweging van het mate-
riaal tijdens elke deelstap van het proces. Gebruik wordt gemaakt van de proces—analyse symbolen. We gebrui-
ken het in Fase III, zoals we het formulier voor de proces—analyse van bewerkingen in Fase II gebruikt hebben. 
Het gebruik van de proces—analyse van de materiaalstroom is echter geenszins beperkt tot 66n afdelingsgebied. 
Het kan gebruikt worden wanneer de volledig gedetailleerde stappen in de stroomvolgorde gewenst zijn, in het 
bijzonder wanneer we analyses maken voor verbeteringen in de materials handling, zoals wanneer we het ruimte 
relatie diagram modificeren op grond van materials handling—technische overwegingen. 

Het handling symbool in dit formulier bestaat uit een combinatie van een half bewerking—symbool en een half 
transport—symbool. Door het scheiden van de handling aktiviteiten is het gemakkelijker onderscheid te maken 
tussen de echte bewerkingen en de echte transporten, om zodoende duidelijker de huidige of de voorgestelde 
fabrikage—methode te kunnen analyseren. We spreken van "handling" wanneer een voorwerp opgesteld, voorgericht, 
verplaatst of gepositioneerd wordt voorafgaande aan een andere aktiviteit. Door deze definitie wordt het 
symbool "bewerking" beperkt tot die gevallen dat een voorwerp opzettelijk gewijzigd wordt in een van zijn 
fysische of chemische kenmerken, of gemonteerd wordt met of gedemonteerd wordt uit een ander voorwerp. Het 
"transport" symbool wordt eveneens beperkt tot die gevallen dat een voorwerp van de ene pleats naar de andere 
vervoerd wordt. 

Bovenaan op het formulier is ruimte voor het omrekenen van de diverse op het formulier vermelde eenheden. 
Zelfs wanneer maar 66n produkt of materiaal (of produkt/materiaalgroep) op het formulier vermeld staat, zijn 
omrekeningen toch noodzakelijk om de informatie ten aanzien van tijd en kosten uit te werken. 

Opgemerkt dient te worden dat de kolom "tijd" op een aantal manieren gebruikt kan worden. Deze kan gebruikt 
worden om de tijd die per dag gebruikt wordt aan te geven (zoals in dit voorbeeld) of per eenheid eindprodukt. 
Men kan erin ook aangeven de tijd per geregistreerde eenheid, hoewel dan de kolom niet getotaliseerd kan 
worden, daar de frequentie per geregistreerde eenheid vari4ert. Hetzelfde geldt voor de kolom "kosten". 
Bovenaan deze kolom is ruimte om te vermelden of we te maken hebben met arbeidskosten, bedrijfskosten, totale 
kosten of met een ander soort kosten. 
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Bij het maken van het diagram van de relaties of de mate-
riaalstroom binnen het gebied, volgen we weer dezelfde proce-
dures als bij de totaal-layout. Enige aanpassingen en wijzigin-
gen kunnen gewenst blijken te zijn, maar in het algemeen houden 
we ons aan de symbolen en de codes van de S.L.P.-afspraken. 
Deze zijn zinvol, duidelijk en eenduidig. Zie figuur 11 - 4. 
Eveneens wordt nogmaals verwezen naar figuur 6 - 5. Dat kleine 
kantoorgebied zou opgevat kunnen worden als een afdeling of als 
een groot kantoor, in welk geval het diagram ervan zou thuis-
horen in Fase II - A of III. 

Voor het bepalen van de benodigde ruimte gaan we ons nu 
bezig houden met de ruimte voor elke afzonderlijke machine, 
man, neerzetruimte en dergelijke. Dit impliceert dat we zullen 
moeten gaan werken met de werkelijke afmetingen van elk ruimte-
in-beslag-nemend element. Het kan goed zijn dat we in Fase II 
algemene getallen voor de ruimte gebruikt hebben zonder dat we 
de afmetingen van elk afzonderlijk element vastgesteld hebben. 
Nu moeten we echter meer in detail gaan. We moeten de werkelijke 
ruimte per element vaststellen. We moeten ons realiseren dat in 
het algemeen de beschikbare ruimte reeds qua hoeveelheid en toe-
stand is bepaald toen de algemene totaal-layout goedgekeurd 
werd. Het is echter mogelijk om ruimtes tussen afdelingen of ge-
bieden om te ruilen en in de meeste gevallen om de algemene to-
taal-layout binnen het raam van de belangrijk vaste aspekten 
enigzins aan te passen, in het bijzonder wanneer de overlapping 
tussen Fase II en III goed is. 

Bij de conversie van het aktiviteit relatie diagram tot 
een ruimte relatie diagram zullen we gebruik maken van echte 
visuele voorstellingen van de ruimte die voor elke machine of 
deel van de apparatuur nodig is. Dit voert ons tot de discussie 
hoe we de apparatuur zullen uitbeelden: met behulp van tekenin-
gen, mallen of modellen. We zullen dit onderwerp echter laten 
rusten tot in Hoofdstuk 12, waar we in ruime mate aandacht zul-
len besteden aan de methoden om layouts zichtbaar te maken en 
te reproduceren. Om een ruimte relatie diagram te maken moeten 
we in ieder geval, net zoals in Fase II, hiervoor een schaal 
vaststellen en de benodigde ruimte uitwerken met behulp van de 
een of andere visuele analyse. 

We komen tot de bevinding dat het ruimte diagram nagenoeg 
direkt resulteert in een ruwe indeling van de uitgebeelde appa-
ratuur. Hierna implementeren we de modificerende overwegingen  

Figuur 11 - 3. Het plannen van de gedetailleerde materiaalstroom naar, door en van een produktieband met be-
hulp van een "stroomsohema voor bandbevoorrading". In deze figuur wordt de montage getoond van een assortiment 
van twaalf tandenborstels (in tubes en met een dop strop) via een lopende band. Ondernemingen die auto's, toe-
stellen of andere produkten maken op een band die van beide zijden gevuld kan worden, kunnen dit soort formu-
lier gebruiken voor hun gedetailleerde layout planning. Een aantal van deze formulieren kunnen aan elkaar ge-
plakt worden wanneer langere regale of kolommen nodig zijn. Ook kan het geruite patroon voor spatigring ge-
bruikt worden, alhoewel dat in dit eenvoudige voorbeeld niet gedaan wordt. 
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Ontvangst— en verzendstation van 
materialen 

Elektrische snijmachine No. 53 

30- tons pers Federal No. 55 

55- tons pers Johnson No. 54 

30- tons pers Federal No. 56 

Transformator 

Matrijzen—opslag 

Kwaliteitskeuring 

Tijdregistratie en werkopdrachten 

Kantoor van voorman 

  

FIGUUR 11 — 4. Het Aktiviteit Relatie Diagram voor de gedetailleerde layout van een pers—afdeling. Dit tot 
Fase III behorende diagram is gemaakt met behulp van de codes en symbolen uit de S.L.P.—afspraken, net zoals 
in Fase II. Hier stellen zij afzonderlijke machines, rekken of andere detail—aktiviteiten voor, terwijl zij 
in Fase II hele afdelingen of grotere aktiviteiten vertegenwoordigden. Dit diagram kan uiteraard verbeterd 
worden door de vier—lijns en drie—lijns relaties tussen de aktiviteiten 1, 2 en 8 te verkorten. 

en beoordelen de daarmee gepaard gaande praktische beperkingen.  
Hierbij kunnen een groot aantal mogelijke, analytische technie-
ken toegepast worden, waarvan er echter teveel zijn om deze hier 
te vermelden. Voor een expose van deze technieken kan verwezen 
worden naar elk goed handboek over deze procedures of over be-
drijfskunde 1 ). Ook hier weer zijn logische alternatieve layout 
plannen het uiteindelijke resultaat. Een ook hier weer gebrui-
ken we in principe dezelfde evaluatie methoden voor het selec-
teren van die layout die het beste aan onze wensen voldoet. 

1) Industrial Engineering Handbook, Redaktie Harold B. Maynard 
(New York: McGraw-Hill Book Co., Inc., 1956). 

Handbook of Industrial Engineering & Management, Redaktie 
W. Grant Ireson & Eugene L. Grant (Englewood Cliffs: 
(Prentice-Hall, Inc., 1955). 

Production Handbook, Redaktie Gordon B. Carson, (New York: 
The Ronald Press Co., 1958) 

Plant Engineering Handbook, William Staniar, Hoofdredakteur 
(New York: McGraw-Hill Book Co., 1950). 

Materials Handling Handbook, Redaktie Harold A. Bolz (New 
York: The Ronald Press Co., 1958) 

Systems and Procedures, Handbook for Business and Industry,  
Redaktie Victor Lazzaro (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
Inc., 1959). 
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DE SCHAAL 

Het levert geen grote voordelen op als we de schaal van 
het gedetailleerde layout plan een veelvoud laten zijn van die 
voor de algemene totaal-layout. We moeten die schaal nemen die 
het meest voor ons Joel geschikt is. Waar de schaal voor Ease 
II nagenoeg geheel willekeurig kan zijn, wordt voor de schaal 
bij de gedetailleerde layout planning aanbevolen deze zo te ma-
ken dat twee centimeter gelijk zijn aan een meter (of 4  inch 
gelijk is aan een foot). 1 ) Een grotere schaal zal teveel ruimte 
innemen, terwijl een kleinere aan nauwkeurigheid zal beginnen 
in te boeten. 

We kunnen de schaal zo kiezen dat een centimeter gelijk is 
aan een meter (of dat 1 /8 inch gelijk is aan een foot) onder de 
volgende voorwaarden: 

We moeten een layout plan maken voor een behoorlijk 
grote ruimte (ongeveer 10.000 m 2  of meer). 
De voor produktie benodigde materialen zijn relatief 
groot (zoals vliegtuigen of vrachtauto's). 
Voor de bewerkingen is zeer grote apparatuur nodig 
(zoals grote verf-cabines of apparatuur voor staal-
walserijen). 
Tekeningen van de van belang zijnde, bestaande gebou-
wen zijn reeds op die schaal vervaardigd. 

In alle andere gevallen is de schaal 1:50 de beste oplos-
sing. De in de handel ter beschikking staande materialen zijn, 
wanneer deze schaal aangehouden wordt, beter en sneller te 
verkrijgen. Tevens wordt deze schaal aanbevolen door de Ameri-
kaanse Vereniging van Werktuigbouwkundige Ingenieurs (de 
A.S.M.E.) voor modellen en mallen. 

Bij het uitwerken van de gedetailleerde layout kunnen we 
tot de conclusie komen dat we een nog betere indeling kunnen 
bewerkstelligen door veranderingen of verschuivingen aan te 
brengen in de ruimte en configuratie van elk gebied zoals dat 
reeds toegewezen is bij de algemene totaal-layout. Het is 
logisch deze aanpassingen in de totaal-layout binnen bepaalde 
grenzen aan te brengen. En het is ook logisch om deze verande- 
ringen aan te brengen in de gedetailleerde layouts van de andere, 
aangrenzende gebieden die men in detail aan het plannen is. Het 
verplaatsen van belangrijke gangpaden, het opnieuw bepalen van 
de grenzen van afdelingsgebieden, en het wijzigen van de plaats 

1) Wanneer twee centimeter gelijk zijn aan een meter, dan heb- 
ben we een schaal van 1:50; * inch gelijk aan een foot is 
een schaal van 1:48. Een centimeter gelijk aan een meter is 
een schaal van 1:100; en 1 /8 inch gelijk aan een voet betekent 
een schaal van 1:96. 
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van de voorgestelde sleuven ten behoeve van de energie-voorzie-
ningen zijn voorbeelden van aanpassingen die zich kunnen voor-
doen. Het is dan ook het beste om een bepaald gebied op zich 
niet te definitief in detail vast te stellen totdat alle gebie-
den in detail geplanned zijn, of op zijn minst totdat de gebie-
den die het gebied in kwestie omringen, in detail geplanned 
zijn. In verband met de tijd zal dit niet altijd mogelijk zijn, 
het kan goed zijn dat we door moeten gaan met het opstellen van 
het installatie-schema direkt na de gedetailleerde layout plan-
ning. We moeten ons er echter wet van bewust zijn dat als we 
dat doen we bepaalde gelegenheden om verbeteringen tot stand te 
brengen niet aangrijpen. 

KONTROLES 

Het kontroleren van de layout voordat deze helemaal klaar 
is, is een goede gewoonte. In het algemeen voeren we kontroles 
op een of meer van de drie volgende manieren uit: 

Het voorgestelde layout plan ter discussie te stellen 
door middel van kontrole-vragen. 
Anderen te verzoeken het layout plan opnieuw te bekij-
ken. 
Door nog verdere verfijningen in de layout aan te bren-
gen, zoals b.v. met een driedimensionaal voorbeeld. 

1. Dit ter discussie stellen gebeurd met kontrole-vragen  
zoals b.v.: wat zou er gebeuren als we de layout 180 
graden omdraaien---als we de layout tot zijn spiegelbeeld 
omklapten---als we de layout van de tweede verdieping met 
die van de begane grond verwisselden. Als we niet in staat 
zijn ons plan in confrontatie met deze vragen te recht-
vaardigen, dan zijn we nog niet toe aan het maken van aan-
bevelingen. 

Kontrole-vragen kunnen zich met de volgende aspekten bezig 
houden: 

Zal de produktie erdoor toenemen? 
Zullen de kostun erdoor verminderen? 
Zal de manier van huishouden erdoor verbeterd worden? 
Zullen ongelukken erdoor vermeden kunnen worden? 
Zal produktie van een beter produkt erdoor mogelijk 
zijn? 
Zal de beschikbare vloerruimte erdoor toenemen? 
Zal het moreel van het personeel erdoor toenemen? 
Zullen uitval en afval erdoor afnemen? 
Zullen de andere arbeidsomstandigheden erdoor verbe-
teren? 
Zal de behoefte aan onderhoud erdoor toenemen of af-
nemen? 
Zullen voordelen op het gebied van verzekering eruit 
voortvloeien? 

1. Zullen voordelen op het gebied van belasting eruit 
voortvloeien? 

m. Zullen de sanitaire voorzieningen erdoor verbeterd 
worden? 



2. Een terugblik kan men individueel doen of in een vergade-
ring met meer mensen. Beide mogelijkheden kunnen praktisch 
zijn. Eerst individueel en daarna gezamenlijk is voor een 
projekt waarschijnlijk de beste methode. Deze terugblikken 
staan helemaal naast enig verzoek om ideeen van deze zelf-
de mensen of om deelname door hen aan de daadwerkelijke 
planning, hetgeen in een eerdere fase als uiterst belang-
rijk benadrukt is, zowel praktisch als psychologisch ge- 
zien. 

Een terugblik met anderen kan gedaan worden met: 
De betrokken hoofden van de produktie-afdelingen. 
De betrokken hoofden van de hulpafdelingen. 
De overige technische staf-specialisten die de leiding 
hebben over de afdelingen bedrijfskunde, materials 
handling, systemen en procedures, technische dienst 
en/of onderhoud, algemene taken en dergelijke. 
De met de veiligheid belaste direkteur of inspecteur. 
De chef personeelzaken. 
De direkte chef van de layout technicus. 

3. Het maken van een driedimensionaal model is zowel een 
kontrole mogelijkheid als een verfijning in de planning. 
Er is niets beters dan een model om anderen een beeld te 
geven van wat wij gepland hebben. Door anderen de ge-
plande layout als schaalmodel kritisch te laten bekijken 
bereiken we het grootste effekt ten aanzien van de moge-
lijke verbeteringen. En door zelf nogmaals de additionele 
verfijningen door te nemen vinden we wellicht nog extra 
verbeteringen in onze layout. 

Bovendien kunnen we de open, vrije ruimte kontroleren 
door een model van het materiaal, opslageenheid of trans-
port-apparatuur via de passende route in het layout model 
te verplaatsen. 

GOEDKEURING 

In Hoofdstuk 10 hebben we behandeld hoe we de goedkeuring 
moesten verkrijgen voor de algemene totaal-layout. In dat sta-
dium was de hogere bedrijfsleiding zeer geinteresseerd, want 
in die fase wordt waarschijnlijk overeenstemming over de finan-
ciele verplichtingen bereikt. Wanneer er voldoende tijd is en 
wanneer het projekt over een nieuw gebouw gaat of een belang-
rijke kapitaalsinvestering vergt, dan is het raadzaam om de top-
leiding nogmaals de details van de layout te laten bekijken al-
vorens de definitieve goedkeuring van de benodigde Belden zijn 
beslag krijgt. 

Bij het herindelen van bestaande layouts of wanneer het 
projekt geen belangrijke investering vergt, dan berust de goed-
keuring van de gedetailleerde layout plannen daarentegen bij 

' "de operationeel geinteresseerden". Als algemene regel kan aan-
gehouden worden dat de uiteindelijke goedkeuring berust bij die-
gene die verantwoordelijk is voor het opstellen van de algemene 



totaal-layout. In de meeste gevallen zal hij akkoord gaan met alle 
zinvolle voorstellen, met voorstellen die niet in ernstige mate de 
reeds goedgekeurde totaal-layout beinvloeden, en met voorstellen 
die door zijn ondergeschikten in hun respectievelijke gebieden 
reeds geaccepteerd zijn. 

Dit betekent dat men zal proberen goedkeuring voor gedetail-
leerde layout plannen te verkrijgen van: 

de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn dat elk deel-
gebied funktioneert 
de mensen die belast zijn met de leiding van hulpdiens-
ten, die steun verlenen aan de gedetailleerde produktie-
gebieden 
de met de veiligheid belaste funktionarissen, de perso-
neelsafdeling en het met de technische leiding belaste 
personeel 
de groep(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor het ver-
vaardigen van de installatie 
de persoon die verantwoordelijk is voor het funktioneren 
van de layout van het totale gebied 

In verband met het feit dat we met veel mensen te maken heb-
ben is het aan te bevelen een ieder, die goedkeuring verleent, te 
laten tekenen ofwel op het gedetailleerde layout plan of op een 
overzicht van goedkeuringen, waarvan in figuur 11 - 5 een voorbeeld 
afgebeeld staat. De bedoeling hiervan is niet hen later "het vuur 
na aan de schenen te leggen" wanneer zij van gedachten mochten ver-
anderen of wanneer zij met nog een schijnbaar logische verbetering 
op de proppen komen, maar in principe om hen ertoe te brengen het 
geheel kritisch te beschouwen en het zodoende voor hen moeilijk te 
maken van gedachten te veranderen. We zouden nooit de layout geln-
stalleerd krijgen als iedereen, die maar iets met de layout te ma-
ken heeft, maar vrijelijk wijzigingen kan aanbrengen. Wanneer zich 
echter later toch nieuwe of onvoorziene mogelijkheden voordoen, of 
wanneer de layout technicus zelf een ernstige vergissing heeft ge-
maakt, zal uiteraard een handtekening voor akkoord ons er niet van 
weerhouden deze wijziging(en) toch in te voeren. 

Een feit is dat wijzigingen tijdens een installatie altijd 
zullen voorkomen en we moeten ze daarom ook verwachten. De kosten 
voor de planning zouden een astronomische hoogte bereiken als we 
elke mogelijke wijziging zouden willen proberen te vermijden. In-
tegendeel, wat we willen bereiken is: 

1. dat elke erbij betrokken funktionaris een deel van zijn 
tijd uit een overigens druk-bezette dag reserveert om de 
voorgestelde layout te bestuderen 

FIGUUR 11 — 5. Het Overzicht van Beschouwingen en Goedkeuringen is in wezen een handtekeningen—verzamelstaat, 
welke als doel heeft te laten zien dat alle betrokkenen de voorgestelde layout kritisch bezien hebben en er 
mee instemmen. 
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elke erbij betrokken funktionaris te laten begrijpen hoe 
de layout naar verwachting zal funktioneren, zodat hij 
later de voile voordelen van de layout eruit zal weten 
te halen. 
dat elke erbij betrokken funktionaris het erover eens 
is dat de layout, voor zover hij dat kan beoordelen, naar 
genoegen zal funktioneren. 

4, dat we een geordende methodiek hebben om de kontrole na 
te lopen met diegenen die de layout kritisch bekeken 
hebben. 
dat de layout technicus in feite gedwongen wordt in sa-
menwerking met anderen te kontroleren of alle goede 
ideeen in zijn plannen verwerkt zijn. 
een gevoel te creeren bij diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor het funktioneren van de layout dat zij geraad-
pleegd zijn en niet gedwongen worden te accepteren wat 
anderen voor hen eenzijdig beslist hebben. 
dat we de funktionaris die de uiteindelijke goedkeuring 
verleent, kunnen laten zien dat zijn ondergeschikten het 
er allen mee eens zijn. 

De procedure om voor akkoord te laten tekenen heeft deze 
voordelen alle in zich. En wanneer we er een formele procedure 
van maken zal het de layout technicus tijd besparen bij het nog-
maals laten kontroleren en ter goedkeuring aanbieden van de lay-
out. Als voor "de procedure" alleen maar een funktionele hand-
tekening vereist is - dus niet persoons-gebonden - dan berusten 
de relaties duidelijk op een zakelijke in plaats van op een per-
soonlijke basis. Dit is een belangrijk onderscheid wanneer onder-
geschikt layout personeel aan hun superieuren om een op de een of 
andere manier op schrift gestelde goedkeuring moeten vragen. 



HOOFDSTUK 12 --- TEKENINGEN, MALLEN EN MODELLEN 

In dit hoofdstuk zal verder beschreven worden hoe de gede-
tailleerde layout plannen gepland, in beeld gebracht en gerepro-
duceerd moeten worden. 

In de eerste plaats kan gesteld worden dat er niet een be-
paalde universele manier is om de geplande layout uit te beelden, 
die voor alle projekten de beste zou zijn. Wat in het ene geval 
goed is, kan in een andere situatie tijdrovend of duur zijn. 
Daarom is in de S.L.P.-methodiek het gebruik opgenomen van de 
drie belangrijkste visualiseringstechnieken en worden er richt-
lijnen verstrekt welke methode onder welke omstandigheden ge-
bruikt moet worden. 

ZICHTBAAR MAKEN 

Er zijn drie fundamentele methoden om layouts visueel voor 
te stellen: 

Tekeningen 
Mallen 
Modellen 

Ongeacht welke methode we zullen gebruiken is het duidelijk 
dat wanneer we nog kleuren en een standaard code met identifica-
tie symbolen bij de planning kunnen toepassen, we hiermee behoor-
lijke extra voordelen kunnen bereiken. 

TEKENINGEN 

Waarschijnlijk het meest gebruikt en het meest universeel 
toepasbaar zijn de tekeningen. Dit is zelfs zo bij maatschappijen 
die helemaal en tot in de kleinste details uitgerust zijn met 
faciliteiten in de vorm van mallen en modellen. Of anders gezegd, 
we kunnen altijd een tekening gebruiken, we zullen tekeningen al-
tijd nodig hebben als ondersteuning voor andere visuele hulpmid-
delen, en we zullen altijd weer op tekeningen terugvallen in al 
die gevallen dat het niet praktisch is om een van de andere metho-
den te gebruiken om de layout zichtbaar te maken. 

wanneer we niet op ons bureau zijn en toevallig geen afdruk 
van de layout bij ons hebben, dan zullen we vaak onze idee6n op 
papier schetsen ofwel als een geheugensteuntje voor onszelf of 
als deel van een toelichting voor anderen. Bovendien maken we in 
het algemeen vaak eerst een ruwe schets of tekening van mogelijke 
indelingen om ons te helpen de mogelijkheden eerst te doordenken, 
alvorens we de mallen of modellen gaan opstellen, indelen of wij-
zigen. 

Hoewel we nu bezig zijn met de behandeling van Ease III 
- het Gedetailleerde Layout Plan - moeten we er wel aan denken 
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dat in het algemeen een tekening van de algemene totaal-layout de 
meest praktische manier is om de layout te maken en te distribue-
ren. In feite moeten we ook eigenlijk definitieve afdrukken of 
kopieen van de algemene totaal-layout als referentie-middel ter 
beschikking hebben, wanneer we bezig zijn met de details van de 
layout. 

We hebben het nu over tekeningen of schetsen voor de plan-
nin,  in tegenstelling tot tekeningen ten behoeve van de instal-
latie of een artistieke weergave van de gebouwen. En voor plan-
ning zijn de meer ervaren layout technici niet langer meer afhan-
kelijk van de technieken en het vakmanschap van de tekenaars. Zij 
kunnen dit nu zelf doen door gebruik te maken van papier dat 
voorbedrukt is met horizontale en vertikale lijnen, dus ruitjes 
papier. Hierbij zijn de tekenhaak en de rekenliniaal grotendeels 
vervangen door een gewone rechte liniaal en het tellen van hok-
jes. Ruitjespapier kan men overal verkrijgen; een ieder die zich 
bezig houdt met layout werk zou eigenlijk altijd dergelijk soort 
papier bij zich moeten hebben. 

In de praktijk is dit papier met ruitjespatroon verkrijg-
baar op gewoon papier, op calque en in de vorm van doorschijnende 
plactic vellen. Hiermee is het dan mogelijk de tekeningen te ma-
ken over de plattegrond van de gebouwen of de bouwplannen heen. 

Bij het maken van de tekeningen wordt eveneens het gebruik 
van meer-kleuren potloden aanbevolen. De meeste hiervan hebben 
vier mogelijkheden. Als we dan in dit meer-kleuren potlood de 
kleuren rood, oranje/geel, groen en blauw nemen, en daarnaast 
voor de gewone brieven of rapporten nog een zwart potlood hebben, 
dan hebben we de beschikking over vijf kleuren. Dan kunnen we 
zonder meer de S.L.P.-kleurentaal spreken, zelfs indien het 
zwarte potlood in bepaalde gevallen door een bruin potlood ver-
vangen zal moeten worden. We kunnen daarnaast nog ons voordeel 
doen met de S.L.P. identificatie afspraken, in het bijzonder 
met de liniaal waarin deze symbolen uitgestanst zijn. Er zijn 
ook linialen in de handel waarin de meest gebruikte apparatuur 
zoals kantoor meubelen uitgestanst zijn; ook deze zijn een goed 
hulpmiddel bij het tekenen maar, hoewel zij gemakkelijker in het 
gebruik zijn, geven zij toch niet dezelfde mogelijke besparingen 
als mallen. 

Figuur 12 — 1. Voorbeelden van het doelmatig gebruik van tekeningen voor het zichtbaar maken van layouts. 
De bovenste tekening (a) is een eenvoudige globale tekening van een layout van een bestaande fabriek. Daar-
naast staat, op basis van dezelfde omtrek van het bestaande gebouw, een voorstel tot uitbreiding van de fa-
briek. De gebieden, zoals deze aan de verschillende aktiviteiten zijn toegewezen, zijn aangeduid met behulp 
van letters en arcering. 

De onderste figuur (b) toont een deel van een tekening van een gedetailleerde layout. Het is een schets in 
bovenaanzicht en in zijaanzicht van opzakmachines op de begane grond en vlokkenpersen op de eerste etage. 
Hierin wordt de afstemming en de origntering getoond van de apparatuur alsmede de korrekte locatie ervan. 
De van toepassing zijnde handling apparatuur is eveneens in beeld gebracht. 
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Figuur 12 - 2. Voorbedrukte werkformulieren met plattegronden van het vloeroppervlak of van afdelingsgebieden 
kunnen bij het tekenen veel tijd besparen. Zij zijn bijzonder nuttig wanneer globale schetsen gemaakt worden 
van alternatieve gebiedsindelingen, vaste installaties, leidingen voor energie-voorzieningen en van belangrijke 
layout-aspekten zoals het patroon van de materiaalstroom, transportbanden, belangrijke apparatuur en gangpaden. 
Deze plattegrond is op calque gedrukt in verband met de vele hernieuwde indelingen. Bij gebruik van deze platte-
grond is het aan te bevelen deze over ruitjespapier op schaal te leggen teneinde beter te kunnen tekenen. 
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De tekeningen voor de gedetailleerde layout plannen zijn 
eenvoudig genoeg. In figuur 12 - 1 staan twee voorbeelden van 
tekeningen die voordelen hebben, welke mallen of modellen ons 

niet kunnen verschaffen. Figuur 12 - 2 is een illustratie van 
een handzame verkorte aanpak, wanneer we de planning willen 
doen met behulp van tekeningen. 

MALLEN 

De meest flexibele en meest te verkiezen methode om layout 
plannen zichtbaar te maken is die met behulp van mallen. Mallen 
zijn in wezen vooraf getekende of gedrukte kopieen van de bij 
de layout betrokken apparatuur. Zij kunnen in verschillende 
maten van gedetailleerdheid gemaakt worden. Zie figuur 12 - 3. 

FIGUUR 12 — 3. Voorbeelden van diverse soorten mallen die bij de gedetailleerde layout planning gebruikt 
kunnen worden. 

Bij het maken van de mallen is het meestal het beste deze 
te maken overeenkomstig de richtlijnen van de A.S.M.E. (= Ame-
rikaans Genootschap van Werktuigbouwkundige Ingenieurs) zoals 
deze vermeld staan in figuur 12 - 4 en deze mallen naar behoef-
te te voorzien van de details zoals deze in figuur 12 - 5 ver-
meld staan. Mallen kunnen van elk willekeurig materiaal gemaakt 
worden. Van de huidige beschikbare materialen zijn plastic of 
karton echter het meest aan te bevelen. 

Karton heeft het voordeel dat het een materiaal is waar-
mee iedereen kan werken, het behoeft niet gefotografeerd of 
gereproduceerd te worden, en het is ook in kleur gemakkelijk 
te verkrijgen. In situaties waar het uiteindelijke layout plan 
in ieder geval overgetekend moet worden - omdat de als ver-
steviging gebruikte onderplaat niet door de kopi6ermachine kan 
en ook niet anderszins in vlakke toestand gereproduceerd kan 
worden - kan het sneller zijn als we gewoon van de machines en 
apparatuur kopieen op karton tekenen en deze als mallen uit-
knippen. Dit gebeurt meestal in ondernemingen waar maar of en 
toe verhuisd wordt of zelden een nieuw layout plan gemaakt moet 
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Soort machine of appara-
tuur 

Naam van de fabrikant 

Type, model, grootte of 
capaciteit 

Identificatie-nummer (of 
label) van de eigenaar 

Normale positie van de 
machinebediende (m.b.v. 
Pii 1 ) 

Links-rechts, voor-achter, 
hoogte afmetingen 

M - Positie van moter 

B - Positie van bedie-
ningspaneel, schakelaar 
of regelapparatuur 

E of L - Positie van elec-
trische- of luchtleidingen 

*- Hoogste punt 

DIKKE LIJN 

DUNNE LIJN 

Vaste grenslijn voor machine, gereedschap of apparatuur 
van vloerhoogte tot 2 meter boven vloerhoogte. 

Gedetailleerde delen en sub-structuren. 

DIKKE ONDERBROKENII4U 	Vrije ruimte voor bewegende delen van machine, gereed- 
schap of apparatuur. 

Bovengrondse of ondergrondse elementen - funderingen, 
schachten, ruimte voor service doeleinden en overige 
voor de mal belangrijke elementen. 

DUNNE MIDDELLIJN 	Middellijnen. 

HALFDIKKE PUNT-EN-STREEP LIJN.  

FIGUUR 12 - 4. Aanbevolen lijnen bij het maken van mallen. Deze zijn overgenomen uit de Standaard Mallen 
en Modellen ten behoeve van Fabrieks-Layouts, zoals deze zijn samengesteld door het Amerikaans Genootschap 
van Werktuigbouwkundige Ingenieurs (de A.S.M.E.). 

worden en waar men derhalve niet op de hoogte is van de meer 
tijdsbesparende manieren om layout plannen te reproduceren. Dit 
is typisch het geval wanneer een onderneming geen hoog-technische 
produkten maakt of waar om andere redenen geen tekenaars en 
reproduktie-apparatuur aanwezig is. 

FIGUUR 12 - 5. Gewenste gegevens op mallen. De eerste drie elementen zijn verplicht. De elementen vier t/m 
tien zijn facultatief, afhankelijk van de omstandigheden. 

Wanneer we van karton gebruik maken zouden we eigenlijk 
gekleurd karton moeten nemen waar reeds een geruit patroon in 
lichte lijnen op voorbedrukt is. Dit ruitjespatroon kan bij het 
maken van de mallen veel manuren besparen; de kleuren dragen 
bij tot een beter en sneller inzicht, maken het selecteren en 
sorteren van de mallen gemakkelijker en zijn uit visueel stand-
punt bekeken aantrekkelijker. Voor karton is het aan te bevelen 
110 grams of een nog zwaardere uitvoering te gebruiken. Aante- 
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keningen met behulp van zwarte inkt zijn het beste, alhoewel 
met potlood wel sneller gewerkt kan worden. Beide kunnen met 
een daarvoor in de handel verkrijgbare lak of fixeermiddel 
bespoten worden om ze zuiver en netjes te houden. 

Het gebruik van plastic film (of folie) daarentegen biedt 
waarschijnlijk meer praktische voordelen dan enig ander huidig 
systeem voor het zichtbaar maken van layouts, Zij kunnen met 
behulp van plakband bevestigd worden in plaats van met kopspel-
den of nietjes, welke meestal de best geschikte bevestigings-
middelen voor karton zijn. En door de plastic mallen te combi-' 
neren met een plastic ondergrond (waarop meestal een voorbe-
drukt ruitjespatroon staat) en eenzijdig plakband, krijgen we 
een buigzaam layout plan, waarvan met behulp van een standaard 
kopieermachine rechtstreeks afdrukken gemaakt kunnen worden. 
In feite is het de combinatie van de gebruikte materialen en 
de beschikbare reproductie methode(n) die bepalen of deze me-
thode voor een bepaalde onderneming effektief is. 

Er is een enorme verscheidenheid aan plastic materialen 
die men kan gebruiken. 

Mallen 

Polyester of acetaat 
Gematteerde of geglansde oppervlakte 
Zwarte of bruine lijnen- of donker met witte 
lijnen 
Doorzichtige gekleurde of ongekleurde tinten 

Ondergrond met raster 

a, Polyester of acetaat 
Gematteerde of geglansde oppervlakte 
Rasterlijnen op de ondergrond of een blanko 
vel met het raster op een apart vel daaronder 
Reproduceerbare of niet-reproduceerbare raster-
patronen 

Bevestigingsmateriaal 

a, Direkt bruikbare, door aandrukken te bevestigen 
plakband 
Tweezijdig, door aandrukken te bevestigen 
plastic band 
Magnetische bevestiging door middel van metalen 
strip 
Vloeibaar plakmiddel 

Al deze middelen hebben hun voordelen en hun beperkin-
gen, en uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. De verschil-
lende systemen hebben alle hun verstokte aanhangers. Meestal 
hangt dit of van het tijdstip waarop elk zijn systeem gekozen 
heeft en welk soort reproductie-technieken hij ter beschikking 
heeft gehad. Het systeem zoals dat in figuur 12 - 6 uitgebeeld 
staat zal in het algemeen in de praktijk goed voldoen. 
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Figuur 12 - 6. Plastic mallen en een van een rasterpatroon voorzien plastic blad. In deze figuur wordt 
geillustreerd hoe een mal gesitueerd wordt op een paneel van een plastic vel, waarop een raster op schaal 
voorbedrukt is. Mallen en gekleurd band, welke van plastic gemaakt zijn en met behulp van een aan te druk-
ken plakmiddel bevestigd worden, worden gebruikt om de details van de layout aan te geven. 

Alle materialen, welke noodzakelijk zijn voor het werken 
met de moderne plastic methoden ten behoeve van layouts, zijn 
in de handel verkrijgbaar. Verwezen wordt in dit verband naar 
de lijst van leveranciers in Bijlage VII. Dit roept de vraag 
op of we de mallen moeten inkopen of zelf maken. In het alge-
meen gesproken kan een gespecialiseerde producent van mallen 
tijd en kosten besparen, in het bijzonder bij de aanvang van 
een bepaald systeem. Hij kan op bestelling gemaakte mallen 
leveren tegen dezelfde of lagere kosten. De door hem gebruikte 
plakmiddelen zijn reeds beproefd en beschermd. Hij kan daar-
naast nog andere voordelen aanbieden zoals kleuren of hulpmid-
delen voor het opbergen. De onderhandelingen met een leveran-
cier van mallen dwingen een onderneming orde op zaken te stel-
len ten aanzien van zijn eigen archief en specificaties van 
mallen. Het gebonden zijn aan een leverancier heeft echter 
zijn beperkingen. Spoed-opdrachten waarvoor nieuwe mallen no-
dig zijn kunnen niet altijd op de administratieve procedure 
wachten; de flexibiliteit in het ontwerp of de aard van de mal-
len zijn beperkende faktoren; de leverancier kan met brand of 
andere mogelijke oorzaken van vertraging te maken hebben of 
zelfs de levering geheel moeten stoppen. In het algemeen moet 
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dan ook gesteld worden dat de layout technicus zelf in staat 
moet zijn de door hem benodigde malen te maken indien en wan-
neer de behoefte daartoe zich doet gevoelen en wel op een zo-
danige manier dat deze vergelijkbaar zijn met die, welke hij 
zou kunnen inkopen. In Bijlage VIII wordt een systeem getoond 
om mallen van plastic film of folie te maken, die met de ge-
wone standaard reproductie-apparatuur gebruikt kunnen worden. 

Bij gebruik van plastic mallen worden de gangpaden, de 
bouwkundige bijzonderheden en de overige veel gebruikte ele-
menten met behulp van strippen aangegeven, die•voorbedrukt als 
band of strip in de handel verkrijgbaar zijn. Deze kunnen 
rechtstreeks op de werkdocumenten aangebracht worden. Ook kun-
nen zij gebruikt worden voor energie-leidingen en dergelijke 
noodzakelijke hulpdiensten. In het laatste geval is het echter 
beter om de lange lijnen voor de energie-voorzieningen en 
hulpdiensten op een aparte doorzichtige boven- of onderplaat 
te situeren om verwarring te voorkomen en moeilijkheden bij 
het schuiven met de mallen te vermijden. 

DRIE-DIMENSIONALE MODELLEN OP SCHAAL 
Voor layout planning zijn drie-dimensionale modellen de 

duidelijkste hulpmiddelen. Zij zijn de beste mogelijkheden om 
de ruimte visueel uit te beelden. 	zijn in meer-of-mindere 
mate nauwkeurige kopieen van elk deel van de apparatuur, de 
mensen en de materialen. Het ligt voor de hand dat men hiermee 
het gemakkelijkst kan "zien" omdat zij voor zichzelf spreken, 
alhoewel er natuurlijk wel beperkingen aan kleven met betrek-
king tot een exacte identificatie. Zij verschaffen zeer snel 
inzicht in de geplande layout, in het bijzonder aan de niet-
technisch geschoolde mensen, die meestal het layout plan moe-
ten goedkeuren, het fysiek installeren on het naar plan ope-
rationeel moeten laten funktioneren. 

Er zijn aan modellen nog meer voordelen verbonden. Zij 
zijn een nuttig hulpmiddel bij de toelichting over de layout 
aan de externe leveranciers van apparatuur, die bij de con-
structie of bij de installatie betrokken zijn. Zij vormen een 
echte uitrusting om to overtuigen en wel een die als het ware 
geknipt is om de aandacht en goedkeuring te verkrijgen van 
direktie on lagere bedrijfsleiding. Als hulpmiddel voor in-
structie aan lijnpersoneel on de mensen van de hulpdiensten 
over het funktioneren van de layout, en voor het op de hoog-
te brengen van alle werknemers, zijn modellen ideaal. Er zijn 
nu eenmaal veel mensen die eenvoudigweg niet in staat zijn om 
twee-dimensionale plannen to begrijpen. Wanneer we bovendien 
modellen hebben om mee to schuiven hebben de mensen uit het 
bedrijf volledig de kans om to participeren in de totstandko-
ming van de layout. Bovendien kunnen zij dan tegelijkertijd 
de snel opgekomen of favoriete idee6n - waarvoor zij niet de 
tijd hebben gehad deze goed to doordenken 	zelf ontzenuwen. 
Alleen in dit opzicht zijn modellen op schaal dan ook al vaak 
hun geld waard, zelfs als hun bijdrage aan de layout planning 
in twijfel mocht worden getrokken. 
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Zoals verwacht mag worden ligt de grootste waarde van mo-
dellen in het kritisch bekijken, het kontroleren, het "verko-
pen" of het aan anderen toelichten van de layout. De layout 
technicus houdt dan ook in het algemeen deze volgorde aan. De 
conceptie of creatie van zijn ideeen met betrekking tot de 
layout doet hij met behulp van ruwe schetsen, hij werkt de al-
ternatieve layouts uit met behulp van mallen; en wanneer hij 
naar zijn gevoel en inzicht de beste layout indeling tot stand 
heeft gebracht maakt hij zijn model om met anderen nogmaals 
datgene te bezien en te kontroleren wat hij gepland heeft. 
Naar aanleiding van tijdens de kritische bestudering gedane 
suggesties, waarvan de indruk is dat deze terecht zijn, wordt 
het model opnieuw aangepast. De layout technicus herziet dan 
zijn met mallen gemaakte layout en treft vervolgens voorberei-
dingen om de layout te laten reproduceren. Op basis van de af-
druk van de layout stelt hij de instructies voor de installa-
tie op; met behulp van het model verzorgt hij de instructie 
voor de mensen die het geheel moeten installeren en voor die-
genen die het operationeel moeten laten funktioneren. Zie 
figuur 12 - 7. 

Dit is in het algemeen gesproken de manier waarop van mo-
dellen gebruik wordt gemaakt. In dit opzicht dient gesteld te 
worden dat het "plannen" van de layout niet vaak met behulp 
van modellen gedaan zal worden, zulks in tegenstelling tot 
aktiviteiten. zoals het nogmaals kritisch bestuderen, het kon-
troleren, het verkrijgen van de goedkeuring of het verzorgen 
van instructie aan anderen. Modellen worden gebruikt als aan-
vulling op mallen en tekeningen (of schetsen) en dienen niet 
om deze laatste te vervangen. De layout technicus, die bij het 
visueel waken van de layout te snel gebruik maakt van model-
len, zal tot de ontdekking komen dat hij bij het manoeuvreren 
met de layout duidelijk in zijn mogelijkheden belemmerd zal 
worden. De nadelen die daarnaast nog aan modellen kleven zijn 
de hoge kosten, de ruimte die nodig is om ze op te bergen, 
bet felt dat zij snel beschadigd kunnen worden, het probleem 
om ze goed en netjes op te bergen en ze schoon te houden en 
tenslotte het nadeel dat hun opstelling of indeling zonder 
speciale fotografische apparatuur niet snel of duidelijk gere-
produceerd kan worden, 

Modellen zijn verfijningen die in het algemeen in minder 
dan de helft van de gevallen op het gebied van layout planning 
gerechtvaardigd zijn. Economisch gezien zijn ze alleen te 
rechtvaardigen bij installaties met hoge kapitaalsinvesterin-
gen, bij layouts met complexe vertikale problemen, bij nieuwe 
of ongewone processen of produkten of bij situaties waar de 
prijs per vierkante meter vloeroppervlak hoog is. Bij die pro-
jekten echter waar men te maken heeft met ingewikkelde verti-
kale problemen zoals in de chemische proces-industrie of in 
fabrieken met diagonale draaiende hang-transportbanden, zou 
het de moeite kunnen lonen de layout in 3 - D te ontwerpen om 
vervolgens het model op schaal te brengen voor wat betreft de 
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Figuur 12 — 7. Het gebruik van tekeningen of 2—dimensionale afdrukken van mallen (op de muur) in samenwerking 
met modellen in 3 - 0 bij de gedetailleerde layout planning. Het belangrijkste voordeel van modellen is dat zij 
anderen in staat stellen om duidelijk to begrijpen wat de layout technicus gepland heeft. In dit geval is de 
layout technicus zijn layout aan het doornemen met het lijn— en stafpersoneel. Deze combinatie van tekening, of 
afdrukken van mallen in een plat vlak, en model geeft in het algemeen de grootste mate van duidelijkheid ten 
aanzien van de visuele uitbeelding en van gemak voor het registreren en overdragen van de betrokken plannen. 



afmetingen en de specificaties. Wanneer het technisch ontwerp 
niet op of in de buurt van het gebied gemaakt wordt waarvoor de 
layout moet dienen, dan kan het zeer praktisch zijn om een mo-
del compleet met leidingen en al naar het gebied mee te nemen 
in plaats van de technische tekeningen. Het op schaal brengen 
van het model voor wat betreft de afmetingen kan dan recht-
streeks ter plaatse gedaan worden. 

Het partible gebruik van voorbeeld-modellen is echter al-
tijd aan te bevelen. Aangezien we onze plannen in twee dimen-
sies opstellen zal het altijd van pas komen om een paar model-
len ter beschikking te hebben van arbeiders, van magazijnstel-
lingen of van typische delen van bepaalde apparatuur, zodat we 
deze dan direkt op de tekening of op de layout kunnen zetten. 
Op deze manier hebben we de schaal met betrekking tot afmetin-
gen altijd voor ons. En wanneer de layout betrekking heeft op 
nieuwe, andere materialen, produkten en apparatuur, dan zullen 
modellen daarvan ons helpen de werkelijke afinetingen voor ogen 
te houden. 

AANPAK IN DE PRAKTIJK 

Bedrijfskundige ingenieurs weten zeer goed dat de toe-
gankelijkheid en de geschiktheid van machines en apparatuur 
even belangrijk voor de man in de fabriek zijn als zijn ken-
nis om deze apparatuur en machines te gebruiken. Ditzelfde kan 
gezegd worden met betrekking tot de layout technicus. Voor een 
goede gang van zaken is de organisatie van het werkmateriaal 
erg belangrijk. Het volgende is derhalve aan te bevelen: 

Een systeem met layout-panelen voor gedetailleerde 
layouts, die passen in de algemene totaal-layout en 
in de indeling van het gebouw of terrein. Zie figuur 
12 - 8. 
Een systematische methode om mallen en modellen te ver-
krijgen, te documenteren, te registreren en te archi-
veren, 
Een methode om layout-panelen zodanig op te slaan dat 
zij altijd onmiddellijk gebruikt kunnen worden. 
Een systeem om elk paneel te identificeren. 
Een overzicht van symbolen en codes die bij de layout 
gebruikt zijn. 
Een eenduidige methodiek om op elk layout document te 
kunnen aangeven waar het Noorden ligt, welke schaal 
gehanteerd is en een identificatie op welke fabriek 
of gebouw het betrekking heeft. 
Een manier om op elke afdruk te vermelden wie het lay-
out plan gemaakt heeft, de identificatie van het pro-
jekt en de datum. 
Een geformaliseerde procedure voor het verkrijgen van 
goedkeuring voor de layout plannen. 

In Bijlage IX wordt een systeem beschreven dat voor grote 
ondernemingen geschikt is om tekeningen te nummeren, maar dat 
even goed gebruikt kan worden voor het nummeren van layout 
plannen. 
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Figuur 12 . 8. Een paneel—systeem met rasterpatroon voor het totale gebied van een onderneming. Het terrein 

met de gebouwen, de grenzen van het gebied en de belangrijkste aspekten, is in handzame blokken verdeeld. In 

deze figuur wordt geillustreerd hoe elk blok dan voorgesteld wordt door een paneel ten behoeve van de layout 

planning op een vergrote schaal. In dit geval toont paneel B — 3 in detail de machines en de magazijn—stel-
lingen; het in blokken verdeelde hoofdplan op de muur geeft de pleats van het B — 3 paneel aan binnen het 
totale gebied. 
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BESLUIT 

In figuur 12 - 9 is een korte samenvatting gegeven van 
richtlijnen om te bepalen wanneer en waar gebruik moet worden 
gemaakt van tekeningen, mallen en modellen. Er zijn bewust geen 
kosten-indicaties gegeven voor vergelijkbare technieken om lay-
out plannen zichtbaar te maken, aangezien deze sterk uiteen lo-
pen, mede als gevolg van de manier waarop de materialen inge-
kocht worden. De beste oplossing is dat de layout technicus of-
fertes aanvraagt bij een aantal leveranciers die in staat zijn 
de door hem gewenste materialen te leveren. Een overzicht van 
mogelijke leveranciers in Amerika staat vermeld in Bijlage VII. 
Tot besluit wordt in figuur 12 - 10 een samenvattend overzicht 
gegeven van de S.L.P.-procedure voor het zichtbaar maken van de 
gedetailleerde layout plannen. 
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RICHTLIJN VOOR HET GEBRUIK VAN TEKENINGEN, MALLEN EN MODELLEN 

1. Wanneer "papier en potlood" beschikbaar zijn en er niet voldoende tijd is om mallen of model-

len te maken. 
T 
E 2. Wanneer er een idee met betrekking tot, een globale indeling gemaakt moet worden, alvorens met 

K mallen of modellen te gaan werken. 
E 
N 3. Wanneer men geen ervaring heeft met mallen of modellen en het met betrekking tot het projekt 

I niet gerechtvaardigd is deze ervaring eerst op te doen. 
N 
G 4. Wanneer men snel voor iemand een kopie-layout wil maken en men niet in de buurt van zijn kan- 

E toor is. 
N 

5. Wanneer men de layout met mallen of modellen aan het verfijnen is en aantekening wil houden 

van voorstellen of nieuwe idean op een afdruk van de alternatieve of voorgestelde layout. 

1. Wanneer men gedetailleerde layout plannen maakt voor een groot totaal gebied of voor herhaalde 

nieuwe indelingen. 
M 
A 2. Wanneer het materiaal voor mallen snel te verkrijgen is en de materialen of faciliteiten voor 

L het maken van tekeningen niet voorhanden zijn. 
L 
E 3. Wanneer men al eerder ervaring met mallen heeft opgedaan. 

N 4. Wanneer men bij een projekt met veel alternatieven te maken heeft, in het bijzonder in de fase 

voorafgaand aan het maken van een drie-dimensionaal model. 

5. Wanneer de apparatuur voor het maken van afdrukken snel beschikbaar is. 

1. Wanneer we bij de layout te maken hebben met gecompliceerde situaties en diagonaal-gearignteer-

de vertikale apparatuur, m.a.w. een drie-dimensionaal probleem. 

2. Wanneer we bij de layout te ma4n hebben met nieuwe of aangepaste processen, produkten, metho-

den of procedures, of met een geheel ander soort layout dan waarmee de onderneming tot dan toe 

vertrouwd was. 

M 3. Wanneer we bij het plannen van de layout te maken hebben met aanzienlijke kapitaalsinveste- 
0 
D ringen of met een lange-termijn (relatjef permanente) layout, waarbij een volledig gedetail- 

E leerde planning zichzelf duidelijk "betaalt"; 	in het bijzonder wanneer de prijs per vierkante 
L 
L meter hoog is. 

E 4. Wanneer de layout technici en het personeel van het bedrijf en de hulpdiensten weinig kundig 
N 

of ervaren zijn in layout planning, zodat de bestudering en de kontrole van de layout door 

anderen belangrijk is. 

5. Wanneer we bij de layout te maken hebben met veel buitenstaanders tijdens de planning van de 

constructie en/of de installatie, met veel problemen om het te "verkopen" aan de direktie en 

de lagere bedrijfsleiding, en met het feit dat veel nieuwe werknemers en bazen geinstrueerd 

dienen te worden. 

Figuur 12 - 9. Keuze van materialen voor de gedetailleerde layout planning. 
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PROCEDURE VOOR HET ZICHTBAAR MAKEN VAN GEDETAILLEERDE LAYOUTS 

Maak een Ruimte Relatie Diagram voor het betreffende gedetailleerde deelgebied overeenkomstig het 

S.L.P.—patroon. 

Maak op geruit papier een globale uitwerking van de mogelijke logische indelingen van de ruimten en 

houdt daarbij rekening met de diverse modificerende overwegingen en de daarmee samenhangende prak-

tische beperkingen. 

Maak mallen en vervolgens met behulp van deze mallen een layout voor elke indeling die de moeite 

waard is. 

Houdt modellen in 3 -D bij de hand van een fabrieksmatige medewerker of van typische delen van de 

apparatuur, en zorg ervoor dat modellen ter beschikking zijn van nieuwe en ongewone produkten of 

apparatuur. Zet deze op de mallen en manoeuvreer daarmee naar behoefte, zodat de afmetingen van de 

ruimte niet uit het oog verloren worden. 

Wanneer de layout klaar is voor de kritische kontrole en de goedkeuring, last dan die delen in 3 - D 

reproduceren die de extra tijd en kosten waard zijn. 

Laat het geheel kritisch kontroleren en goedkeuren en pas de mallen—layout aan aan de laatste stand 

van zaken alvorens afdrukken van de layout to laten maken. 

Gebruik het model daarna voor explicatie, oriEntatie, instructie en het "verkopen" van de layout; 

gebruik de twee—dimensionale documentatie voor de tekeningen van de installatie en voor de specifi-

cities van de energie—voorzieningen, de hulpdiensten, de mechanische of bouwkundige bijzonderheden, 

en dergelijke zaken. 

Figuur 12 — 10. De S.L.P.—procedure voor het zichtbaar maken van de gedetailleerde layout plannen. 
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INLEIDING TOT DEEL VIER 

In Deel Een zijn de grondbeginselen van S.L.P. behandeld; de 
basisstructuur van fasen, de sleutel-gegevens, en het patroon 
van procedures. 

In Deel Twee is het patroon in stappen of blokken opgesplitst. 
In detail is beschreven hoe de procedure van elke stap of blok 
toegepast moet worden bij de planning van de algemene totaal-
layout. Behandeld zijn tevens een reeks van eenvoudige afspra-
ken, waarbij aangegeven is hoe deze gebruikt dienen te wor-
den bij de diverse procedures in het patroon. 

Deel Drie was gewijd aan de beschrijving van de gedetailleerde 
layout plannen. Zoals Deel Twee correspondeerde met Fase II 
van de basisstructuur, zo komt Deel Drie overeen met rase III. 

Deel Vier omvat drie hoofdstukken. Deze laatste hoofdstukken 
zullen gewijd zijn aan de behandeling van de Fasen I en IV van 
de basisstructuur en aan de problematiek hoe layout projekten 
geleid dienen te worden. 

We brengen nogmaals in herinnering dat de eerste fase uit de 
uit vier fasen bestaande basisstructuur Fase I - de Locatie 
van het in te delen gebied - was, maar dat de bespreking ervan 
tot een later tijdstip uitgesteld werd. Dit is met opzet zo 
gedaan omdat de Locatie niet altijd onder de verantwoording 
van de layout technicus valt en omdat we het belang van S.L.P. 
beter begrijpen als eerst duidelijk inzicht is verkregen in 
de twee pure layout fasen. 

Dit uitstellen van de bespreking moet echter onder Been be-
ding de indruk wekken dat hierdoor rase I minder belangrijk 
zou zijn. Elk layout projekt bestaat uit vier fasen, ongeacht 
wie voor de uitvoering van elke fase verantwoordelijk is. 
Zelfs een niet zo belangrijke herindeling van een kleine af-
deling bestaat uit vier fasen, alhoewel dit projekt maar een 
klein deel zou uitmaken van wat we de gedetailleerde layout 
planning zouden noemen, indien we met het geval te maken zou-
den hebben dat voor de gehele onderneming een nieuwe layout 
gemaakt zou moeten worden. Bij minder belangrijke herindelingen 
moeten we eerst weten of het betrokken gebied zal blijven waar 
het nu gesitueerd is en indien dit niet het geval is, waarheen 
hetverplaatst zal worden. Dit is Fase I - Locatie. Daarna 
wordt het algemene plan voor het gebied opgesteld (II), ver-
volgens het detail-plan (III) en tenslotte volgt de instal-
latie (IV). 

In feite zouden we de fasen moeten beschouwen met het in te 
delen gebied als invalshoek. Anders zal wellicht de betekenis 
van de vier fasen niet duidelijk zijn. Wanneer we op een ter-
rein te maken hebben met maar een gebouw, dan kan de herinde-
ling van een afdeling opgevat worden als Fase III of III - a. 

IV - I 



Maar indien de afdeling opnieuw ingedeeld wordt binnen het ge-
bouw, dan is deze locatie Fase I voor de afdeling, maar het is 
- bezien vanuit het totale gebouw - een aanpassing van de alge-
mene totaal-layout (Fase II). De vier fasen bij elk layout pro-
jekt dienen derhalve beschouwd te worden met als uitgangspunt 
het in te delen gebied. 



HOOFDSTUK 13 --- DE LOCATIE 

In dit hoofdstuk worden de technieken beschreven die ge-
bruikt worden in Fase I van de S.L.P.-basisstructuur: het vast-
stellen van de locatie van het in te delen gebied. In plaats 
van de behandeling geheel te wijden aan wat algemeen gedefi-
nieerd wordt als "Fabrieks-Locatie", hebben we er de voorkeur 
aan gegeven in dit hoofdstuk een breed scala van interpreta-
ties te bespreken. 

DE BETEKENIS VAN DE LOCATIE 

Het woord "locatie" is een aanduiding van de plaats waar 
iets zich bevindt. In de meest beperkte betekenis van het woord 
gaat de gedetailleerde layout planning over de locatie van elke 
machine en elk deel van de apparatuur. Als ons layout projekt 
zou bestaan uit de herlocatie van maar een machine, dan zouden 
onze fasen zijn: 

I Bepaal het gebied waar de machine opgesteld moet 
worden. 

II Plaats de machine zodanig dat we de best mogelijke 
materiaalstroom krijgen en dat we de best mogelijke 
opstelling hebben ten aanzien van de hulpdiensten. 

III Stem de plaatsing van de machine of op de specifieke 
kenmerken van de omringende apparatuur. 

IV Maak een plan voor de installatie en voer dit uit. 

Het andere uiterste is dat de locatie een internationaal 
probleem van terrein-keuze is. Het normale locatie probleem is 
echter meestal niet zo eenvoudig, maar ook niet zo gecompli-
ceerd. Meestal komt het neer op wat in het algemeen omschreven 
wordt als Fabrieks-Layouts. Nog vaker is het probleem te bepa-
len waar een uitbreide-de afdeling binnen een bepaald gebouw 
(of complex van gebouwen op een terrein) gehuisvest moet worden 
of te trachten ruimte in een ander gebouw (of gebied) in de-
zelfde of in een aangrenzende streek te verkrijgen. 

Locatie problemen gaan dan ook altijd gepaard met zulke 
typerende vragen als: Zetten we een nieuw gebouw neer of blij-
ven we waar we zijn? Nemen we voor de uitbreiding het veem ge-
reed produkt en huren we nieuwe veem-ruimte of breiden we in 
zuidwaartse richting uit en zullen we een nieuw layout plan 
voor de gehele fabriek opstellen? Zullen we het kantoorgebied 
op de tweede etage concentreren of zullen we dit gescheiden 
houden? Dit soort vragen, welke betrekking hebben op het bepa-
len van de locatie van de in te delen gebieden, dient beant-
woord te zijn alvorens we ons serieus met layout planning gaan 
bezig houden. 
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VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN LOCATIES 

Een van de eerste zaken die geregeld moet worden bij het 
zoeken naar nieuwe locatie mogelijkheden op ander terrein is 
een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden. Bij klei-
nere ondernemingen komt dit meestal neer op het benoemen van 
een commissie of projektgroep, waarbij een lid van de direktie 
als voorzitter fungeert. Zelfs bij grotere ondernemingen, waar 
een centrale staf van specialisten de technische analyses kun-
nen verzorgen, zal een speciale funktionaris uit de er direkt 
belang bij hebbende produkt- of industriegroep belast worden 
met de leiding van het onderzoek. Het zoeken naar een nieuwe 
vestigingsplaats voor de onderneming of voor een zich uitbrei-
dende hoofdaktiviteit van die industrie is echter meestal een 
probleem waar nagenoeg de gehele topleiding of hun plaats-
vervangers bij betrokken zijn. Bij grote, uit meer fabrieken 
bestaande ondernemingen geldt dit laatste dan voor de toplei-
ding van de betrokken industriegroep. 

Locatie projekten die impliciet verwerving van een nieuw 
terrein betekenen, worden meestal als volgt uitgevoerd: 

Bepaal globaal de regio of het district. 
Voer een vergelijkend onderzoek uit tussen de daarin 
liggende gemeenten en selecteer hieruit de meest ge-
schikte. 
Analyseer de in aanmerking komende stukken grond binnen 
deze gemeente en selecteer hieruit het meest geschikte 
stuk. 

Wanneer zich echter het geval voordoet dat aan de eisen 
met betrekking tot de grond in veel gemeenten niet voldaan kan 
worden, dan zullen we genoodzaakt zijn stap 2 met stap 3 to 
combineren. 

DE PLANNING VAN DE LOCATIE 

Elk locatie probleem komt in wezen altijd neer op de vol-
gende drie aspekten of elementen: 

Wat wordt gewenst 
Wat is beschikbaar 
Wat is het meest geschikt 

"Wat wordt gewenst" wordt ook vaak aangeduid als de eisen 
of specificaties ten aanzien van de locatie. Deze eisen kunnen 
de volgende aspekten omvatten: 

1. Gebied - grootte of benodigde hoeveelheid ruimte. 
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2. Toestand - aard en kenmerken van de ruimte 
vorm, plaats of ligging 
plaatsbeschrijving, afwatering 
soort en structuur van ondergrond 
heersende wind(en) 

. verbeteringen of studies hiervoor m,b.t. de grond 
(of gebouw) 

f. herlocatie van de bestaande leidingen voor de 
energie-voorzieningen of van pijpleidingen 

g, overzicht van hoog water en/of overstromingen 
h. toegangswegen tot het terrein 

3. Relaties met plaatsen van herkomst en bestemming 
ruwe materialen 
leveranciers 
klanten of markten 
van toepassing zijnde transport (spoor, auto, 
boot, vliegtuig) 

. reisfaciliteiten 

4. Contacten 
met personeel - aanbod, arbeidspotentieel, soort, 
ontwikkeling van het soort arbeid 
met openbare nutsbedrijven en hulpdiensten - elec-
triciteit, water, gas, steenkool, stookolie, rio-
lering, afval-verwerking 
met lokale diensten - lokaal vervoer, verbindingen, 
banken, commerciele en professionele diensten, 
politie, brandweer, gemeente-reiniging 
met regeringsinstanties 	belastingen, ruimtelijke 
ordening, verboden, geboden en verordeningen 

5. Omgeving 
a, algemeen 	klimaat, beleid van provincie en gemeente, 

de buurt 
huizen, ziekenhuizen, gezondheidszorg en welzijns-
zorg 
scholen, opleidingsmogelijkheden, recreatie, cultu-
reel klimaat 
stadsplanning, wegen 

. houding en instelling van andere bedrijven 

6. Investeringen 
a, grond 

verbeteringen van de grond 
gebouwen, constructie, huur 

7. Winst-mogelijkheden 
bedrijfskosten 
besparingen 
rentabiliteit 

Wanneer deze eisen gespecificeerd zijn - meestal in een 
langere, meer gedetailleerde lijst - kan begonnen worden met 
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het zoeken naar wat beschikbaar is. 1 ) Zoals reeds gememoreerd 
kan dit betekenen eerst de regio of het distrikt, daarna de 
gemeente en vervolgens bepaalde terreinen of stukken grond. 
Naarmate we dichter bij de werkelijke keUze van het terrein 
komen, worden de uit te zoeken gegevens specifieker. Hoe dan 
ook, de eisen ("wat wordt gewenst") moeten vergeleken worden 
met of getoetst worden aan de beschikbare gebieden om te be-
slissen welk gebied het meest geschikt is. 

Het kiezen van de locatie is een zaak van compromissen en 
alternatieven en dit is ook logisch. Zelden zullen we in de 
situatie verkeren dat we met een perfekte locatie te maken heb-
ben waarvoor een perfekte layout mogelijk is tegen een perfekte 
prijs. 

Om het aantal mogelijke locaties binnen redelijke grenzen 
te houden wordt eerst een vooronderzoek verricht met behulp van 
kaarten en atlassen. Op deze manier kunnen we al die gebieden 
elimineren die niet aan de gewenste eisen met betrekking tot de 
beroepsbevolking voldoen of die niet over acceptabele transport 
routes beschikken. 

Voor het vervolgens vaststellen welke gemeenten in aanmer-
king komen lijkt de meest aangewezen weg een beroep te doen op 
externe informatie-bronnen. Gewestelijke planologische diensten, 
kamers van koophandel, openbare nutsbedrijven en de spoorwegen 
beschikken over een schat van informatie die zij wellicht gaarne 
bereid zijn ter beschikking te stellen. Voor het vaststellen 
van de beschikbare terreinen of stukken grond en voor de speci-
fieke informatie over de gesteldheid, de eigenschappen en de 
geschiktheid kan gebruik worden gemaakt van de diensten van ad-
viesbureau's op het gebied van fabrieks-locatie, van organisa-
ties op het gebied van industrie-terreinen en van makelaars in 
onroerende goederen. 

FIGUUR 13 — 1. Het kiezen Van een gemeente in verband met het terrein voor een nieuwe fabriek. De kosten 
voor de belangrijkste posten zijn vastgesteld. Deze worden vergeleken (numeriek en visueel) voor elk van 
de vier concurrerende gemeenten. Daaronder worden de minder kwantificeerbare faktoren vergeleken, waarvoor 
het klinker—waarderingssysteem gebruikt is dat door het gehele boek heen toegepast is. 

1) Voor een meer uitgebreide en gedetailleerde lijst van aspekten 
wordt verwezen naar: OSWALD STEWART, "Plant Site Selection Guide", 
FACTORY MANAGEMENT AND MAINTENANCE, Uitgave 115, No. 5, mei 1957. 
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Het is mogelijk en vaak terecht dat we voor de geplande 
fabriek op de te analyseren locatie een geprojekteerde winst-
en-verliesrekening maken. Ook kunnen we voor elk terrein een 
vergelijking opstellen van de netto kosten per eenheid aan de 
gemiddelde klant geleverd produkt en deze vergelijken. In het 
algemeen zijn de imponderabilia echter belangrijker, zodat een 
vergelijking van kosten en niet-kwantificeerbare kosten meer 
op zijn plaats is. Deze vergelijking kan uitgevoerd worden in 
de vorm van een gecombineerde kosten-analyse en evaluatie van 
alternatieven. In figuur 13 - 1 staat een studie die gemaakt 
is voor de selectie van een gemeente. 

DE TERREINKEUZE 
Om het meest geschikte terrein te verkrijgen geschiedt de 

keuze hiervan binnen een bepaalde gemeente overeenkomstig de-
zelfde vergelijking "wat wordt gewenst" ten opzichte van "wat 
is beschikbaar". Maar in het algemeen zijn de faktoren speci-
fieker en wordt er een meer gedetailleerde analyse gemaakt. 
Voor terreinen binnen dezelfde gemeente kunnen een groot aan-
tal faktoren nu qua definitie veranderen; transport zou nu 
bijvoorbeeld vervoer per vrachtauto kunnen worden. En faktoren 

FIGUUR 13 - 2. Locatie en vervoerskosten met vrachtauto's. Alvorens een nieuw veem te bouwen maakte een han-
delmaatschappij deze studie van hoe het aantal vrachtauto's bij wegtransport afhing van de locatie van het 
terrein. In de figuur wordt getoond dat voor een locatie in zone A zo dicht mogelijk bij het centrum, een aan-
tal van 14 vrachtauto's nodig is. Terreinen in zone D daarentegen vereisen 20 . vrachtautols, hetgeen neerkomt 
op een verschil van 6 vrachtauto's of ongeveer Fl. 250.000,-- per jeer. De aandacht wordt gevestigd op het feit 
dat de zone-grenzen nagenoeg samenvallen met de auto-snelwegen, die met behulp van stippellijnen zijn aange-
geven. Door een vergelijking te maken tussen het verschil in de vervoerskosten met vrachtauto's en de kosten 
van de grond in de verschillende districten is het mogelijk het district te kiezen met de laagst mogelijke to-
taal-kosten van grond en vervoer. 

De totaal benodigde vrachtauto-uren per dag werden als volgt berekend: Het veem ontvangt ladingen per vracht-
auto van een aantal vrachtstations en levert aan verschillende winkelcentra, die over het gehele gebied ver-
spreid liggen. Het aantal vrachtauto-uren per dag naar elk vrachtstation of winkelcentrum is: 

2 A 
V R.(L + —) waarin: 

V = Vrachtauto-uren per dag 
R = Aantal ritten per dag 
L = Laad- en lostijd per rit in uren 
A = Afstand in km. tussen veem en vrachtstations of winkelcentrum 
S = Gemiddelde snelheid op deze route in km./uur 

De totaal benodigde vrachtauto-uren per dag, welk gegeven gebruikt wordt voor de beslissing over het benodigde 
aantal vrachtauto's, wordt verkregen door de sommering van de totaal-tijden van het veem naar elk vrachtstation 
en elk winkelcentrum en terug. Dit is een vereenvoudigd geval, want in de meeste gevallen zullen we met addi-
tionele randvoorwaarden rekening moeten houden: 

Vrachtauto's die voor een bepaalde bestemming een lading moeten innemen die minder dan de totale lead-
capaciteit beslaat, kunnen per rit meer dan een winkelcentrum bezoeken. 

Vrachtauto's kunnen eerst hun lading naar een winkelcentrum brengen en dan bij de terugrit naar het 
veem onderweg bij het vrachtstation een lading ophalen. 

13 - 6 



13 - 7 



zoals gemeente-beleid en klimaat verdwijnen zelfs vaak helemaal 
uit de evaluatie. 

In figuur 13 - 2 staan de resultaten van een studie over 
vervoerskosten en de invloed daarvan op de keuze van het ter-
rein. Dit soort onderzoeken zal voor alle uitgave-posten gemaakt 
worden. De werkformulieren voor de kostenvergelijkingen zoals 
deze in Hoofdstuk 10 beschreven zijn, kunnen hier toegepast wor-
den. 

De faktor analyse methode voor de evaluatie van alternatie-
ven kan eveneens zeer goed gebruikt worden bij de keuze van een 
locatie, net zoals trouwens bij de keuze van een layout. Eigen-
lijk kunnen de technieken uit Hoofdstuk 10 hier praktisch even 
goed toegepast worden voor de evaluatie van locaties, waarbij 
in het algemeen de combinatie van kostenvergelijking en kosten-
rechtvaardiging samen met de faktor analyse voor de niet-kwan-
tificeerbare faktoren de meest effektieve methode is. 

VEEL VOORKOMENDE VERGISSINGEN 

Waarschijnlijk de meest voorkomende reden waarom zich pro-
blemen voordoen bij de analyse van de locatie is het feit dat 
men nagelaten heeft niet voldoende te definidren wat gewenst 
werd. Maar er zijn nog vele andere soorten vergissingen die ove-
rigens kundige direkties vrij vaak begaan. Een overzicht van de 
meest voorkomende vergissingen die gemaakt worden bij de keuze  
van de locatie van een nieuw terrein  2 ) staat hieronder vermeld. 
Dit overzicht kan als kontrolemiddel gebruikt worden om te voor-
komen dat dit soort vergissingen gemaakt worden. 

Eisen die over het hoofd gezien zijn en een incompleet 
onderzoek 
Te veel aandacht voor de kosten van de grond 
Onderschatting van de verhuiskosten 

4, Overhaaste acceptatie op grond van toezeggingen door 
de gemeente 
Vooroordelen of voorkeuren van belangrijke direktie-
leden die met het toezicht op de selectie belast zijn 
i.p.v. objectief verzamelde feiten. 
Weerstand tegen veranderingen bij de topleiding met 
betrekking tot de verhuizing van de oude vestigings-
plaats naar de nieuwe locatie. 
Yerzadigingsgraad van industrialisatie in het betref-
fende gebied (bijna) bereikt 
Beoordeling van het potentiele arbeidsaanbod in termen 
van lonen en salarissen, terwijl zaken als productivi-
teit, normen en ontwikkeling van de arbeid veronacht-
zaamd zijn. 

2) Dit overzicht van veel voorkomende vergissingen is gedeelte-
lijk gebaseerd op suggesties van A. Kingsley Ferguson, in 
PACIFIC FACTORY, april 1954, en van DUNS REVIEW & MODERN INDUS-
TRY, april 1956 en maart 1959. 
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Het culturele en educatieve niveau in de gemeente is zo 
laag dat sleutel funktionarissen elders een baan zullen 
aanvaarden. 
De verhuizing wordt gebaseerd op alleen maar voordelen 
op korte termijn, nagelaten is voldoende ver vooruit te 
zien. 
Gemis aan de juiste coordinatie of leiding bij het werk 
voor de terreinkeuze, in het bijzonder door het felt 
dat de belangrijke groeperingen binnen de onderneming 
niet naar behoren vertegenwoordigd zljn. 

Nalatigheid of onwillendheid om veranderingen of ver-
schuivingen te onderkennen ten aanzien van marktgebie-
den, transport methoden, grondstoffen en andere belang-
rijke mogelijkheden voor vermindering van kosten. 

DE VERHOUDING TERREIN:GEBOUW 

Een typische, veel voorkomende vergissing (die impliciet in 
bovenstaande opsomming opgenomen is) is de keuze van een terrein 
dat te klein is. Dit gebeurt zowel in tijden van een groeiende 
economie als in tijden van een recessie. De oorzaak hiervan is 
wellicht gelegen in het felt dat de direkteuren die de behoefte 
aan nieuwe faciliteiten onderkennen de leden van de Raad van 
Bestuur niet willen afschrikken met een verzoek van een te grate 
omvang. Misschien oak is de reden dat de topleiding in zijn ge-
heel te veel bezig is met de dagelijkse gang van zaken en zich 
niet bemoeit met de beleidszaken op lange termijn, die zij eigen-
lijk zou moeten doen. We willen echter in geen geval "opnieuw 
•beginnen" op een te klein terrein. 

Wanneer de mogelijkheid tot uitbreiding niet aanwezig is 
kunnen we ofwel een grens stellen aan ons toekomstig assorti-
ment van produkten, aan de produktie-processen en hulpdiensten 
en aan het vermogen om aan de vraag te voldoen, of we zullen 
ons spoedig genoodzaakt zien de fabriek weer te verhuizen. Wan-
neer er geen ruimte meer is kunnen we geen alternatieve layouts 
uitwerken en evenmin de of en toe gewenste, uitgebreide inven-
tarisaties uitvoeren. Wanneer er geen parkeerruimte meer is, 
zullen we het personeelsbestand niet meer kunnen uitbreiden. In 
de meeste situaties zal het zo zijn dat de grondkosten relatief 
laag zijn vergeleken met de totale investeringen. Als we echter 
eenmaal aan een bepaald terrein gebonden zijn dan zal, zodra 
dit terrein te klein blijkt, een goede gang van zaken erdoor be-
lemmerd worden en uiteindelijk de onderneming dwingen de gedane 
investering voortijdig te amortiseren. 

In feite is veel van de "benodigde" extra grond een zaak 
van bescherming; een verzekering tegen een in de toekomst beno-
digde grotere capaciteit en eveneens tegen de eigenaren van de 
omringende bezittingen die random ons terrein grond aankopen en 
bebouwen. Wat eens bas of grasland was kan in een verbazend 
korte tijd een woonwijk worden, en wanneer dit geval zich voor- 
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doet dan zal de fabriek die aanvankelijk de streekontwikkeling 
gestart heeft, vaak tot de ontdekking komen dat zij niet ge-
wenst is of op zijn minst genomen geen stem in de nieuwe gemeen-
schap heeft. 

Bovendien willen we waarschijnlijk van twee of drie of wel-
licht van alle kanten toegang tot ons terrein hebben. We willen 
waarschijnlijk voldoende ruimte hebben om in de toekomst spoor-
voorzieningen aan te leggen of een parkeerruimte voor vrachtwa-
gens of misschien zelfs wel faciliteiten voor rechtstreeks lucht-
vervoer. Aangezien de mechanisatie toeneemt willen we waarschijn-
lijk in relatief grote mate faciliteiten ten behoeve van de hulp-
diensten en service-afdelingen. Een watertoren, een koelvijver, 
filtreerbedden, en dergelijke faciliteiten ten behoeve van rege-
neratie of reconditionering, alsmede een centrale distributie of 
ontvangst vereisen niet alleen speciale apparatuur die in grote 
mate afwijkt van die in de produktie-afdelingen, maar tevens 
zijn deze zaken berucht om het feit dat zij zowel door de layout 
technici als door de bedrijfsleiding over het hoofd gezien wor-
den. 

De doctrine bij vele grote ondernemingen is daarom ook 
zoiets geworden van: "Nieuwe terreinen voor het bouwen van fa-
brieken moeten minstens 40 hectare groot zijn of een ratio heb-
ben van bruikbare onbebouwde grond ten opzichte van bebouwde 
grond van tien tegen een". 

De verhouding terrein: gebouw is een richtgetal om een ter-
rein te relateren aan de verwachte of bestaande gebouwen. In 
Bijlage X staat een tabel voor de benodigde hoeveelheid grond; 
deze tabel is gebaseerd op een reeks verschillende verhoudings-
getallen bij een gegeven gebouw-grootte. "Gebouw" is een stuk 
grond met opstallen of waarboven zich een dak bevindt en niet 
de hoeveelheid vloerruimte die bruikbaar is. "Terrein" is het 
onbebouwde stuk grond en niet het totale terrein. Deze ratio 
die een bepaalde onderneming op een bepaald tijdstip wil hebben 
is aan een grote spreiding onderhevig. En afhankelijk van de 
soort industrie kunnen zich veel extreme gevallen voordoen. 
Deze ratio is daarom ook maar een richtgetal, maar wel een ui-
terst nuttig hulpmiddel wanneer we de structurele bebouwings-
graad van de diverse terreinen moeten vergelijken of plannen. 

Het probleem van te weinig ruimte doet zich niet alleen bij 
nieuwe terreinen voor; reeds eerder is dit ter sprake gekomen 
bij het afwegen van de benodigde ruimte ten opzichte van de be-
schikbare ruimte. Zie Hoofdstuk 7. Hetzelfde soort afwegen van 
de ruimte zoals in dit hoofdstuk behandeld zal zich voordoen bij 
de vraag waar de te plannen layout gesitueerd moet worden. 

Gewezen dient te worden op het feit dat we in de Locatie 
Fase zelfs minder specifiek zullen zijn dan in Fase II. Vaak zal 
het geval zich voordoen dat we een "indruk" willen hebben van de 
benodigde ruimte en dan eerst de goedkeuring willen hebben van 
de betrokken leidinggevende funktionarissen. We kunnen tot in het 
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oneindige calculeren wanneer we willen proberen geloofwaardige 
cijfers tot stand te brengen, terwijl er in feite geen effek-
tieve manier bestaat om deze cijfers met een redelijke mate van 
nauwkeurigheid te produceren. Het is dan ook waarschijnlijk dat 
we voor het bepalen van de ruimte in Fase I gebruik zullen ma-
ken van de ratio/trend/projektie techniek of van de omreken- 
of conversiemethode. 

OVERLAPPENDE FASEN 

We hebben er reeds op gewezen dat Fase I - Locatie - van 
de S.L.P.-basisstructuur van fasen een overlapping moet hebben 
met Fase II. Voordat we dan ook een bepaalde locatie kiezen 
moeten we weten wat voor soort algemene totaal-layout we in of 
op deze locatie kunnen realiseren. Dit is speciaal het geval 
wanneer de locatie maar beperkt flexibel is, zoals bij locaties 
in bestaande gebouwen. 

Dit betekent met andere woorden dat we, vanuit de layout 
bezien, de mogelijkheden zullen moeten kennen van een locatie 
indien deze geselecteerd mocht worden. In figuur 13 - 3 zal 
elk van de bestaande gebouwen aan de ruimte-eisen voldoen, maar 
de spoorwegvoorziening kan mogelijkerwijs de algemene totaal-
layout binnen elk gebouw beinvloeden. Dit impliceert dat we een 
globale totaal-layout moeten maken om te zien wat we in termen 
van layout kunnen doen in elk van de drie alternatieve locaties, 
als onderdeel van de beslissingsprocedure over de beste locatie. 

FIGUUR 13 — 3. Alternatieve locaties en de invloed van spoorweg—voorzieningen op elk alternatief voor wat 
betreft de mogelijkheden van de algemene totaal—layout bij elke locatie. Voor de gebouwen A en B hebben we 
een tamelijk goede layout. De gebouwen C en D zijn in dit opzicht niet zo geschikt en zullen daarom waar-
schijnlijk niet in aanmerking komen als mogelijke locaties, aannemende dat de overige overwegingen alle 
dezelfde zijn. 



Dit werpt de vraag op of we nu van buiten naar binnen moe-
ten werken of van binnen naar buiten. Een aantal bedrijfskundi-
gen is van mening dat we altijd bij de werkplek moeten beginnen, 
daar de methoden verbeteren, dit uitbreiden tot een verbeterde 
layout van de afdeling om het geheel vervolgens uit te bouwen 
tot een totaal-layout die als basis gebruikt kan worden voor de 
fabrieks-layout of voor studies ten behoeve van de terreinkeuze. 
De principes "maak het layout plan met als uitgangspunt de ma-
chines en de apparatuur" en "maak een plan voor het gebouw op 
basis van de layout" worden door hen geciteerd als een bewijs 
voor hun mening. 

Zeker is dat een goed programma met methoden ter verbete-
ring voor de betrokken onderneming nodig kan zijn. Dit zou wel 
eens een veel grotere kostenbesparing kunnen opleveren dan een 
herindeling van het gebied. In een onderneming waar de laatste 
tijd geen aandacht aan arbeidsstudie besteed is, komt het niet 
zelden voor dat men zich de kosten van een herindeling en de 
behoefte aan uitbreiding kan besparen door een goed programma 
met methoden ter verbetering van het fabrikage-proces. Wanneer 
we een nieuwe layout maken moeten we ons bepaald niet de kans 
laten ontgaan om oude, slechte werkwijzen overboord te zetten 
en onsamenhangende, slordige methoden kwijt te raken. 

Wanneer we daarentegen eerst wachten op het volledige ar-
beidsanalyse-programma, en daarna op de gedetailleerde layout 
en dan op het totaal-plan, voordat we lets aan de locatie gaan 
doen, dan zullen we naar alle waarschijnlijkheid het projekt 
een te grote vertraging bezorgen om nog in de onmiddellijke 
behoefte te kunnen voorzien. We zullen dan waarschijnlijk nooit 
aan het grote layout projekt toekomen, indien we op de perfekte 
methoden blijven wachten. 

Wanneer met "methoden" de selectie bedoeld wordt van de 
fabrikage-processen om de produkten te kunnen produceren en de 
selectie van de soort machines en apparatuur, dan moet opge-
merkt worden dat we deze moeten kennen alvorens we met de lay-
out planning een aanvang maken. Wanneer we de sleutel-gegevens 
in herinnering roepen dan weten we dat we op de hoogte moeten 
zijn van de route (R) of het proces en de daarmee samenhangen-
de volgorde van bewerking alvorens we een plan voor een doel-
matige materiaalstroom kunnen opstellen. Of wanneer we "me-
thoden" opvatten als een analyse voor het vereenvoudigen van 
het werk, dan zal het zeker zo zijn dat het elimineren van be-
werkingen, het combineren van bewerkingen of het veranderen 
van de volgorde ervan, van invloed zal zijn op de route, op de 
analyse van de materiaalstroom en dientengevolge op de layout. 

Wanneer we echter met "methoden" de layout van de werkplek 
of de indeling van de werkbank bedoelen, dan zal dit in de 
meeste gevallen pas een beinvloedingsfaktor worden bij de gede-
tailleerde layout planning. We zullen een layout studie toch 
zeker niet aanvangen met de indeling van een werkbank. Als dat 
wel het geval was, zouden we tot de ontdekking komen dat we 
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steeds opnieuw tijdrovende details moesten bekijken en herinde-
len ten behoeve van zowel elk alternatief gedetailleerd layout 
plan als elke alternatieve totaal-layout. Het feit dat details 
elk op zich naar bevrediging kunnen werken wil nog niet zeggen 
dat zij alle tezamen per se zullen passen in een doelmatige 
afdelings- of totaal-layout. 

De S.L.P.-basisstructuur is in feite gebaseerd op de twee 
principes die enkele paragrafen hiervoor geciteerd zijn en ver-
der op de filosofie, "Begin met het integrale probleem en werk 
het successievelijk in details uit". En het patroon stelt im-
pliciet: "Maak een plan voor een ideaal-oplossing en behoudt 
datgene wat praktisch gerealiseerd kan wordenl We beginnen met 
globale metingen en schattingen en we verfijnen deze gegevens 
naarmate we zekerder van onze zaak worden en naarmate we steeds 
meer doelgericht onze uiteindelijke doelstelling benaderen. 
In de vroege fasen van de planning maken we gebruik van grove 
gereedschappen en technieken om, naarmate we vorderingen maken, 
ons van meer nauwkeurige details te verzekeren. In elke fase 
nemen we uiteindelijk een beslissing waarbij we, voorzover dit 
nodig en gerechtvaardigd is, een overlapping met de volgende 
fase hebben, maar zelden zullen we ons hierbij in de details 
verdiept hebben voordat de gewenste principiele richting rede-
lijk acceptabel gedefinieerd is. 

Dit alles klopt met wat we in figuur 1 - 6 gezegd hebben. 
Daar hebben we onderkend dat we in Fase I meer te maken hebben 
met niet-kwantificeerbare faktoren en minder specifieke tech-
nieken en details dan ergens anders in het layout planning 
gebeuren. Voor het oplossen bijvoorbeeld van de ruimte-eisen 
maken we bij het locatie probleem gebruik van schattingen. Zel-
den zullen we daarvoor zo ver in detail gaan als bij de calcu-
latie methode voor het bepalen van de benodigde ruimte op basis 
van de vermenigvuldiging van het aantal machines met de ruimte 
per machine. Voor de behandeling van dit laatste zie Hoofdstuk 
6. 

Wanneer daarentegen voldoende ruimte beschikbaar is, zodat 
we ermee kunnen manoeuvreren en het op vele verschillende manie-
ren kunnen aanpassen, dan kunnen we - voordat het locatie pro-
bleem daadwerkelijk opgelost is - al een aanvang maken met de 
totaal-planning, waarbij we ons soms zelfs al voor een deel in 
de detail-planning kunnen verdiepen. 

Een enkele keer kan het zijn dat de complete details al 
vooruit geplanned zijn. Wanneer bijvoorbeeld typische gebouwen 
of kantoor-layouts min of meer gestandaardiseerd zijn om ge-
bruikt te kunnen worden in kantoor- of winkelfilialen, dan kun-
nen een aantal potentiele alternatieve layouts voorbereid worden 
die aan de voorwaarden van elke mogelijke locatie voldoen. Zie 
figuur 13 - 4. Dit is een praktische oplossing om de planning-
kosten te reduceren. Maar zelfs in dit geval is het noodzakelijk 
om, wanneer eenmaal ten aanzien van de locatie beslist is, die 
layout te kiezen die in zijn totaliteit gezier het beste past om 
dan vervolgens de details aan de lokale situatie aan te passen. 
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FIGUUR 13 - 5. De Specificaties ten behoeve van de Locatie zoals deze opgesteld zijn om gebruikt te worden 
als overzicht van eisen bij het beoordelen van de mogelijke gebieden die in aanmerking komen voor de uit-
breiding van een mengafdeling. Opgemerkt wordt dat deze lijst is opgesteld overeenkomstig het in de tekst 
behandelde deel "wat wordt gewenst": posten zijn ingevuld; het belang van elk voor het projekt is gewogen; 
en elke potentieel beschikbare locatie kan dan met behulp van deze lijst van specificaties gewaardeerd 
worden teneinde het meest geschikte alternatief te kunnen kiezen. Deze methode komt overeen met de faktor 
analyse methode voor het evalueren van alternatieve layouts. 
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LOCATIES OP BESTAAND TERREIN 

Het probleem van de locatie van een in te delen gebied is 
meestal gesitueerd binnen de grenzen van een bestaand terrein. 
We hebben hier al op gewezen bij de behandeling van het begrip 
"locatie" aan het begin van dit hoofdstuk. 

Wanneer we een afdeling of een klein gebied moeten herin-
delen bedienen we ons van dezelfde aanpak als bij fabrieks-
locatie: bepaal wat gewenst wordt (de eisen), stel daarna vast 
wat beschikbaar is en analyseer het geheel om te beslissen wat 
het meest geschikte alternatief is. 

Net zoals bij de grote locatie problemen stellen we een 
lijst van eisen  of specificaties op. In figuur 13 - 5 staat een 
dergelijke lijst afgebeeld waarbij gebruik is gemaakt van de-
zelfde classificatie van faktoren die reeds eerder in dit hoofd-
stuk is vermeld. Het belang van elke faktor in de gekozen loca-
tie wordt kenbaar gemaakt in de kolom naast de omschrijving van 
de faktor. De beschikbare locaties worden dan in beschouwing 
genomen en gewaardeerd in de ernaast liggende kolommen. Het for-
mulier, dat we in Hoofdstuk 10 behandeld hebben voor de evaluatie 
van alternatieven met behulp van de faktor analyse, kan in deze 
gevallen ook zeer goed gebruikt worden. 

Het vaststellen wat beschikbaar  is (of beschikbaar gemaakt 
kan worden) binnen de grenzen van het bestaande terrein resul-
teert niet in zo'n uitgebreide speurtocht als bij het zoeken 
near een nieuw terrein. Maar in principe wordt dezelfde volg-
orde aangehouden: 

FIGUUR 13 - 6. Illustreert het probleem te moeten schuiven met ruimtes wanneer een onderneming vooruit ziet 
en de groei in de toekomst probeert te realiseren op het huidige terrein. 

In de bovenste layout staan de kenmerken van het huidige gebouw en de eigendomsgrenzen. Drie ondernemingen zijn 
in 44n en hetzelfde gebouw gehuisvest. De te bestuderen onderneming is midden in het gebouw gelegen en de onder-
neming X en de onderneming Y zijn in het westelijk respectievelijk oostelijk deel van het gebouw gevestigd. 

In de andere layouts staat geprojekteerd wat we met de layout en het stroompatroon kunnen doen in een toekomst 
die 1 tot 3 respectievelijk 4 tot 5 jaar van ons vandaan is. De ruimte die nu door de onderneming Y wordt inge-
nomen zal bij een binnen 1 tot 3 jaar pleats vindende uitbreiding geheel overgenomen worden. Bij de binnen 
4 tot 5 jaar geprojekteerde uitbreiding dient het gebouw middels aanbouw vergroot te worden. Een (niet afge-
beelde) geplande uitbreiding voor over 10 jaar zal het nodig maken het gebied over te nemen, waarin nu de onder-
neming X gehuisvest is. 

Het plannen van de locatie van gebieden in de toekomst geeft inzicht in de logische ontwikkeling van het eigen-
dom tegen minimale kosten, en voorkomt vaak dat een onderneming ingesloten wordt. Even belangrijk is de vraag 
wat we kunnen doen om effektieve layout plannen te maken wanneer nieuwe locaties (in te delen gebieden) ter be- 
schikking komen of wanneer de direktie de onderhandelingen daartoe overweegt om additionele gebieden ter beschik-
king to krijgen. 
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probeer locaties te zoeken die redelijk aan de vereisten 
voldoen 
toets de eisen aan de mogelijkheden van elke potentigle 
locatie 
stel de restricties of beperkingen vast en selecteer 
door .middel van een ziftingsprocedure de logische alter-
natieve locaties 

Dit laatste punt is belangrijk. Voor elke locatie gelden beper-
kingen of restricties ten aanzien van gebruik of beschikbaarheid. 
Deze dienen vastgesteld te worden alvorens een geschikt lijkende 
locatie werkelijk als "beschikbaar" beschouwd kan worden. 

We hebben reeds gewezen op de methoden om de meest geschikte 
locatie vast te stellen: 

voor globale beslissingen of om te kunnen selecteren: 
het afwegen van de voordelen tegen de nadelen 
voor de imponderabilia of wanneer niet voldoende finan-
ci6le informatie beschikbaar is: de faktor analyse 
voor de uiteindelijke beslissing of wanneer redelijk 
nauwkeurige en volledige kosteninformatie ter beschik-
king is: de kostenvergelijking (en rechtvaardiging). 

De problemen bij een bestaand gebied bestaan vaak uit het 
goochelen of "schaken" met gebieden. Op deze manier kan de her-
indeling van een afdeling of een gebied een kettingreaktie op 
gang brengen van herindelingen met kostbare, daarmee gepaard 
gaande verstoringen. En hoe meer de ruimte verdeeld is, zoals 
bij gebouwen met meer verdiepingen of bij gebouwen met vaste of 
dragende muren, hoe groter het probleem wordt om oplossingen te 
vinden van redelijk op elkaar aansluitende en in elkaar sluiten-
de gebieden. In figuur 13 - 6 is dit manoeuvreren met ruimte 
geillustreerd. In deze figuur wordt tevens de nadruk gelegd op 
het belang van een logische planning van de in de toekomst beno-
digde ruimte om veelvuldige, ernstige herindelingsproblemen te 
voorkomen. 

Er dient tenslotte wel op gewezen te worden dat wat voor 
een afdelingsgebied een "locatie" probleem is, tezelfdertijd een 
probleem is met betrekking tot de herindeling van de alge.mene 
totaal-layout voor de desbetreffende onderneming, gebouw(en) of 
verdiepingen. Met andere woorden, wat een Fase I probleem is 
voor het in te delen gebied, is een gedeeltelijke of complete 
tot Fase II behorende herindeling van de gehele fabriek of het 
gehele gebouw. Zo is het plaatsen van een enkel bureau een loca-
tie probleem bekeken vanuit het standpunt van het bureau, maar 
het is tevens een deel van een tot Fase III behorende herindeling 
van het desbetreffende kantoor. 
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HOOFDSTUK 14 --- DE INSTALLATIE 

Fase IV van de S.L.P.-basisstructuur wordt gevormd door de 
installatie van de layout. Fase IV komt overeen met Fase I en 
wel in dit opzicht dat het S.L.P.-patroon van procedures er niet 
op van toepassing is. Ook bier kan het geval zich voordoen dat 
de layout technicus er niet verantwoordelijk voor is, maar dat 
het voornamelijk tot de uitvoerende taak van de Afdeling Onder-
houd of van de Technische Dienst behoort. 

Het felt dat machines en apparatuur verplaatst zullen wor-
den, biedt een goede gelegenheid om veranderingen en verbeterin-
gen aan to brengen. Het is dan ook in dit stadium en op dit tijd-
stip dat de volgende maatregelen overwogen kunnen worden: 

Repareer, verbouw of verf de apparatuur 
Overweeg additionele zaken zoals nieuwe aanpassingen, 
accessoires, toevoersystemen, leverarities 
Implementeer nieuwe arbeidsmethoden, procedures, 
beheerstechnieken 
Elimineer de slechte fabrikage-deelprocessen ongeacht 
hun acrd 
Ga over op nieuwe materialen of nieuwe produkt speci-
ficaties 
Verdeel opnieuw het arbeidspotentieel en stem opnieuw 
op elkaar af de produktie-deelprocessen, de diverse 
disciplines en de tijdnormen 
Introduceer betere veiligheidsmaatregelen 
Repareer de vloeren, de muren, de plafonds en/of ver-
richt ander belangrijk onderhoudswerk 
Stem toezichthoudende arbeid en verantwoordelijkheden 
opnieuw op elkaar af 
Verwijder oude, incourante of anderszins onbruikbare 
machines, gereedschappen, materialen en apparatuur 

De fysieke aktiviteiten zoals het opnemen, verplaatsen en 
neerzetten op de nieuwe plaats van de machines en de apparatuur 
is maar een deel van de "installatie". De belangrijke posten 
zijn het "gereed makers" en de "nazorg". De voorbereiding die aan 
de fysieke verplaatsing voorafgaat vormt in feite de hoofdakti-
viteit. Inbegrepen hierin kunnen zijn het zeker stellen van de 
uiteindelijke goedkeuring en het verkrijgen van de benodigde gel-
den, waarvoor de noodzakelijke installatie-kosten als basis-
informatie dienen, het verzorgen van de plannen en de tekeningen 
ten behoeve van de installatie, de opstelling van de hulpdien-
stenen de energie-voorzieningen, het opstellen van het tijdschema 
voor de verplaatsing, en het op de hoogte brengen van de betrok-
ken partijen. 

De maatregelen ten behoeve van de nazorg, welke volgt op de 
fysieke verplaatsing, zijn eveneens belangrijk en nemen veel tijd 
in beslag. Deze hebben betrekking op de afstemming tussen fabri-
kage-personeel enerzijds en de apparatuur, het proefdraaien en de 
vrijgave anderzijds, en eveneens op het schoonmaken van zowel het 
oude als het nieuwe gebied. 

- 



OVERZICHT VAN INSTALLATIE-KOSTEN 
Fabriek I•VA(LiuTiattelliatie 	Projekt 

Omschrijving 	FilicliND&UNG 	VAN 	Di_ 	Door 	N.140LLatibaa 	Met 
16-11 I 

O. V. 
C1COGUNG 	T0.011,TALOiliketi. 	Datum 	12. MAART 	Blad 	1 	van 

SOORT WERK SCHATTING TARIEF/ 
UUR 

KOSTEN 
PERSONFFI, 

TOTAAL 
WISTEN 

OFFERTE 
ITRDFN wv. at- UREN 

1. Ontruim en prepareer nieuw gebied, geef plaats 
aan van gangpaden, pilaren, locaties 

Pi 	ea 
El . ,o,.. 25 FL. 1,90 4.41,50 CL. 9.50 

2. Verbouwingen, wijzigingen of constructie __ _- _ _ _ _ 325,.. Ft..12,5,- 
3. Schilder nieuwe gebieden, voor en na de 

verplaatsing 40,.. 2.0 2'," 4 1, 2 1 , - - 6-21.)  
4. Machines en apparatuur in magazijn schoon-

maken en repareren -- -- -- --- -- 

5.  
__ 

• 
. 

6. Energie-voorzieningen afsluiten - electrici-
teit, water, lucht, gas etc. --- S 2,3,0 11, .. II,.. 

7. Hulpdiensten afsluiten- ontluchtingen, afwate-
ring, kanalen, transportbanden etc. - - 3 2,I5 6.4 5  6.45 

8. Verwijder produktie-machines en apparatuur 
_. _ 2,0 2.3o 46.-- 46,-. 

9. Verwijder apparatuur voor hulpdiensten en 
algemene diensten - - S ,30 11,5o 11,so 

10. Verwijder materialen, onderhanden werk, maga- 
z 3 iinen, gereedschappen.„=ridga, __ 1,90 5,40 5,o 5,40 

11. Verwijder produktie machines en apparatuur 
welke geen nieuwe locatie krijgen 1 	,.. 5 2,3o 11,50 2,I ,5o 

12. Verwijder apparatuur voor service en algemene 
diensten, welke geen nieuwe locatie krijgen --- -- -- -- -- 

13, Prepareer alles wat niet opnieuw ingedeeld zal 
worden voor opslag, verkoop of dispositie -- -- -- -- -- 
Sluit schachten af, vul gaten op en maak het 
oude gebied schoon -- 

-- 
-- 

--- -- 
 

Installeer schachten, funderingen, openingen, • 

speciaal ommuurde ruimten 	. - - 

• 

. . 	. 	. 
Installeer transportbanden, hijs- opslag- en 
overige handling apparatuur 100,-. 2,5 2,,30 51,50 Isl,so 
Installeer electrische apparatuur, leidingen, 
verbindingen, lichtpunten etc. - _ 5 2,30 11,50 11,50 
Installeer leidingen voor energie-voorzieningen 
en afvoerkanalen, water, lucht, gas, riolering - - 5 1.,3o 11,50 11,50 

' 20. Installeer verwarming, ventilatie, luchtkanalen 
filters, stofafzuiging etc. - - 3 tI lo 64) 6, 0 

Installeer produktie apparatuur, letop plaats, 
niveau, bekleding, bevestiging _- 2,0 2„30 46,.. y 6,-- 
Installeer alle apparatuur voor service en 
algemene diensten -- A 2,3o 1*,40 ViI,tio 
Breng terug materialen, onderhanden werk, ma- 
gazijnen, gereedschappen, voorraden -- 5 I,90 9 .-- .-- 
Verbinden en aansluiten , in orde brengen en 
uitproberen alvorens in bedrijf to stellen --- 4 2.,30 9,zo 9,t0 

Totaal 

Opmerkingen• 

FL.200,.. __ _ _ cl.35o,35 a.216,35 FL. 3t5,-. 
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Een noodzakelijk deel van het verzoek om de financiele mid-
delen is de motivering met behulp van de daarvoor opgestelde kos-
ten-informatie. Hiervoor is een specificatie nodig van de geschat-
te kosten voor de installatie van de nieuwe layout. Dit wil niet 
zeggen dat we de kosten in de Fasen II en III over het hoofd ge-
zien hebben. Neen, ook daar hadden wij behoefte aan informatie met 
betrekking tot de kosten. Wanneer echter de gedetailleerde plannen 
gemaakt en de tekeningen voor de installatie klaar zijn, dan kun-
nen we een meer definitieve en nauwkeurige kosten-specificatie op-
stellen. 

Als hulpmiddel voor de leiding voor het nemen van de beslis-
sing om met de layout door te gaan, kunnen we de eerder gemaakte 
kosten analyses ter presentatie bijwerken en formaliseren. We kun-
nen de besparingen, die de nieuwe layout naar verwachting zal op-
leveren, alsmede de kapitaalsinvestering en de bedrijfskosten van 
de installatie alle apart vermelden. Deze gegevens dienen wel op 
een feitelijke en meetbare basis te berusten zodat we, na de instal-
latie, de resultaten en de schattingen met elkaar kunnen vergelij-
ken. In veel gevallen zal het echter toch nodig zijn een opsomming 
te maken van de niet-kwantificeerbare resultaten die we denken te 
behalen, maar die niet in de werkelijke uitgaven of besparingen 
opgenomen zijn. 

In figuur 14 - 1 wordt een methode geillustreerd hoe de ge-
schatte installatie kosten opgesteld kunnen worden. Dit blad - of 
deze cijfers, samen met de daarbij behorende achtergrond-informa-
tie - wordt, in combinatie met de investeringsoverzichten van de 
ten behoeve van de nieuwe layout aan te schaffen apparatuur, de 
basis voor het aanvragen of toewijzen van de benodigde financiele 
middelen. 

In verband met het feit dat de inleidende aktiviteiten, die 
aan de daadwerkelijke verplaatsingen voorafgaan, zo belangrijk 
zijn, is een Werkformulier voor Coordinatie Installatie ontwikkeld, 
waarvan in figuur 14 - 2 een afbeelding staat. Het formulier is 
ontworpen om te dienen als kontrole-lijst van posten die mogelijker-
wijs over het hoofd gezien kunnen worden, als een richtlijn ten be-
hoeve van de installatie-planning, en als hulpmiddel voor het bij-
houden van de stand van taken. Het vaststellen wat er gedaan zal 
moeten worden, wanneer dit zal moeten gebeuren, en wie het zal moe- 

FIGUUR 14 - 1. Het Overzicht van Installatie-kosten voor een kleine herindeling van een afdeling van een speel-
goed -fabriek. Het formulier wordt gebruikt voor het schatten van de installatie-kosten. Het is in specifieke 
stappen onderverdeeld op basis van de te verrichten arbeid. Dit voorbeeld last de registratie zien van een door 
derden ingezonden offerte (regel 2) waarvan gebruik wordt gemaakt wanneer een opdracht om praktische of econo-
mische redenen niet in de eigen onderneming uitgevoerd kan worden. Het externe aanbod kan echter wel vergeleken 
worden met de eigen schatting (regel 3). De door derden ingezonden offerte voor het verfwerk was niet acceptabel, 
hetgeen door middel van de omcirkeling is aangegeven. De totale kosten van de installatie worden gevormd door de 
externe offerte voor de reparaties aan het gebouw en de eigen schatting voor het verven bij elkaar op te tellen; 
dit eindtotaal wordt vermeld in de kolom "Totale Kosten". 
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WERKFORMULIER VOOR 	 Fabriek 	14iLveR4uM 	Projekt 	A 966 -3 
COORDINATIE DER INSTALLATIE 	 Door 	VAN LeauNii EH 	Met 	G. C. 

Datum 	IS 	A u 6 . 	Bled 	I 	van 	I 

. 

WAT WANNEER WIE STAND VAN ZAKEN 
. 	IZ owl% 	t6 04:1-, 

4-
  D

O
EN

 --
Ik

 	
GE

RE
ED

 M
AK

EN
  	

4 

1. Aanvanq planning der installatie 20 aug. 
20 auq. 

J. RaMMP 
J. Romme 

\I OLTC3  01 CO 	I 	.... I 	I 
2. Bepaal volgorde der verplaatsingen VOLT40i0 	I 	- 	I 
3. Inventariseer to verplaatsen elementen 20 auq. H, Prins V o Lrooi o 	I 	- 	1 	I 
4. Disponeer niet-te-verplaatsen elementen 26 aua. P. Brandt I Vol-Too .' 0 	4_ 	 I 
5. Maak schema van verplaatsingen 10 seat. J. Romme V01.-1- 0oiD 	I 	 I 
6. Nummer verplaatsingen: kontroleer met inv.nummer 20 seat. ... J. Romme 	... 1 VoLT00VO 	I 	 I 

VE
RZ

OR
G

E
N

 I 

Bepaal wie verplaatsinq zal doen 5 okt. L. Jansen V oLTo o il) 	4 	 I 
Vraaq offertes indien nodiq 20 auq. A. van Aken VoLT00 .10 	1 	 I 
Bepaal en reserveer verhuis-benodiqdheden 10 sept. A. van Aken pezR weEv i  CREED 	I 	 I 

Regel verbindingen tussen oud en nieuw gebied 2 nov. J. Romme I 
. Benoem projekt leider per qebied 10 okt. L. Bols I 	Vol-Toot 	1 	I 

6. Verzorq werkopdrachten voor verplaatsingen 10 okt. L. Jansen  I -res.s.ht 	o to 	I__ _ 
1. Prepareer nieuwe locaties - toestand v. qebied 20 okt. L. Jansen I 	i 
2. Maak plannen bekend aan betrokkenen 10 okt. P. de Wit liijEGNWOPIST 7,610 	I 
3. Instrueer betrokken personeel 10 okt. P. de Wit tool 	1 
4. Merk to verplaatsen elementen: nummer, bestemminq 15 okt. J. Romme ipiTGASTELI I 

1-6T1 3/II 
5. Zorq dat apparatuur qereed staat 27 okt. L. Jansen I 	1 

6. Kontroleer opdrachten tot verplaatsinq 2J okt. 1.1,34=e , 	-.... 
1 	 I 

I 	I 

VE
RP

LA
AT

SE
N

  

1. Verplaats app, intact i.v.m. tijd voor hermontaqe lo nny I 	lansen.  
1 

I 
2. Zet dicht bij bestemminq i.v.m. tijdbesparinq 10 nov. L. Jansen I I 
3. Reqistreer qerealiseerde verplaatsingen 10 nov. L. Jansen I 	1 
4. Informeer en co6rdineer verhuis-personeel 10 nov. L. Jansen I 	 I 	I 
5 . Wees aanweziq voor interpretatie van layout 10 nov. J. Romme I 	I I 6. Wees aanweziq voor interpretatie hulpdiensten 10 nov. J. Romme I 	I 

z w 
Q o 
j 
0 > 

I 

AA
NS

LU
IT
E

N
  ] 

1. Completeer apparatuur; kontroleer locatie 10 nov. J. Romme I 	I  
2. Verzorq tiideliike aansluitinqen, indien nodiq 10 nov. J. Romme 1 	I 	i 

3. Kontroleer en autoriseer permanente verbindingen 10 nov. L. Jansen i 	1 	1 

4. Inspecteer installatie,geef vrij voor uitproberen 12 nov. L. Jansen I 	I  
5. Uitproberen van onderhoud 13 nov. L. Jansen i 	 I 

I 
.--1 

 6. Operationele vrijgave; zie toe op acceptatie 14 nov. J. Romme I 	I 4 	. 
1. Inspecteer oude en nieuwe gebieden 15 nov. L. Jansen I 	I 

i 
Bepaal wie en wanneer i.v.m, schoonmaken (oud en nieuw) 18 nov. 

18 nov. 
L. Jansen  

J. Romme 

1 	I I 
I Verifieer qetnstalleerde layout 

Verifieer qetnstalleerde hulpdiensten 18 nov. J. Romme I 	I 
. Verifieer en werk bij alle documentatie 20 nov. J 	Romme . I 	I  

6. Recapituleer installatiekosten en verrichtingen 25 nov. J. Romme I 	I I 



ten doen, zal het grootste deel uitmaken van de Coordinatie-aktivi-
teiten ten behoeve van de installatie. We moeten daarom vastomlijn-
de opdrachten verstrekken voor de voltooiing van elke sub-aktivi-
teit, waarbij we dan duidelijk bekend moeten maken wanneer de sub-
aktiviteit verricht moet worden en wie ervoor verantwoordelijk is. 
Dit betekent namen en data op elke regel van het formulier. Op deze 
manier kunnen we periodiek kontroleren hoe de stand van zaken is 
teneinde ervan verzekerd te zijn dat de nieuwe installatie op tijd 
en met een minimum aan verstoringen gerealiseerd zal worden. 

TEKENINGEN VOOR DE INSTALLATIE 
Het vermogen om instructies door te geven aan de diverse, bij 

de installatie betrokken personen is een belangrijke aangelegen-
heid. We kunnen dit het beste doen door gebruik te maken van instal-
latie-tekeningen en geschreven instructies. 

In de Hoofdstukken 11 en 12 is de ontwikkeling van het gede-
tailleerde layout plan uiteengezet. De gemakkelijkste manier om 
voor de installatie over deze layout plannen te kunnen beschikken 
is met behulp van reproductie-technieken. Ongeacht de reproductie-
techniek die gebruikt wordt dient elke "tekening" minimaal voorzien 
te zijn van een aanduiding waar het noorden (N) ligt, welke schaal 
gebruikt is, een identificatie van de fabriek of het gebouw waar 
het over gaat, alsmede het nummer van het formulier. Liever dan op 
de originele tekening kan op elke afdruk de datum van het projekt 
en de naam van de tekenaar vermeld worden. Het systeem voor het 
nummeren van tekeningen in Bijlage IX kan hierbij van pas komen. 
Bovendien kan het zinvol zijn op de kopie-tekeningen van de instal-
latie gecodeerde symbolen to gebruiken voor de energie-voorzienin-
gen en de andere layout kenmerken. 

Van de layout plannen zullen we diverse kopieen nodig hebben. 
Wanneer het plan op ondoorschijnend materiaal getekend is dan zul-
len we het op de een of andere manier moeten fotograferen of met 
behulp van calqueerpapier opnieuw moeten tekenen. In het laatste 
geval kunnen we, zoals bij alle gevallen van flexibel, doorschij-
nend materiaal, het layout plan met behulp van een gewone repro-
ductie machine vermenigvuldigen of een afdruk met behulp van off-
set techniek maken. Dit is een van de grootste voordelen van het 
gebruik van heldere, transparante plastic vellen voor layout 
planning. 

FIGUUR 14 — 2. Het Werkformulier voor Cotirdinatie der Installatie wordt gebruikt voor het toewijzen van verant-
woordelijkheden en voor het kontroleren van de stand van zaken van de installatie—planning. Op het formulier 
wordt de tijd vermeld die voor elke stap in het geco6rdineerde verplaatsingsproces vastgesteld is. Naast de 
vastgestelde tijden wordt tevens melding gemaakt van de opdrachten die aan bepaalde personen verstrekt zijn 
voor de voltooing van elke stap. Een rapport over de stand van zaken wordt periodiek uitgegeven (de informatie 
aan de rechterzijde van het formulier) om te voorkomen dat kleine "vertragingen" de datum van voltooitng van 
het totale projekt zullen beinvloeden. 
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OPDRACHT TOT VERPLAATSING VAN MACHINES EN APPARATUUR. 

Fabriek 	Lommal 	 Projekt 	1- 659 	Opdracht No 
Omschrijving projekt 	HEAL-OCR-6E 	t% 	I-it iti140filitiG, 	Werkorder No. 	- 

vas atos.EL-o. 	os.a 	macsist. caaait14. 	 Opgesteld door • 	St WiT 
Verplaatsing gereed op 	 18 	NOV. 	 Goedkeuring door• 	P. 0 •t... 

Datum van uitgifte 	K Oba• 
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apparatuur 

(V) 	- Van: 
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Wanneer veel afdrukken nodig zijn is het in feite beter met 
behulp van lichtdruk-techniek een transparant te maken. Met be-
hulp van deze transparant kunnen dan afdrukken gemaakt worden op 
gewoon lichtdrukpapier. Deze tussenstap heeft een aantal voorde-
len. Het originele formulier behoeft niet verder gebruikt te 
worden en is derhalve gevrijwaard voor eventuele beschadigingen. 
Veel belangrijker is echter dat het op deze manier mogelijk is 
instructies aan de diverse betrokken vakspecialismen mee te kopie-
ren zonder dat de tekening met teveel informatie volgeschreven 
wordt. Op deze manier kan men met dezelfde transparant afdrukken 
maken met vermelding van achtereenvolgens electrische gegevens, 
mechanische eisen, leidingen en afvoeren, transportbanden of 
vaste handling apparatuur en bouwkundige wijzigingen. De transpa-
rant samen met de geschreven informatie wordt dan door de licht-
drukmachine gevoerd. Op deze manier kunnen we net zoveel kopieen 
maken als we denken nodig te hebben zonder dat we op het originele 
layout plan beslag leggen. Ook kunnen we op deze manier afdrukken 
sturen naar de onderaannemers ten behoeve van offertes of er lo-
kaal mee werken, met als voordeel dat iedereen met hetzelfde lay-
out plan werkt op basis van de originele transparant. 

Een andere methode om de diverse partijen te instrueren is 
met gebruik van doorschijnende plastic overlegvellen. Voor elke 
specialiteit of funktie zoals electriciteit, mechanische aspekten 
en dergelijke kan een overlegvel gemaakt worden. De overlegvellen 
kunnen dan samen met de op calqueerpapier uitgevoerde layout door 
de kopi6ermachine gevoerd worden en het op deze manier voor elke 
groep mogelijk maken te zien wat zij verondersteld wordt te doen 
met betrekking tot het projekt. 

Volledig "profijt" kan getrokken worden uit een 3-D model 
indien er tenminste een gemaakt is - wanneer dit model gebruikt 

wordt voor het instrueren, scholen en in het algemeen ori6nteren 
van het fabriekspersoneel en het personeel dat voor de installatie 
verantwoordelijk is. Gebruik het model als hulpmiddel voor de in-
stallatie, zowel door de mensen .rechtstreeks met behulp van het 
model te instrueren als door het vanuit een bepaalde hoek maken 
van foto's van het layout model en de daaruit resulterende foto-
kopieen aan het personeel te verstrekken. 

WERKOPDRACHTEN EN INSTRUCTIES 
Naast de afdrukken zullen waarschijnlijk eveneens geschreven 

toelichtingen nodig zijn. Dit betekent dat de afdrukken en de in-
structies gemaakt moeten worden en geautoriseerd moeten zijn door 

FIGUUR 14 — 3. Het gebruik van een Opdracht tot Verplaatsing binnen een bepaald werkopdrachten—systeem. Elke 
machine of deel van de apparatuur is op een regel geTdentificeerd; de van—en—naar locaties staan tegenover-
elkaar; de instructies staan onderaan vermeld. De ruimte aan de rechterzijde is bestemd voor volg—instructies 
of mededelingen zoals vertragingen bij de installatie, toelichtingen van het installatie personeel, en 
handtekening(en) wanneer de installatie gereed is. 

14 - 7 



Beschrijving 
INSTALLATIE-INSTRUCTIE OVERZICHT 	 Fabriek 

HRP.INDELINC 	VAN 	kituKEN 	 Door 
U DEN 	Projekt 	343 A 

vim4  matt 	Met 	TLC Datum 	10 N 0 V. 	Blad_l van _?,____ 

POST 
No. 

OMSCHRIJVING 

No. 

BRENG 
Van i 

.- g 
--1 

-C 
w I 

ENERGIE 

% 
c9 

L 

'''13  
<,.. 
..% 

• 

:I" (7, 
> 

E 
O 
5 
f- 

rj) 

BOUWKUNDIGEN 
WERKT.KUNDIGEN ;III 

o 
> 

(,); 
cci 

U_ 
<t 
> 
Y 

ELECTRICITEIT 

ci 
E 

.cr 
• 

0_ 

ELECTRICIENS 

ANDER WERK - (Codeer wie en omschrijf) 
Ti - Timmerman. M - Methode. V - Veiligh.Insp. 
B - Brandweer TD - Techn.D. 	11/- Onderaann. MACH./APP. 

Naar 

WIE WAT 

/ 
GOOTVTIEEtm 

_I 
-- 

- v-  - K.  WERoftlitiTirrie -- 

2 
TA raL VooR SfiReioiNG 
ti • • 1:1' ..  oet4 	0 _2, 

lel& 
&AO 	  MNoo:oTicEER T AFEL VoLGEN4 TEKEmtmG  

-6538. 

3 
STOomKaTeL  

_ 3 - v-  r-  v" ic-  $/- HER LocATIE 
A5  

110 /5 AA niSlu iTss sqo 

4 
PRoviSi ►osT 

1 - 
4-2. 
8-10 	 

HERLocwrie 
NA RE' A 0.AT iE I/0 /5 INtTALLectEN 

3AKover4 
I - 5 

A-7 
- - ✓  - v- - HERLoce-ris. D 1<oNTROLEER op lArimoveiLial-te io B,-10 

6 
1-1ANOcitx Elk 1 _ 6 A-7 

_ _ _ _ _ HERLocaTis. ho /5 lemolieR EN j3.../0 

7 
FORNI..iiS 

F- 
C-5 

- t7-  V - V" - HERLOtATiE D korcrctoLEER op 13 RANDVEiLiGHE.i, 13-12 

8 
FOkNuiS F -8 

C-5 
- v--,.- - ic-  - HERL,oCATIE B xotwrgoLeEa C.1) ?•RAN9YEIUGHEAD 6-/2 

4? 
St4iyieCviiNE 	.. 

1' - 10 
C-5 

HE fiLoc Ali e Ho /5 INSTgLLEREN V KONTAole.e. ft IECO4 ERMING )3-/2 	 

lo 
ArtuiGKA? 

-- 
STEM AC,  1.10.1* 
3 5, 	EN 8 

/ / C.  14EiDiticSrauuk VERW IOEREN I VEtiottieqet4 EN tlAtk 	Loo . 

Volgens tekening No. M - 2 9 5 4 8 	Werkorder -934 



een werkopdracht. Elke fabriek heeft zijn eigen ontworpen formu-
lieren en procedures voor het opstellen en uitgeven van werkop-
drachten. In figuur 14 - 3 staat echter een formulier met "opdracht 
tot verplaatsing" dat doelmatig in elk werkopdrachten-systeem ge-
bruikt kan worden. 

Het is praktisch de instructie formulieren tegelijk met de 
layout kopieen te reproduceren, wanneer er veel kopieen van de in-
stallatie-instructies nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is het In-
stallatie-Instructie Overzicht in figuur 14 - 4. Nadat de instruc-
ties op het formulier vermeld zijn wordt het formulier aan het 
layout plan of de transparant gehecht en deze twee gezamenlijk 
door de kopieermachine gevoerd. 

De positie nummers op het Installatie-Instructie Overzicht 
kunnen in overeenstemming worden gebracht met de nummers op het 
layout plan of de transparant. Op deze manier is het gemakkelijker 
het desbetreffende deel van de apparatuur terug te vinden. 

Een van de meest eenvoudige hulpmiddelen voor een duidelijk 
begrip van het te verrichten installatie werk is om in het nieuwe 
gebied een kopie op te hangen van de installatie met de daarbij 
behorende werk-instructies alsmede een in kleur gecodeerde identi-
ficatie van de diverse posten. Deze kopie moet aan lets stevigs 
bevestigd worden, op ooghoogte op iets gemonteerd worden of op het 
bureau van de onderhoudsbaas geplaatst worden. Om het geheel duide-
lijk zichtbaar uit te beelden moeten de belangrijke posten met de 
hand gekleurd worden. Dit alles is eenvoudig te doen en blijkt 
vaak zeer nuttig te zijn. 

HET PLAATSEN VAN DE APPARATUUR 

Er zijn in principe twee manieren waarop installateurs gehol-
pen kunnen worden bij het opstellen van de apparatuur en de machi-
nes. De ene is om een formulier met rasterpatroon voor de layout 
planning te laten drukken of een raster op de layout tekening te 
superponeren. Op deze manier kan iedereen het aantal rasterlijnen 
tellen en omrekenen tot afstanden. De andere manier is om de afme-
tingen op de tekening of op de transparant te vermelden voordat 
de afdrukken gemaakt worden. Met behulp van elk van deze methoden 

FIGUUR 14 - 4. Het Installatie-Instructie Overzicht is een gecomprimeerde manier om instructies uit te geven. 
Als dit overzicht op calqueerpapier gemaakt wordt, kan men het bevestigen aan de installatie-tekening of aan de 
transparant van de layout, en beide gelijktijdig kopieren. Het positie nummer is terwille van een snelle kruis-
verwijzing in overeenstemming met het nummer op het layout plan. De omschrijving heeft betrekking op de te ver-
plaatsen apparatuur. Een kontrole-teken (V) of een X in de kolommen onder Energie-voorzieningen geeft aan wel-
ke voorzieningen verzorgd of verplaatstmoeten worden. In de kolommen onder Electriciteit worden de electrische 
vereisten vermeld. In de kolommen Bouwkundigen-Werktuigkundigen en Electriciens wordt een korte omschrijving 
gegeven van het werk dat elk moet verrichten. De overige ruimte op het formulier is bestemd voor instructies of 
speciale opdrachten aan andere bij de installatie betrokken mensen. 
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METHODE D.M.V. 
DRIEHOEKSMETING 

EU  

DIVERSE LOCATIES T.O.V. 
EEN MIDDELLIJN 

• 

LOCATIE T.O.V. DE MIDDELLIJN VAN DE PILAAR 	 T.O.V. MUREN 

VASTSTELLEN VAN DE MIDDELLIJN 
ALS MIDDELPUNT DER PILAAR-BREEDTE 

FIGUUR 14 - 5. Methoden voor het aangeven van de plaats van machines en apparatuur. De middellijn-methode 
wordt meestal gebruikt bij het plaatsen van apparatuur. Het kan zijn dat het nodig is de afmetingen aan 
beide zijden van de machine (of mal van de machine) te vermelden als het referentie punt niet duidelijk 
gedefinieerd is. 

Voor het gebruik van driehoeksmeting moeten drie afmetingen gespecificeerd bekend zijn om de apparatuur 
korrekt te kunnen plaatsen. 

Machines kunnen ook geplaatst worden met behulp van markante punten in gangpaden. De methode is hetzelfde 
als wanneer de afmetingen ten opzichte van een bepaalde muur gegeven waren, waarbij de buitenkant van 
het gangpad-baken meestal als meetlijn gebruikt wordt. 
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is het mogelijk de machine op de goede plaats te situeren. 

Het verstrekken van de werkelijke afmetingen aan het instal-
latie personeel heeft bewezen nauwkeuriger te werken, alhoewel 
het voor de layout planners een meer tijdrovende zaak is. In fi-
guur 14 - 5 staan diverse methoden voor het opstellen en situeren 
van apparatuur. Het is duidelijk dat het voor het installatie per-
soneel moeilijk is de machines nauwkeurig te plaatsen als zij niet 
de beschikking over de afmetingen hebben. Wanneer bovendien ge-
bruik wordt gemaakt van rasters met zwarte lijnen dan schijnen 
deze door bij gebruik van doorzichtige (teken)mallen en zij geven 
dan aanleiding tot verwarring en minder gemakkelijke interpreta-
tie. Dit benadrukt nogmaals de noodzaak het gehele systeem van 
(teken)mallen, basismateriaal, overlegvellen, reproductie-technie-
ken en installatie-instructies in beschouwing te nemen bij het se-
lecteren van de hulpmiddelen voor het zichtbaar maken van de gede-
tailleerde layout plannen. 

WIE MOET DE VERPLAATSING REALISEREN 

Het kan zijn dat de layout technicus het plan maakt voor en 
de cotirdinatie verzorgt van de installatie, maar veelal zien we 
dat iemand anders verantwoordelijk is voor de planning en de coor-
dinatie van de installatie fase. De fysieke installatie valt in 
de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de onderhouds-
groep. Voor grote of gecompliceerde projekten wordt meestal de 
hulp van externe bureau's of onderaannemers ingeroepen, die gespe-
cialiseerd zijn in installatie-werken. Voor eenvoudige herindelin-
gen daarentegen realiseert het personeel meestal zelf de verplaat-
sing. 

Wanneer het installatie-werk onder twee of meer groepen ver-
deeld wordt, dan moet het werk dat per groep gedaan dient te wor-
den duidelijk gedefinieerd zijn. Naast de eigen opdracht moet elke 
groep tevens beschikken over de informatie wat de andere groep 
verondersteld wordt te doen. Op deze manier kan een groep niet 
"aannemen " dat een andere groep een bepaald deel van het werk zou 
uitvoeren omdat het toevallig niet in de instructies van de eerste 
groep vermeld was. 

In feite verzorgen de meeste ondernemingen zelf de installa-
tie van de nieuwe layout en wet op grond van de volgende redenen: 

De kosten zullen waarschijnlijk lager zijn wanneer de onder-
neming zelf de beschikking over installatie personeel heeft. 
Dit is in het bijzonder het geval wanneer het fabrieksperso-
neel dan Loch niets te doen heeft en effektief gebruikt kan 
worden, alhoewel de effektiviteit vaak zeer beperkt is. 

Het onderhoudspersoneel raakt vertrouwd met de installatie 
tijdens de realisatie en het zal derhalve gemakkelijker zijn 
de installatie te onderhouden en te repareren. 



Er is minder behoefte aan gedetailleerd administratief werk 
ten aanzien van kontrakten, afdrukken, specificaties, in-
stallatie-tekeningen, en dergelijke; m.a.w. minder stafwerk. 

Wanneer snelheid en tijd belangrijke faktoren zijn als het 
gaat om een urgente verplaatsing, dan is het vaak niet prak-
tisch om op externe aannemers te wachten. 

Ten gevolge van het feit dat het eigen personeel van de on-
derneming het installatie-werk verricht, is de aanwezigheid 
van onderhoudspersoneel bij noodgevallen automatisch verze-
kerd. 

Er zijn echter toch wel veel voordelen verbonden aan het con-
tracteren van externe specialisten voor het realiseren van de 
installatie: 

Installatie-bureau's zijn vaak meer geschoold en vertrouwd 
met het layout installatie-werk en de daarbij gebruikelijke 
technieken; zij hebben de beschikking over de daartoe geoi- 
gende apparatuur en kunnen het werk veilig en efficient 
doen. 

Vaak beschikt de onderneming niet over een onderhoudsgroep 
van voldoende kwaliteit of kwantiteit om het weinig voorko-
mende layout installatie-werk naar behoren te doen. In het 
geval van nieuwe layouts kan het zelfs zijn dat er nog hele-
maal geen personeel beschikbaar is. 

Het eigen technisch onderhoudspersoneel van een onderneming 
zal bij een herindeling aan veel andere details aandacht 
moeten schenken en zal derhalve wellicht niet voldoende tijd 
hebben om de installatie te verzorgen. 

Wanneer van externe installateurs gebruik wordt gemaakt dan 
is het vaak praktisch en meestal voordelig om een of meer leden 
van het eigen personeel nauw met hen te laten samenwerken. En 
nogmaals, stel voor de groepen in detail vast welke aspekten van 
de installatie zij voor hun rekening moeten nemen. 

WANNEER MOET DE VERPLAATSING GESCHIEDEN 
Het tijdstip waarop de layout geinstalleerd moet worden kan 

erg belangrijk zijn. Uit lange-termijn standpunt bezien zouden we 
de verplaatsing moeten plannen gedurende de perioden dat de pro-
duktie laag is of dat veranderingen worden aangebracht in de pro-
dukten, in de fabrikage-processen of in de apparatuur. Als we op 
deze manier een tijdschema voor de verplaatsing opstellen dan 
kunnen we waarschijnlijk vermijden dat we te maken krijgen met 
verstoringen in ons verzendschema, met verliezen in de produktie, 
en met storende effekten op het personeel. 

Het is meestal onmogelijk een tijdstip te vinden dat voor 
alle partijen bevredigend is. Men kan pogingen in het werk stellen 
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om de produktie-schema's tijdens de verplaatsing te handhaven. 
Of men kan proberen de verplaatsing te realiseren tijdens het 
week-end, de vakantie, eventuele vrije dagen of in het laagsei-
zoen wanneer de produktie normaal op een laag niveau is. De 
beste oplossing in de meeste gevallen is echter de produktie op 
te schorten en de verplaatsing ineens in zijn geheel te reali-
seren, en niet met iedereen verschil van mening te krijgen 
tijdens de verplaatsing. 

Wanneer het schema eenmaal vastgesteld is dan is het meest-
al beter door te gaan in plaats van te stoppen wanneer bepaalde 
zaken niet helemaal klaar zijn. Met andere woorden, maak de in-
stallatie of ook als niet elk detail van de layout gereed is. 
Als we zouden wachten tot alles helemaal klaar was dan zouden 
we misschien nooit aan de verplaatsing toekomen. En als we ver-
tragingen dulden dan kunnen we in de toekomst wel eons tot de 
ontdekking komen dat de planners van installaties zich nooit aan 
tijdschema's houden. 

Als de verplaatsing uitgevoerd wordt dan moet de layout 
technicus aanwezig zijn of op zijn minst snel bereikbaar zijn 
voor eventuele ruggespraak met het installatie-personeel. Onge-
acht hoe good de layout technisch bezien gemaakt is zullen zich 
op het tijdstip van de installatie aanpassingen in de layout 
voordoen, De layout technicus moot daarom ter beschikking staan 
om vragen to beantwoorden, plannen uit to leggen, om to inspec-
teren of alles aanwezig is on ervoor to zorgen dat de produktie 
zo snel mogelijk hervat kan worden. 

Voor wat betreft veranderingen moot duidelijk vastgesteld 
zijn dat het installatie-personeel niet kan en mag afwijken van 
de tekeningen en de werkopdrachten. De layout technicus of de 
installatie coordinator kan eventueel veranderingen aanbrengen 
op de tekeningen of op de werkopdrachten, maar dan dient de ver-
andering gedateerd en gesigneerd to worden alvorens het instal-
latie-personeel de wijziging kan effek -Gueren. 

VOLGORDE DER VERPLAATSINGEN 
Wanneer het om eon kleine verplaatsing gaat dan zullen we 

waarschijnlijk eerst die dingen nemen die het dichtst bij de deur 
zijn. Op deze manier maken we ruimte vrij. En als we de appara-
tuur als een lading verplaatsen dan komt datgene wat het eerste 
de wagon ingaat er als laatste uit. Maar het is waarschijnlijk 
veel belangrijker dat de nieuwe gebieden in een ordelijke volg-
orde verzorgd en ingericht worden, en derhalve dienen we bij de 
volgorde van de verplaatsing hiervan uit te gaan. 

Voordat we met de verplaatsing aanvangen moeten we de pila-
ren of kolommen duidelijk kenbaar maken, bij voorkeur door mid-
del van geverfde letters en cijfers op elke kolom. Op doze manier 
kunnen we ons snel orienteren met betrekking tot de locatie van 
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de apparatuur. Ook moeten we, voordat we met de verplaatsing be-
ginnen, de gangpaden met verf, band of anderszins markeren. Zo 
voorkomen we dat het installatie-personeel apparatuur in de gang-
paden zet en op die manier de verplaatsing van de overige.appa-
ratuur belemmert. Trouwens, de meeste apparatuur zal een plaats 
krijgen met als orientatiepunten de pilaren en de gangpaden. 

Zodra de vloerruimte vrij is moet de locatie van elk deel 
van de apparatuur in de nieuwe layout op de grond aangebracht 
worden. De apparatuur kan dan zo dicht als praktisch mogelijk 
is op de plek geplaatst worden waar het gebruikt zal gaan worden. 
Daarna kan het met een minimum aan moeite verder op de goede 
plaats gezet worden. 

Het maken van een herindeling lijkt in veel gevallen op 
een spelletje dammen. Een bepaalde zet kan leiden tot een vol- 
gende zet naar een plaats die op dat moment ingenomen wordt door 
een ander deel van de apparatuur. Vandaar de noodzaak een plan-
ning op te stellen voor de volgorde der verplaatsingen, waarbij 
wellicht zelfs extra verplaatsingen voorzien moeten worden met 
als enkel doel het vrijmaken van ruimte. Anders zouden we wel 
eens tot de ontdekking kunnen komen dat het installatie-perso-
neel iets in een ruimte moet plaatsen die reeds bezet is. 

HET VOORBEREIDEN VAN HET PERSONEEL OP DE VERANDERING 

Voorafgaande aan de verplaatsing moeten de bazen en assis-
tenten in de fabriek en van de hulpdiensten geInstrueerd worden. 
Hun begrip en kennis van de installatie-plannen kan wezenlijk 
bijdragen tot een glad verloop van de verplaatsing. Wanneer zij 
de beschikking hebben over afdrukken, foto's of 3-D modellen, 
dan kan het toezichthoudend personeel aan de overige werknemers 
uiteenzetten wat er te gebeuren staat en waar in de nieuwe situa-
tie de plaats van iedereen zal zijn. In feite kan een gedetail-
leerde voorbereiding van het fabrikage personeel wel eens een 
goede investering blijken te zijn, afhankelijk van de aard van 
het projekt en de relatieve "nieuwigheid" van produkt, proces en 
personeel. 

Het "op de hoogte houden" van personeel zal bijdragen tot 
een verbetering van het moreel, in het bijzonder gedurende de 

FIGUUR 14 - 6. Het Installatie Overzicht is een formulier voor het bijhouden van de vooruitgang van de instal-
latie van elk deel van de apparatuur. Door naar behoefte te kontroleren en/of te vermelden wordt het formulier 
een overzicht van werkopdrachten en opleverdata aan de linkerzijde, van handtekeningen voor de voltooiing van de 
installatie aan de rechterzijde en acceptatie van de installatie onderaan. Het formulier wordt bij de machine 
gehouden totdat de installatie ervan gereed en geaccepteerd is. Redenen voor eventuele vertragingen in de in-
stallatie of aansluiting kunnen vermeld worden onder het hoofd "commentaar" of bij de opmerkingen. De voltooi-
ing van de installatie van de machine is een feit wanneer het formulier naar het kantoor van uitgifte terugge-
stuurd wordt. 
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INSTALLATIE OVERZICHT 
Mach. of App. No. 	tS 
Mach./App. Type 	tio cn. MA 01-Rfuneteuitii 

Fabriek 	HEERLEN 	Projekt 	60 -36 	Fabr. 	N•v.ikope , 
Gebouw 	2 	Geb. 	It  ETAGG 	Afd. 	I.- 	Model/Afm 

E 5 	 Identificatie 	3-1" Locatie naaste pilaar 
door * 	A.E.Hket..4qa. Formulier uitgegeven 

Datum 	 9ac• 	Datum Retour uitgifte 	7 

ONDERHOUD, BOUWKUNDE 	 Gereed (Handt.) 	girvv*. 	Datum 	115 11 9- WERKTUIGKUNDE, 
Niveau 	 Handt 	K. pom 	Datum 	IS DEC. 	Opmerkingen 	CULL. O.K. 

.0 
Bekleding 	 Handt 	 Datum 
Bevestiging 	 Handt 	 Datum 

Handt. 	 Datum 

Gereed (Handt ) 	‘4•1.1 5 	Datum 	'gilt ELECTRICIENS 
Vermogen 	4410 	3 FAS EN 	Handt 	0.0114 	Datum 	9 96c. 	Opmerkingen 	O.K. 
K ontrole 	X 	Handt 	I. 	Datum 	'. 

Lichten 	X 	Handt. 	.. 	 Datum 	∎• 
Spoil. A Cinil.14:Teal 	Handt 	 Datum 	19  9- 

& PLAATSTAAL 	 Gereed (Handt ) 	`0ZL*-4- 	Datum 	1311 2. LEIDINGEN 
X 	Handt. 	Aid. 	Datum 	11 °E x- 	Opmerkingen 	l'lloe Et h nieuwe leap Water 

Stoom  	Handt 	 Datum 	 nnoneeren zoint due beichitebda.P it. 
Handt. Datum Afvoer 	  

Perslucht 	)( 	VOOR. 	Handt. 	V.n.ifi.L 	Datum 	I 	9e.c.. 
Handt 	 Datum Gas 	  

Koeling, Smering 	 Handt. 	 Datum 
Datum Ventilator, Schoorsteen — 	Handt 

Datum  	Handt 

SCHILDEREN & SCHOONMAKEN 	 Gereed (Handt ) 	144-6". 	Datum 	i4  11t 
Verven 	 Handt 	 Datum 	 Opmerkingen 	O.K. 

Schoonmaken 	Y 	Handt. 	VW 4 	Datum 	t9 9". 
Handt. 	 Datum  

VEILIGHEID 	 Gereed (Handt ) • 	Datum 	19 I 1  
Bescherming 	X 	Handt. ;..,W.D.L.F.- 	Datum 	Opmerkingen 	 Ou9e. 	Ty Pe Te .-114C: 
Brandvoorschr. 	 Handt 	 Datum 	 VeRvArictin 	00oR niluwi 	24 0 kfl 
Dampen, Zuren 	 Handt. 	 Datum 	 CSESt.t-ttbS a a Cnk. 

Handt. 	 Datum 

OVERIGE INSTALLATIE AKTIVITEITEN 	 Gereed (Handt ) 	 Datum 
 	Handt. 	 Datum 	Opmerkingen 
 	Handt 	 Datum 
 	Handt  	Datum 
 	Handt. 	 Datum 

Uiteindelijke acceptatie (door Co6rdinator of projektleider) 

Naam 	14. S i pc= 	Funktie 	Layowt- Tacvititcus 	Handt. 	3-I I...-. 	Datum 	19 DEC. • 
Opmerkingen 	 3.....e.k.......4 	ciatel . 
Naam 	B. qa.ttvieA 	Funktie 	APO .CHEF 	Handt. 	4  ifv." • 	Datum 	19 vEc• 
Opmerkingen 	O. K. 

(retourneer dit formulier na acceptatie aan funktionaris van uitgifte) 

Opmerkingen, Speciale instructies, Redenen voor vertraging: 

it Retourneer dit formulier na acceptatie aan 
funktionaris van uitgifte. 
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tijd dat een zekere hoeveelheid verstoringen zich zullen voordoen. 
En uiteraard dienen we het geheel met de personeelsafdeling of te 
stemmen opdat we niet vergeten nieuwe nummers voor de kleedkasten 
uit te geven of een uiteenzetting geven over de nieuwe procedure 
met betrekking tot het parkeren of de tijdregistratie, welke ten-
gevolge van de nieuwe layout ontwikkeld moesten worden. Wanneer 
dit soort nieuwe praktijken niet naar behoren bij het personeel 
en de bazen geintroduceerd wordt, dan komt het gehele layout pro-
jekt in een slechte reuk te staan, waarvoor in de meeste gevallen 
de layout technicus een groot deel van de schuld op zich zal krij- 
gen. 

VRIJGAVE AAN DE PRODUK TIE 

De machines en de apparatuur moeten gekontroleerd en uitge-
probeerd worden alvorens door de afdeling onderhoud vrijgegeven 
te worden aan de produktie-afdelingen. In figuur 14 - 6 staat een 
formulier dat in dit opzicht nuttige diensten kan bewijzen. Het 
wordt gebruikt om zeker te stellen dat het desbetreffende deel 
van de apparatuur geinstalleerd is en naar behoren funktioneert. 
Voor elk vakspecialisme is ruimte op het formulier om aan te ge-
ven dat het werk voltooid is. Er is tevens ruimte voor de hand-
tekening van de veiligheidsinspecteur als bewijs dat de machine 
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de fabriek. 

NAZORG 
Met het oog op toekomstige layout projekten en een adequate 

beheersing van de ruimte moeten we de layout blijven volgen om 
ons ervan te verzekeren dat deze korrekt is en volgens de plan-
ning funktioneert. We moeten navragen bij de mensen die de nieuwe 
layout gebruiken, welke klachten zich eventueel ontwikkeld hebben. 
Onmiddellijke aandacht voor deze details zal er toe bijdragen dat 
de nieuwe layout een succes wordt en tegelijkertijd de reputatie 
versterken van de layout planning groep. 

Wanneer de layout technicus tot de bevinding komt dat de 
layout niet volgens plan werkt dan moet hij de problemen analyse-
ren. Het kan zijn dat het personeel niet begrepen heeft wat de 
bedoeling was. Het kan zijn dat de layout technicus een plan ont-
worpen heeft dat in feite onpraktisch is. Of misschien kan of wil 
het personeel om de een of andere reden de procedures niet aan-
houden of de apparatuur volgens planning gebruiken. Dit moet de 
layout technicus tot ernstig nadenken stemmen en hij moet zo snel 
mogelijk opheldering in deze zaak brengen. Wanneer hij het bij 
het verkeerde eind blijkt te hebben moet hij de verandering accep-
teren. Per slot van rekening kunnen bepaalde zaken heel goed over 
het hoofd gezien zijn; het is te kostbaar om een perfekt plan voor 
elk detail op te stellen. Wanneer hij het wel bij het rechte eind 
heeft en het personeel niet kan bewegen volgens planning met de 
layout te werken, dan zal hij eventueel een beroep moeten doen op 
de hogere bedrijfsleiding. 
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Het is vaak verstandig als het layout projekt geheel afge-
sloten is, om na-calculatorisch een analyse te maken van de 
besparingen en de kosten zoals deze geschat waren. Dit verhoogt 
de nauwkeurigheid van schattingen ten behoeve van het installa-
ren en geeft voor de toekomst een betere basis voor het schatten 
van de bedrijfskosten. Wanneer we veelvuldig met herindelingen 
te maken hebben, dienen de layout plannen tevens "up-to-date" 
gehouden te worden, zodat een exacte documentatie van de huidige 
layout altijd voor gebruik in de toekomst beschikbaar is. In 
sommige fabrieken vindt men het praktisch om twee stel layout 
plannen aan te houden; de ene voor planning doeleinden en de 
andere als permanente documentatie van de huidige situatie. 
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HOOFDSTUK 15 --- HET LEIDEN VAN LAYOUT PROJEKTEN 

In dit laatste hoofdstuk zullen de layout projekten ter dis-
cussie gesteld worden bezien vanuit het standpunt van zowel die-
genen die verantwoordelijk zijn voor de supervisie over fabrieks-
layout aktiviteiten als van de personen die belast zijn met de 
leiding van een bepaald projekt. De inhoud van dit hoofdstuk is 
op deze overwegingen gebaseerd. 

INTERESSE DER DIREKTIE 

De mate waarin de direktie aandacht wil besteden aan de 
layout van gebouwen en ruimten hangt af van de relatieve hoogte 
van de vereiste kapitaalsinvestering, van de interesse der 
eigena(a)r(en) of aandeelhouders en van de mate waarin produk-
ten, fabrikage-processen en verkopen zullen veranderen. De top-
leiding is derhalve in het algemeen wel geinteresseerd in de 
Fasen I en II van de layout planning, maar delegeert het verle-
nen van de goedkeuring en de daarop volgende uitvoering van de 
Fasen III en IV aan anderen. 

Dit zal niet altijd het geval zijn, want zoals reeds in de 
Inleiding tot Deel Vier is uiteengezet, omvat ook de herindeling 
van een klein afdelingsgebied een Fase I en een Fase II, maar 
hierin zal de topleiding nauwelijks of niet geinteresseerd zijn. 
Bovendien is het zo dat wat voor een buitenfabriek een omvang-
rijk Fase II probleem is, voor de topleiding van een onderneming 
(praktisch) niet belangrijk is. 

Het bovenstaande is uiteraard een relatieve zaak, De mate 
van aandacht van de zijde der direktie is dan ook relatief het 
grootste in de eerste fasen en minder in de latere fasen van 
layout planning. Zie figuur 15 - 1. Het is daarentegen wel zo 
dat het totaal aantal manuren met elke fase toeneemt. Veel meer 
mensen zijn betrokken bij en veel meer tijd wordt besteed aan de 
latere fasen. Maar aangezien dit werk zich in het algemeen op de 
lagere niveau's in de organisatie afspeelt, zal de direktie de 
planning van en het toezicht op deze manuren aan anderen dele-
geren. 

In het totale tijdschema van een projekt neemt het totaal 
aantal manuren toe terwijl de totaal verstreken tijd in het al-
gemeen per fase ongeveer gelijk blijft. Dit betekent dat de be-
langrijke beraadslagingen door een klein deel van de hogere be-
drijfsleiding plaats vinden in de eerste stadia van projekten, 
terwijl later het omgekeerde het geval is. 

ORGANISATIE 

De organisatie van de layout planning hangt af van een groot 
aantal faktoren. In waarschijnlijk 80% van de gevallen zal in in-
dustriele ondernemingen de funktie "fabriekslayout" deel uitmaken 
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Mate van Aandacht 
der Direktie 

Cumulaties 
aantal manuren 
in elke fase 

Verstreken Tijd 

Fase I 	Fase II 	Fase III 
	

Fase IV 
Locatie 	Totaal 	Detail 

	
Installatie 

Layout 	Layout 

FIGUUR 15 - 1. De interesse der direktie en het totaal aantal manuren hangen of van de fasen der layout 
planning. De reden hiervoor is dat - terwijl in het algemeen de benodigde tijd per fase relatief gelijk 
blijft - de direktie meer aandacht heeft voor de belangrijkere vroege fasen van het projekt, en het werk 
van de detail planning en de installatie verdeelt en delegeert. 

van de afdeling Bedrijfskunde, de Technische Dienst of de een of 
andere soortgelijke afdeling. Wanneer formeel de layout planning 
funktie niet bestaat dan zal deze aktiviteit in het algemeen be-
horen tot de taak van de afdelingschef die belast is met de lei-
ding in het desbetreffende gebied. Dit kan dan zijn het hoofd 
van de afdeling kantoordiensten, de bedrijfsleider, de afdelings-
chef, de assistent van een van deze funktionarissen of de een of 
andere persoon die voor dit doel aangewezen is. 

In technisch hoogwaardige proces-industrieen moet de layout 
planning gedaan worden door personeel dat op een grote technische 
ervaring kan Bogen. Voor kantoorgebieden daarentegen, waar de 
vaste investeringen niet groot zijn en herindelingen relatief 
gemakkelijk te realiseren zijn, is speciale vakkennis niet direkt 
nodig, alhoewel kennis van en inzicht in layout planning proce-
dures uiteraard altijd van pas komen. 

Het belangrijkste is dat iemand verantwoordelijk gesteld 
wordt voor de planning van de layout en dat deze "iemand" in het 
bezit is van de vereiste kennis om deze funktie te kunnen uitvoe-
ren. Zijn exacte plaats in de organisatie is daarbij niet van zo 
erg veel belang. Commissies, werkgroepen, en andere stafdiensten 
of adviserende organen kunnen uiteraard aan layout projekten deel-
nemen - en dit zal bepaald goede resultaten afwerpen - maar een 
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man of een groep onder leiding van een daartoe aangewezen man 
moet verantwoordelijk zijn voor het tot uitvoering brengen van 
de layout planning. 

VOOR PLANNING NOODZAKELIJKE VOORZIENINGEN 

Het voorzien worden van de noodzakelijke faciliteiten om 
layout planning te kunnen doen is een belangrijke zaak. Maar al 
te vaak wordt de voor het projekt verantwoordelijke persoon be-
lemmerd in de uitoefening van zijn funktie door het ontbreken 
van werkruimte of de geschikte materialen, door gebrek aan gezag 
of erkenning, en door het feit dat hij onvoldoende op de hoogte 
is van het volledige programma van de onderneming. Dit dient 
vermeden te worden. Er dient voor gezorgd te worden dat geschik-
te materialen in voldoende mate voorhanden zijn; er zou geen kri-
tiek geleverd moeten worden als er eens een paar afdrukken of 
rasterformulieren verknoeid worden. Deze dingen zijn ervoor om 
gebruikt te worden, om mee te plannen, om mee te experimenteren 
etc., en zij zijn verhoudingsgewijze niet duur wanneer men ze 
vergelijkt met de kostbare tijd van de layout technicus. 

Een gepaste ruimte om in te werken dient ter beschikking 
gesteld te worden, met daarin een voldoende grote tafel of ruim-
te op de muur voor grote layout plannen. Een layout van het ter-
rein of van de bouwplannen met betrekking tot de gebouwen en 
etages alsmede de funktionele zaken van de afdelingsgebieden 
moeten we eveneens hebben. Deze plannen behoeven niet erg gede-
tailleerd te zijn, maar de belangrijkste kenmerken van het ter-
rein of de gebouwen moeten er toch wel op staan. Een voorbeeld 
van een dergelijk ori6ntatie plan staat in figuur 15 - 2. Voor 
gedetailleerde herindelingen moeten we de beschikking hebben 
over de gedetailleerde plannen van de bestaande gebouwen en 
voorzieningen - en gezegd dient te worden dat deze plannen, zo 
zij al beschikbaar zijn, in de gemiddelde onderneming slecht en 
onnauwkeurig zijn. 

Oak dient ervoor gezorgd te worden dat de layout technicus 
toegang krijgt tot de informatie die hij nodig heeft. Hij zal 
behoefte hebben aan informatie over de produkt-specificaties op 
lange termijn(P), over de verwachte verkoop voorspellingen (Q), 
over de routes in het fabrikage-proces (R) en over de daarvoor 
benodigde hulpdiensten (S). Hij zal op de hoogte moeten zijn 
van de veranderingen die zich hierin zullen voordoen gedurende 
de tijd dat zijn layout operationeel is. Tevens zal hij kennis 
moeten dragen van de hoofdplannen op lange termijn met betrekking 
tot het terrein, de gebouwen of de toegewezen ruimte, zodat hij 
zijn layout kan afstemmen op het integrale ruimte-planning pro-
gramma van de onderneming. Wanneer deze er zijn, dan moeten zij 
voor de layout technicus zeker toegankelijk zijn. Indien dit 
niet het geval mocht zijn moeten we er voor zorgen dat de groeps-
leiders, afdelingschefs of de bedrijfsleiding op de hoogte ge-
bracht worden van het feit dat zij verwacht worden dit soort 
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C (z) 

1 	it 

T (1) 

--pi is— 30 M. 

E (1) 

i NG BAAN OOST 

rPqRKEERpLAPTS 

FABRIEK 
AFDELING GEBOUW ETAGE 

KANTOOR 
AFDELING GEBOUW ETAGE 

Grote Pers A 1 Boekhouding F 1 
Kleine Pers A 1 Facturering F 1 
Schroefdraadtapper B 1 Ontwerpgroep F 3 & 4 
Mag. Tandraderen B 1 K as F 1 
Montage Afd. A 2 & 3 Kantine A Kelder 
Gereedsch. Mag. C 1 & 2 Techn. Dienst F Kelder 
Warmte Behandeling D 1 Inkoop F 1 
Afd. Proefopzetten C 3 & 4 Bedrijfskunde F 2 
Smederij E 1 Ontw. Gereedsch. C 2 
Testruimte 

FIGUUR 15 — 2. Algemeen origntatie—plan als hulpmiddel voor layout planning. Dit diagram van de betrokken 
gebouwen en overzicht van toegewezen vloeroppervlak is een waardevol hulpmiddel voor de layout technicus 
wanneer hij bezig is met aanpassen en herindelen van de ruimte. Hij dient altijd de beschikking te hebben 
over — of vroegtijdig in het projekt voorzien te worden van — dit overzicht van de afdelingsruimte en de 
locatie ervan. In dit geval zijn de gebouwen aangegeven met behulp van letters en het aantal etages 
(inclusief de kelder) met behulp van getallen tussen haakjes. 
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VOORSTEL 

BESTUDEREN 

 

VERWERPEN 
EERSTE TAXATIE 

(Bestudeer potentigle noodzaak en 
besparingen) 

ACCEP EREN 	WIJ IGEN 	VERWERPEN 

 

Lange Termijn Kapitaal 
Investerings Budget 

 

     

      

 

TOEKENNEN VAN PRIORITEIT 

 

TWEEDE TAXATIE 
(Praktische aspekten, Tijd, Kosten, Waarschijn-
lijke besparingen, Behoefte) 

ACCEPIEREN 	WIJTEN 	VERWERPEN 

PROGRAMMEER PROJEKT OF AANHOUDEN 

Lange Termijn Kapitaal 
Investerings Budget 

DERDE TAXATIE 
(Gericht onderzoek en Gezamenlijke 
Aanbeveling) 

UITSTELLEN 

ACCEPTiREN 	WIJZITGEN 	VERWERPEN 

ACTIVEREN VAN PROJEKT 
1. Doelstelling 

2. Aanpak 
3. Verantwoordelijkheden 

4. Tijdschema 
5. Procedure 

FIGUUR 15 - 3. Het kritisch beschouwen en programmeren van kapitaalsuitgaven. Grote layout projekten 
- in het bijzonder die welke nieuwe technologiegn of nieuwe gebouwen met zich meebrengen - komen in aan-
merking voor een lange termijn planning van kapitaalsuitgaven. In de eerste plaats moeten deze projekten 
de moeite waard zijn, vervolgens met andere aanvragen om financigle middelen vergeleken worden, en dan 
wachten op hun beurt om uitgevoerd to worden. 
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informatie aan de layout technicus te verstrekken. De nalatig-
heid de fundamentele criteria of specificaties te verschaffen 
op basis waarvan de layout gepland zal dienen te worden, is een 
van de meest voorkomende omissies van de zijde der topleiding 
bij het initieren van layout planning projekten. 

DE PLANNING VAN DE FACILITEITEN 

De term planning van "faciliteiten" is soms praktisch iden-
tiek met het begrip "fabriekslayout". In sommige ondernemingen 
wordt deze term gebruikt als aanduiding voor de Fasen I en II 
van grote projekten, en de term fabriekslayout heeft dan alleen 
maar betrekking op Fase III. Ongeacht hoe deze termen door de 
verschillende ondernemingen gebruikt worden moet gesteld worden 
dat de "planning van faciliteiten" een ruimer begrip is en het 
gehele programma omvat met betrekking tot de onroerende goederen, 
de gebouwen en de belangrijkste delen van de voor de fabrikage 
benodigde machines en apparatuur. 

Voor een integrale planning van deze aktiviteiten is het 
aan te bevelen een budget voor kapitaalsinvesteringen-op-lange-
termijn op te stellen. Dit zal niet alleen de leiding dwingen 
vooruit te zien, hetgeen de lezer van dit boek ongetwijfeld als 
noodzakelijk zal onderschrijven, maar het introduceert tevens 
een routine procedure voor het kritisch beschouwen en taxeren 
van de diverse projekten die zich op basis van hun eigen merites 
moeten rechtvaardigen en die moeten wedijveren om de hoeveelheid 
kapitaal die voor investeringen beschikbaar is. Wanneer we wer-
kelijk aan planning van faciliteiten willen doen dan zal dit ka-
pitaalsinvestering budget gebaseerd moeten zijn op het 5-jaren 
of 10-jaren plan van de totale ondernemingsaktiviteiten. In dit 
budget zullen de toekomst plannen met betrekking tot de verande-
ring of uitbreiding van faciliteiten hoofdzakelijk opgevoerd 
dienen te worden in geldeenheden als funktie van tijd. 

Hoewel niet alle ondernemingen zo ver zullen gaan om de 
procedures aan te houden zoals deze in figuur 15 - 3 beschreven 
staan, zal toch een dergelijke aanpak in de een of andere vorm 
van (onschatbare) waarde blijken te zijn voor elke organisatie 
die in de toekomst zal groeien of uitbreiden. 

HET MAKEN VAN DE PLANNING 

Wanneer een projekt eenmaal van start is gegaan moeten we 
ervoor zorgen dat het projekt goed gedefinieerd en geidentifi-
ceerd is. Elk projekt moet een "roepnaam" hebben die voor ieder-
een belangrijk en herkenbaar is. Wanneer we met een reeks pro-
jekten te maken hebben is het dienstig het projekt tevens te 
voorzien van een projektnummer. Bovendien dient de doelstelling 
van het projekt (wat men wenst) in duidelijke bewoordingen op 
schrift gesteld en unaniem geaccepteerd te worden. In wezen 
ontlenen we hieraan WAT  er gedaan moet worden. 

15 - 6 



PROCEDURE OM EEN LAYOUT PROJEKT TE BEGINNEN 

MET BEHULP VAN S. L. P. 

1. Bepaal schriftelijk: 
De omschrijving en identificatie van het projekt 
De doelstelling(en) 
De opsplitsing in fasen en de stappen per fase 
De naam (namen) van diegene(n) die voor het 
projekt verantwoordelijk is (zijn) 
Het tijdstip waarop de planning gemaakt moet zijn 
of de installatie voltooid moet zijn 

2. Bepaal de status quo van het projekt: 
In welke fase? 
Zijn de voorgaande fasen al voltooid, of nog in 
concept, of al definitief, of reeds goedgekeurd? 
Indien dit niet zo is, wanneer is dan elke stap 
per fase voorzien? 

3. Maak een tijdschema voor het projekt. 
De datum waarop elke fase klaar moet zijn 
De data waarop de belangrijkste stappen klaar moe-
ten zijn 

4. Verzamel, of verifieer, de basis-gegevens met betrekking 
tot P. Q. R. S en T. 

Wat is er van bekend? 
Zijn de gegevens goedgekeurd door de desbetreffende 
chefs? 
Indien dit niet zo is, verzamel dan de basis-
gegevens 

5. Ga naar de stap of het blok in het S.L.P.-patroon welke 
op dat moment relevant is en ga vandaar verder 

FIGUUR 15 — 4. Het maken van een aanvang met layout projekten. 

Vervolgens dienen we duidelijk te stellen WIE in het pro-
jekt werkzaam zullen zijn. Hiermee dient een duidelijke toe-
wijzing van verantwoordelijkheid voor het projekt gepaard te 
gaan. Tevens dient duidelijk aangegeven of omschreven te zijn 
met welke andere personen of afdelingen de layout technicus 
het projekt moet coordineren, tot welke grenzen het projekt 
beperkt is, en waar de raakvlakken liggen met anderen die hem 
van informatie moeten voorzien of naar wie hij zijn resultaten 
zal moeten terugkoppelen. 

Voor elk layout projekt moet een tijdschema gemaakt wor-
den. WANNEER  het projekt uitgevoerd moet worden, kan een even 
belangrijk aspekt zijn als wat er gedaan moet worden en wie 
het zal moeten doen. Alleen al het maken van een tijdschema 
zal leiden tot een verbetering in de prestaties van de layout 
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technicus, want de meeste mensen streven ernaar aan de uitdaging 
van verval-data te voldoen, temeer wanneer zij zelf de datum 
vastgesteld hebben of van te voren verzekerd hebben dat zij het 
wel binnen de gestelde tijd zouden kunnen doen. Voordat we over-
gaan tot de behandeling van het maken van een tijdschema voor 
een projekt, moeten we even stilstaan om een blik te werpen op 
figuur 15 - 4. Hierin wordt een procedure voorgesteld waarmee 
men een layout kan beginnen. 

De beste manier waarschijnlijk om een projekt-tijdschema te 
maken is het projekt op te splitsen in de vier fasen van layout 
planning, vervolgens Fase II onder te verdelen in de stappen (of 
Blokken) van het patroon, en dan in Fase III het aantal in detail 
in te delen gebieden te verdelen. 

Er zijn Been algemeen aanvaarde tijdnormen voor deze plan-
ning. We weten allemaal dat een man onder bepaalde omstandigheden 
een heel gebied in een dag kan indelen onder gebruikmaking van het 
S.L.P.-patroon. Onder andere omstandigheden echter kunnen in een 
fabriek een aantal layout technici heel goed meer dan een jaar be-
zig zijn om een fase tot uitvoering te brengen. Door echter te be-
studeren hoeveel gegevens ter beschikking staan en ook de betrok-
ken fasen, de stappen van het patroon, de van belang zijnde detail-
gebieden en de gecompliceerdheid van de installatie, kunnen we de 
tijd plannen en in een schema vastleggen op basis van een logische 
en systematische opeenvolging van aktiviteiten. 

Bovendien bereiken we door het maken van een tijdschema een 
terugkoppeling naar onze basisstructuur en ons patroon. Wanneer 
we daarin inzicht hebben en ze in ons voordeel kunnen aanwenden, 
dan kunnen we sneller en beter werken. Wanneer we moeten stoppen 
en erover moeten gaan nadenken welke procedure we zullen volgen en 
welke materialen we zullen gebruiken, dan verliezen we tijd ten 
koste van onze analyse en onze planning. Dit betekent dat we - in-
dien er tijd in de planning over is - beter een meer daarvoor ge- 

FIGUUR 15 - 5. Het Projekt Tijdplan is bijzonder doelmatig voor het maken van een tijdschema voor de diverse 
stappen in een layout projekt of in een aantal projekten. De haakjes van de Gantt kaart code geven de hoe-
veelheid verstreken tijd aan van de totaal aan elke stap toegewezen tijd. Het getal boven het haakje geeft 
het aantal mandagen aan dat naar schatting nodig is om die stap uit te voeren. Zodra het werk voor de geplande 
stap of het geplande projekt voltooid is, kan een dikke streep ten teken dat deze aktiviteit voltooid is op 
het formulier gezet worden. Deze dikke streep wordt getrokken van het linkerhaakje naar het rechter-haakje en 
geeft aan welk deel van het werk klaar is en welk deel nog gedaan moet worden. Op het formulier kan ook bij-
gehouden worden het werkelijk aantal dagen dat door de technici reeds aan het werk besteed is. Op deze manier 
kan een en hetzelfde formulier gebruikt worden zowel als projekt tijdplan en voor het bijhouden van de voor- 
deringen. 

Het formulier kan op nog een andere manier gebruikt worden om de technische opdrachten aan te geven - of de 
opdrachten aan de gehele layout groep - door in elke vertikale kolom het aantal dagen (of uren) te vermelden 
dat voor elke wekelijkse of twee-wekelijkse periode vastgesteld is. 
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schikte man de planning in de slotfase van de analyse kunnen la-
ten doen. 

Een formulier met een projekt tijdplan en een voorbeeld dat 
opgesplitst is overeenkomstig de S.L.P.-fasen staat geillustreerd 
in figuur 15 - 5. 

We moeten ons er echter wel van bewust zijn dat het soms 
raadzaam is de basisstructuur niet al te strikt aan te houden. In 
zeer urgente gevallen kan het - met het oog op de totale gang van 
zaken - soms beter zijn verder te gaan met de gedetailleerde lay-
out plannen voordat er over de algemene totaal-layout of zelfs 
over de locatie overeenstemming is bereikt. Dit zal wel tot ge-
volg hebben dat veel van de detail-plannen overgemaakt zullen moe-
ten worden en dus zal deze aanpak meer geld kosten, maar met het 
oog op een tijdige realisatie van het gehele projekt, kan dit toch 
wel eens de beste oplossing voor de onderneming zijn. Door het 
over meer tijd kunnen beschikken bij de onderhandelingen over de 
aanschaf van het terrein of bij de afspraken over een eventueel 
huurkontrakt, kan de topleiding wellicht veel meer verdienen dan 
de extra kosten bedragen die gemaakt moeten worden in termen van 
manuren voor het opnieuw maken van een layout planning, welke in 
een vroeger stadium ook al eens gemaakt was. 

Layout technici moeten zich realiseren dat de meest voorko-
mende kritiek van de zijde der bedrijfsleiding neerkomt op het 
felt dat de planning te lang duurt. Misschien ligt hiervoor een 
deel van de schuld ook wel bij de bedrijfsleiding zelf. Maar al 
te vaak echter rekken de layout technici het projekt door angst-
vallig nauwgezet naar perfektie te streven. De meeste bedrijfs-
leiders zijn zich er al van bewust dat technici de neiging hebben 
te veel in detail of te dalen. De leiding doet er daarom mis-
schien ook wel goed aan om projekten onder druk te zetten om de 
zaak gereed te hebben voordat alle details volledig tot tevreden-
heid zijn opgelost. Als we wachten tot elk detail perfekt is dan 
zullen we de layout nooit gereed en geinstalleerd krijgen. 

Een layout is daarentegen geen goede layout voor de man die 
ermee moet werken, wanneer deze laatste niet de mening is toege-
daan dat het een goede layout is. Het is daarom zaak een rede-
lijke tijd uit te trekken voor het personeel om met de nieuwe 
layout vertrouwd te raken of om van de voordelen ervan overtuigd 
te raken. Daarna zullen ze het ermee eens zijn dat het een "goede 
layout" voor de onderneming is. 

FIGUUR 15 - 6. Op de hoogte blijven van de installatie der faciliteiten. Een periodiek overzicht van vorde-
ringen brengt de diverse geinteresseerde partijen op de hoogte van de vooruitgang die geboekt is bij de 
layout installatie projekten. Elk projekt wordt vermeld als hulpmiddel voor het synchroon laten werken van 
de layout technici en de installateurs (in dit geval Systemen & Procedures en Technische Dienst). De projek-
ten met vertraging kunnen met een speciale aantekening vermeld worden; de reden voor de vertraging en de 
naam van diegene(n) die voor de bijsturing verantwoordelijk is (zijn), kan (kunnen) vastgesteld en vermeld 
worden. 
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HET REGISTREREN VAN GEGEVENS .  

Voor de layout technicus zelf kunnen bepaalde praktische pro-
cedures tijdsbesparend werken en verwarring vermijden. Uit gewoon-
te zou hij alle gegevens of alle analyse formulieren waarmee hij 
werkt van een kenmerk moeten voorzien. Deze identificatie dient 
te bestaan uit: 

De naam van het projekt en/of het identificatie nummer 
De naam van diegenen die de gegevens opgesteld hebben 
De datum waarop het formulier is opgesteld 
Een bladnummer (in volgorde per stap van de analyse of 
studie is aan te bevelen maar niet noodzakelijk; b.v. 1, 
2 en 3) 

Bij layout planning is het een vrij veel voorkomende zaak dat 
een bepaald projekt getemporiseerd wordt in verband met een projekt 
dat een hogere prioriteit heeft. Tegen de tijd dat we weer met ons 
eerste projekt verder kunnen gaan zijn we soms niet meer in staat 
onze eigen vroegere gegevens te identificeren. Of wanneer we over-
geplaatst of bevorderd worden en iemand anders het projekt moet 
overnemen, dan kan het voor laatstgenoemde soms zelfs volstrekt on-
mogelijk zijn erachter te komen wat wij in een vroeger stadium ge-
daan hebben of vast te stellen of de formulieren wel op het pro-
jekt in kwestie betrekking hebben. Het projekt kan zelfs twee of 
drie jaar uitgesteld worden en de originele planning zal dan com-
pleet waardeloos zijn als we niet voor een korrekte identificatie 
hebben zorggedragen. Een bepaald layout projekt dat al in het sta-
dium van een evaluatie met 3-D modellen was, moest helemaal opge-
geven worden omdat de layout technicus bij een auto-ongeluk gedood 
werd. Meer dan twee en een half jaar layout planning en 7.000 dol-
lar aan modellen waren verloren gegaan. Toen men het projekt weer 
aktiveerde moest men weer van voren of aan beginnen. Proberen de 
documentatie te ontwarren en de analyses, die bewaard waren geble-
ven, te interpreteren was een onbegonnen zaak omdat de werkformu-
lieren niet waren geIdentificeerd en niet naar behoren waren gear-
chiveerd. 

HET IN EVENWICHT ZIJN DER DELEN 

Een belangrijke richtlijn die we altijd in gedachten moeten 
houden wanneer we met een grote verscheidenheid aan aspekten en 
mensen in een bepaald layout projekt moeten werken, is dat alle 
van belang zijnde elementen in evenwicht zijn. Men raakt gemakke-
lijk op een dwaalspoor door beweringen die op vooroordelen berus-
ten of die een persoonlijke voorkeur tot uitdrukking brengen van 
personen die waarschijnlijk door de layout benadeeld worden. Hun 
snel geventileerde meningen die gebaseerd zijn op een te plotse-
linge of te vroege interpretatie van gedachten, ontwikkelen zich 
vaak tot vaststaande "feiten", enkel en alleen omdat zij in een 
vroeg stadium naar voren zijn gebracht. 
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Een veelgemaakte fout is ook het overkorrigeren van tekort-
komingen of beperkingen in een bestaande layout bij het opstel-
len van het nieuwe layout plan. Een voorbeeld is misschien de 
situatie waarbij in de huidige layout niet voldoende rekening 
met het onderhoudspersoneel is gehouden. Dit is uitgegroeid tot 
een belangrijk twistpunt voor de openhartige chef van de afde-
ling Onderhoud. In de nieuwe layout zullen we, hoe dan ook, er- 
voor zorgen dat voorzieningen voor het onderhoudspersoneel getrof-
fen worden, en daarbij bestaat dan zeer wel de kans dat wij ruim-
te verknoeien en onze bezettingsproblemen groter maken. Aan deze 
laatste problemen hebben wij ons weinig gelegen laten liggen en 
in de nieuwe planning is er niet de nadruk op gelegd omdat zij 
in de oorspronkelijke layout tot tevredenheid waren geregeld. Een 
van de moeilijkste mentale instellingen voor de layout technicus 
is dan ook wellicht het handhaven van een realistisch evenwicht 
tussen alle elementen en faktoren die op de layout plannen van 
invloed zijn. 

Het beschouwen van het layout projekt in zijn totaliteit, 
zoals we dat doen wanneer we denken in termen van de S.L.P.-basis-
structuur van fasen en het patroon van procedures, helpt ons in 
een evenwichtige mate aandacht aan de diverse elementen te beste-
den. Het helpt ons een totaal beeld te vormen - en wel in vol-
doende diepgang en met perspektief - omdat we snel kunnen overzien 
hoe een bepaald projekt past in de grotere basisstructuur en in 
het patroon van onze aanpak. 

Zo ook moet het middenkader en de topleiding ervoor gewaar-
schuwd warden niet de schuld op een "slechte layout" te schuiven 
als zij er niet in slagen op concurrerende basis te produceren. 
Veranderingen in de layout kunnen aanzienlijke besparingen be-
werkstelligen. Maar vaak ligt de ware reden voor hoge kosten ver-
borgen in een slecht produktie besturingssysteem of in slechte 
prestaties. Bovendien is een slechte layout vaak het stereotiepe 
excuus van zwakke bedrijfsleiders. Het heeft geen zin een nieuwe 
layout of herindeling te maken, of ons bezig te gaan houden met 
de vraag hoe we er het beste een kunnen maken, als het niet echt 
nodig is. We zullen naar andere manieren moeten uitkijken om 
"dit varkentje te wassen" in plaats van eenvoudigweg "een nieuwe 
layout te maken". 

COORDINATIE VAN PROJEKTEN 

Elk layout projekt impliceert coordinatie met andere afdelin-
gen en mensen. In een situatie waar we met een klein projekt te 
maken hebben is het mogelijk deze relaties in gedachten te houden. 
Maar in de regel is het aan te bevelen deze relaties vast te leg-
gen met behulp van het een of andere coordinatie formulier. Op 
deze manier hebben we niet alleen een formele verdeling van ge-
zamenlijke verantwoordelijkheden, maar tevens hebben we een syste-
matische methode voor het uitbrengen van verslag over de stand van 
zaken. Een overzicht van de stand van zaken zoals in figuur 15 - 6 
kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor de coordinatie van de 
layout planning en de installatie wanneer een aantal groeperingen 
of instanties erbij betrokken zijn, hetgeen in de praktijk bijna 
altijd het geval is. 	 15 - 13 



BESLUIT 

Bij zijn verhandeling over uitvoering en prestatie heeft 
Frederick W. Taylor, de erkende voorganger van het "scientific 
management" gezegd: "De grootste produktie wordt bereikt wan-
neer elke persoon opdracht krijgt een bepaalde taak te verrich-
ten in een bepaalde tijd en op een bepaalde manier". 

Wanneer we deze uitspraak splitsen en toepassen op het lei-
den van layout projekten dan vinden we een relatie zoals die in 
figuur 15 - 7 staat. Door duidelijk te specificeren wat er gedaan 
moet worden, wie het zal moeten doen, wanneer het uitgevoerd moet 
worden en daarbij een georganiseerde, universele, systematische 
methode van layout planning aan te houden, dan moet onze produk-
tiviteit verbeteren. 

Ik moedig U aan Uw aktiviteiten te organiseren en Uw projek-
ten te leiden met een duidelijk gedefinieerd wat, wie en wanneer.  
Ik vertrouw erop dat Systematische Layout Planning (SLP) in de 
vraag hoe zal voorzien. 

De grootste produktie wordt 
bereikt wanneer--- 

Sleutel- 
woord 

Toepassing op de plan-
ning van layout projek-
ten 

elke PERSOON opdracht krijgt 
een 

bepaalde TAAK te verrichten 
in een 

bepaalde TIJD en op een 

WIE 

WAT 

WANNEER 

Layout technicus 

Specifieke projekt 

Projekt Tijdplan 

bepaalde MANIER. HOE Systematische Layout 
Planning 

Frederick W. Taylor 

FIGUUR 15 — 7. Het effektief verrichten van de uitvoering van layout projekten gecomprimeerd tot de basis-

principes van het produktie—proces. 
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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 + { 1 c 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 + {14• x 30 (- 1)} = 30 + i-  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 varieren - 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 z  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 Brie 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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Mag Waarde  

0,04 
0,2 
0,8 

Richtwaarde Volume 

1 CM3 

10 CM3  
100 CM3  

100 

1/ 1 000 	 
0.0001 	0.001 	0.01 	0.1 	1 	10 	100 	1000 

GROOTTE (DM3 ) 

Deze curve geeft het verband aan tussen grootte (volume) en Basis-
Waarde. Er is geen rechtlijnig verband tussen de Basis-Waarde en de 
grootte; naarmate het volume van een produkt groter is, wordt bet 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. 

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 

1 0 

cn 

1 

LOGARITHMISCH E SCHAA VERDE LING 

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 ( *BOVEN AFGEBEELD) BASIS WAARDE 

Splitpennen 1" lang 1/200 
Veerring 15 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 
*Elektrische zekering 1/4 
Pakje sigaretten 1/2 

*Blok bout Ca. 5 x 5 x 5 cm. 1 

41-Liter blik verf 3 
45-Liter kan (met handvat) 5 
4Schoenendoos 6 
*Huishoudemmer 9 
*Bureau archief kast 11 

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

*Archiefkast 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 
td 

P 

H 

Co 

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

SCHAALWAARDE B. VOLUME OF DICHTHEID C. VORM
a 

D. RISIKO VOOR BESCHADIGING E. TOESTAND 

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

--- -- 

—2 
Zeer licht en leeg 
(Volumineuze metalen kokertjes] 

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

1 

Totaal ongevoeli g  voor bescha- 
di ging  (Ijzer-afval) 

___ 

- 

Licht en volumineus 
(Gestapeld golfkarton) 

11 

Redelijk stapelbaar* of eni ger- 
mate nestelbaar 
(Book, thee-kopje) 

► 

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

A 

-- 

0 
Redelijk massief 
(Blokken droo g  hout) 

Overwegend rechthoekig en eni- 
germate stapelbaar 
(Blokken, hout) 

Enigermate gevoelig voor be- 
schadi ging  
(Op meat gezaagd hout) 

Schoon, stevi g  en stabiel 
(Blokken hout) 

+ 1 
Tamelijk zwaar en compact 
(Uitgeboorde gietstukken) 

Lang , rond of eni gszins onre gel- 
mati g  
(Zakken graan, korte staven) 

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

Olie-achti g , dun, labial, 
onhandi g  om te handlen (Ge-
oliede gestanste metaaldelen) 

+2 

Zwaar en compact' 
(Massief gietblok, smeedwerk) 

Zeer lang, kogelvormig of on- 
re gelmatig  
(Tafelmodel-telefoon) 

Zeer gevoeli g  voor kleine be- 
schadi gingen of gevoeli g  voor 
grote eenmali ge beschadi ging  
(Tolevigie-buisl 

Ingevet, heat, zeer dun of 
glibberig , zeer onhandig  om 
te handlen) 

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

Extreem lang, gebogen of zeer 
onregelmati g  
(Btalen spanten) 

Zeer gevoeli g  voor eni ge of 
gevoelig voor grote beschadi ging 
(Glas, kristal) 

Zeer onhandi g  om to handlen 
(Kleverige, gelijmde opper-
vlakken) 

+'4  
_.- Extreem lang  en gebogen, of 

uiterst onregelmati g  
(Gebogen buizen, houten armstoel 

Zeer gevoeli g  voor zeer grote 
beschadi gingen 
(Zuren in glas, explosieven) 

Uiterst onhandi g  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 zorgvuldi ge handling  al is in gecalculeerd in "risiko voor beschadi ging". 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 Mnheden gemeten morden 
en niet t.o.v. de individuele produkten. 



Naar "Afwerken" 

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

Van "Person" 

Naar 

Van  • 	 

Figuur 4 GEBRUIK VAN MAG WAARDE 

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 planner 
van de nieuwe layout kwamen de analysten tot de ontdekking dat het overgrote deel van de diverse produkten 
verschillende routes volgden e.g. 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 werd inzicnt ver-
kregen in de stroom—intensiteit tussen de diverse afdelingen. 

Artikel: Metalen schaal, 0 25 cm., 
voor het mengen van 
ingredignten 

Route: 	Knippen 
Person 
Afwerken 

Geplande Hoeveelheid: 
10.000 stuks/jaar 

Mag Waarde voor beweging 
"van perseri naar afwerken" 

A 	4 Mag 
B . —2 schaalwaarden 
C = —1 schaalwaarde 
D = 0 
E +1 schaalwaarde 

Netto Modificerende Faktor = 
—2 schaalwaarden 

Mag Waarde = 4 + [4x4(-2)p 
= 4-2 = 2 Ma stuk 

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

VAN—NAAR MATRIX 

O 
OM.= 
.11=IM 

--..ft...•■■■•••••".""""""ft".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 staan. 
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BIJLAGE II ... IDENTIFICATIE VAN MACHINES, 
APPARATUUR EN OVERIGE BEZITTINGEN 

Doel  

Korrekte identificatie van kapitaal-intensieve appa-
ratuur, machines en bezittingen ten behoeve van de 
aktiva op de balans en de afschrijvingsmethoden. 

Identificatie van apparatuur en machines ten behoeve 
van layout planning en installatie (of herindelingen) 
en voor de registratie van reparatie en/of onderhoud. 

Identificatie-systeem  
Aan de bestaande en nieuwe machines en apparatuur 
worden op de volgende manier serienummers in numme-
rieke volgorde gegeven: 

Letter-voorvoegsel 

Uit 4 cijfers bestaand nummer (te beginnen met 0001 
ongeacht het letter-voorvoegsel). 

Letter-voorvoegsels  
De gekozen letter-voorvoegsels vormen een aanduiding 
voor de algemene klasse waartoe de machines en appa-
ratuur behoren: 

M -- Machines voor verspanende bewerkingen (draaiban-
ken, boren, sterke-armschaafbanken en dergelijke) 

Produktiernachines of apparatuur anders dan verspa-
nende machines (lasapparatuur, persen, gloeiovens, 
galvanische apparatuur en dergelijke). 

A -- Apparatuur voor hulpdiensten (compressoren, venti-
latoren, kledingkasten, gereedschapskisten, trans-
formatoren, verwarmingsapparatuur en dergelijke). 

Gereedschappen (banken, onderhoudsgereedschappen, 
aangedreven en niet-aangedreven soorten, maar ex-
clusief handgereedschap zoals schroevendraaiers, 
hamers, torriesleutels, kalibermaten, haken voor 
lakken of galvaniseren en dergelijke). 

-- Handling en transport apparatuur (vorkheftrucks, 
voertuigen, containers, hijstoestellen, transport- 
banden en dergelijke, maar exclusief laadpla- 
teau's, pallets en gewone opslagmiddelen). 

Kantoormeubilair en apparatuur met inbegrip van 
apparatuur ten behoeve van het archief en communi-
catie-doeleinden. 

X -- Voorzieningen ten behoeve van brand, eerste hulp, 
veiligheid en dergelijke. 

Getal  

1. Alle machines, apparatuur en bezittingen van de on-
derneming moeten van een identificatie door middel 
van een nummer voorzien zijn. 
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a. Wanneer er geen overeenstemming is over de vraag 
of een deel van de apparatuur of gereedschappen 
van een nummer voorzien moeten worden, dient kon-
takt opgenomen te worden met de afdeling die ver-
antwoordelijk is voor het beheer en de administra- 
tie van het machinepark en de apparatuur. 

2. De nummers dienen in numerieke volgorde toegewezen te 
worden; ongeacht het letter-voorvoegsel moet als eer-
ste nummer 0001 genomen worden. • 

Wanneer een nummer eenmaal toegewezen is moet het 
niet meer veranderd worden. 

De nummers worden uitgegeven door de afdeling die 
verantwoordelijk is voor het beheer en de admini-
stratie van het machinepark en de apparatuur. 

Plaatjes  
Koperen plaatjes met de naam van de onderneming, het 
letter-voorvoegsel en het numerieke inventarisnummer 
dienen bevestigd te worden op alle machines en elk 
deel van de apparatuur die tot de bezittingen van de 
ondeineming behoren. 

De Afdeling Onderhoud dient de bevestiging van deze 
plaatjes te verzorgen; bij fabrieksmachines en appa-
ratuur op een opvallende plaats, bij kantooruitrus-
ting op een niet te erg in het oog lopende plaats. 

a. Voorbeeld: 

l: Naam Onderneming 

P = Produktie Apparatuur (anders dan verspanende 
machines). 

1096 = In numerieke volgorde toegewezen nummer. 

Overige Bezittingen 
Draagbare mallen, bevestigingsmiddelen en matrijzen 
zijn niet in deze inventaris inbegrepen. Deze zijn 
voorzien van het ingeslagen of opgeschilderde nummer 
van het onderdeel of half-fabrikaat waarvoor zij 
gebruikt worden. 

Gebouwen of aangelegde bouwkundige voorzieningen zo-
als loodgietersaansluitingen, scheidingsmuren, ven-
tilatie-kanalen en dergelijke zijn eveneens niet 
inbegrepen. 

P-1 09 6 
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BIJLAGE III ... 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 Tositioneren 
Hulpmiddelen voor Omhoog brellgen en Neerzetten 
Positioneer Tafels en Plateau's 
Positioneer Plaatjes 
Vaste Positioneer Bruggen en Stellingen 
Verplaatsbare Positioneer Apparatuur 
Weeg Apparatuur 
Besturingsmiddelen 
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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-
slficeerd 
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BIJLAGE IV ". BEREKENING DER BENODIGDE APPARATUUR 
Het vaststellen van het benodigde aantal machines moet be-

halve op de beschikbare capaciteit van de machine zelf, geba-
seerd zijn op een aantal andere overwegingen. Aspekten zoals 
het beschikbare aantal werkuren, insteltijden en de frequentie 
van het aantal malen dat ingesteld moet worden, het aantal ma-
chines dat door een man bediend kan worden (of in sommige ge- 
vallen het aantal personen benodigd voor debedienirig van een ma-
chine), de tijd die om allerlei andere redenen verloren gaat, 
het verlies aan opbrengst of kwaliteit, de eisen bij piekbelas-
tingen, de eisen in verband met voorraadtechnische overwegingen, 
zij alle zijn faktoren die van invloed zijn op het benodigde 
aantal machines. 

Om deze berekeningen beter uiteen te kunnen zetten zullen 
we een voorbeeld helemaal behandelen. 

Aantal 
benodigde 
machines 

stuks per uur om de 
benodigde produktie 
te kunnen realiseren  
stuks per uur 
per machine 

tijd per stuk 
Per machine  
tijd per stuk om de 
benodigde produktie 
te kunnen realiseren 

Veronderstel dat bij een maatschappij die geneesmiddelen 
produceert de behoefte bestaat uit vijf verschillende soorten 
tabletten per week, die alle gemaakt worden met een tabletteer-
machine Model EG 3. De werktijd in de fabriek bedraagt 40 uur 
per week. De hoeveelheid korrelvormig poeder varieert per soort 
tablet evenals de voor elke soort benodigde machine capaciteit. 
De gegevens per soort tablet zijn als volgt: 

Soort tablet  

A 
B 
C 
D 

Benodigd aantal 
pond per week  

4.560 
3.040 

760 
570 
190 

Machine capaciteit 
in pond per uur  

30 
40 
50 

373: 
50 

Vorige studies hebben aangetoond dat de tabletteer machines 
Model EG 3 gemiddeld een technisch rendement hebben van 80% 
(verliezen zijn het gevolg van leegloop, storingen, insteltijden 
en wachttijden) en dat de uitval gesteld kan worden op gemiddeld 
5%. Hoeveel tabletteer machines Model EG 3 zijn er nodig om de 
benodigde vijf soorten tabletten te produceren? 

Tablet A: 

Tablet B: 

Tablet C: 

Te produceren hoeveelheid per week is 
4.560 	0,95 = 4.800 pond. Gemiddelde produktie 
per uur is 30 x 0,80 = 24 pond. 

Te produceren hoeveelheid per week is 
3.040 = 0,95 = 3.200 pond. Gemiddelde produktie 
per uur is 40 x 0,80 = 32 pond. 

Te produceren hoeveelheid per week is 
760 = 0,95 = 800 pond. Gemiddelde produktie 
per uur is 50 x 0,80 = 40 pond 
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Tablet D: 	Te produceren hoeveelheid per week is 
570 4 0,95 = 600 pond. Gemiddelde produktie 
per uur is 372 x 0,80 = 30 pond. 

Tablet E: 	Te produceren hoeveelheid per week is 
190 	0,95 = 200 pond. Gemiddelde produktie 
per uur is 50 x 0,80 = 40 pond. 

Tablet A: 	Benodigde aantal pond per uur: 
4800 (pond per week) 4 40 (uren per week) 
= 120 pond. 
Benodigd aantal machines: 
120 (pond per uur) 4 24 (pond per uur per 
machine) = 5 machines. 

200  
Tablet B: 	Benodigd aantal machines 

3. 	
- 2,5 machines 32

4 40 
 

4 
Tablet C: 	Benodigd aantal machines 	80 40 	0,5 machines 

4o 
40 

 

600 + 40  
Tablet D: 	Benodigd aantal machines 	30 	

_ 0,5 machines 

200 4- 40  
Tablet E: 	Benodigd aantal machines 	40 	

- 0,125 
machines 

Totaal aantal machines benodigd voor de produktie van de behoefte 
per week: 5 + 2,5 + 0,5 + 0,5 + 0, 125 = 8,625 of 8 5 /8 machines. 

Het is duidelijk dat we niet met delen van een machine kun-
nen werken en we zullen daarom nodig hebben negen tabletteer ma-
chines Model EG 3. De mogelijkheid echter om de produktie 5/8 
deel van een machine te realiseren door middel van overuren of 
ploegendienst dient echter eveneens overwogen te worden. Opge-
merkt dient te worden dat het eenvoudiger is het werk van 8 5/8 
machines te verrichten met 8 machines (door overuren, extra ploe-
gen, verhoging van het technisch rendement) dan met machine het 
werk te doen van 11 machine. In het eerste geval is de extra be-
lasting per machine maar 7 a 8%, terwijl deze in het tweede geval 
25% is. 

De vaststelling dat de verwachte produktie 80% bedroeg van 
de beschikbare machine capaciteit was wellicht gebaseerd op het 
feit dat een man twee machines zou bedienen. Wanneer we echter 
besluiten 44n man vier machines te laten bedienen dan kunnen we 
een besparing in de loonkosten realiseren, maar daarbij is wel 
de kans aanwezig dat de wachttijden zullen toenemen of dat de 
kwaliteit zal verminderen en dus de uitval toenemen. In dat ge-
val zullen we een nieuwe berekening moeten maken voor het aantal 
machines, waarbij we bijvoorbeeld zullen moeten uitgaan van een 
technisch rendement van 70% en een uitvalpercentage van 7% .  

In dit voorbeeld zijn we uitgegaan van gemiddelde behoefte. 
Wanneer de behoefte in piekperioden echter 25% per soort tablet 
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hoger zouden zijn dan zouden we er extra machines moeten bijne-
men. We zouden zonder meer voldoende machine capaciteit kunnen 
toevoegen om in de extra behoeften tijdens pieksituaties te 
voorzien, maar we kunnen ook een voorraad tabletten aanleggen 
gedurende de perioden met lagere behoeften en bij gelijkblijvende 
produktie uit deze voorraad putten in de pieksituatie. Theore-
tisch bezien zouden we in dit laatste geval het aantal machines 
kunnen afstemmen op de voorraadpolitiek en niet meer apparatuur 
nodig hebben dan voor de gemiddelde produktie vereist is. In de 
praktijk zal dit echter niet altijd kloppen. Maar het belangrijk-
ste is de constatering dat de voorraad-politiek een belangrijk 
aspekt kan zijn bij de vaststelling van het benodigd aantal ma-
chines en derhalve voor de daarvoor benodigde ruimte. 

Een andere belangrijke overweging is de vraag welke kans 
we willen accepteren om niet aan de vraag van de klant te kunnen 
voldoen. Naast de benodigde machine capaciteit in verband met de 
normale ingecalculeerde verliezen hebben we wellicht nog extra 
of reserve machines nodig om zeker te stellen dat we in de be-
hoeften van de onderneming en. zijn klanten kunnen voorzien. De 
hoogte van deze servicegraad zal afhangen van het belang van de 
bovenstaande overweging, de beschikbaarheid van externe capaci-
teit die voor een korte periode aangewend of gehuurd kan worden, 
de gevoeligheid van de machine voor storingen, de waarschijnlijk-
heid van langdurige wachttijden, en het feit of het werk al dan 
niet gedaan kan worden met andere soorten in de onderneming aan-
wezige apparatuur, ook al gebeurt dat dan misschien minder 
effici6nt. 
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BIJLAGE V ... GEBRUIK VAN KLEUREN 
BIJ LAYOUT PLANNING 

Bij layout planning wordt gebruikt gemaakt van veel afspra-
ken en codes. Een van de meest waardevolle hiervan is het funk-
tionele gebruik van kleuren. Met kleuren kunnen we verschillende 
gebieden, afdelingen of aktiviteiten identificeren. Zij kunnen 
een aanvulling zijn op de symbolen zoals die door de analyst ge-
bruikt worden en kunnen toegepast worden om de mate of orde van 
grootte aan te geven van de diverse metingen. 

In principe worden kleuren gebruikt ter wille van meer dui-
delijkheid in zowel interpretatie als in inzicht, m.a.w. als 
hulpmiddel voor een duidelijke uitbeelding. We moeten echter ook 
niet uit het oog verliezen dat kleuren tevens decoratieve en ar-
tistieke kwaliteiten hebben. Kleuren kunnen layout plannen der-
halve aantrekkelijker maken en er wellicht toe bijdragen dat ze 
sneller goedgekeurd worden. In dit opzicht kunnen we stellen dat 
kleuren gebruikt kunnen worden om te appelleren aan het gevoel, 
de visuele interpretatie en de verstandelijke appreciatie van de 
"lezer". 

Het gebruik van kleuren of kleur-afspraken levert bij lay-
out planning de grootste voordelen op als deze kleuren een zin-
voile betekenis hebben. Cartografen zijn reeds lang geleden tot 
de ontdekking gekomen dat blauw voor water, groen voor gras of 
bossen, bruin voor woestijnen en wit voor met sneeuw of ijs be-
dekte gebieden snel-herkenbare aanduidingen zijn. 

Er zijn in principe twee S.L.P.-kleurconventies: 

1. Kleuren voor de soorten aktiviteiten, gebieden of 
apparatuur. Dit kan vergeleken worden met het ge-
bruik van verschillende kleuren als aanduiding 
voor verschillende landen op een landkaart. 

De voor deze afspraken geselecteerde kleuren zijn, 
voor zover praktisch mogelijk, gebaseerd op de in 
de industrie al in zwang zijnde betekenisvolle 
kleuren: 

Rood 	- Montage bewerkingen 
Oranje-geel - Aktiviteiten die verband houden 

met materials handling en opslag 
Groen 	- Bewerkingen op het gebied van 

fabrikage of vormgeving 
Blauw 	- Hulpdiensten 
Bruin 	- Kantoren of voorzieningen die geen 

deel uitmaken van de bedrijfs-
ruimten 
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2. Kleuren voor het waarderen van de relatieve nabijheid 
van ligging van aktiviteiten ten opzichte van elkaar. 

De gekozen kleurcode komt overeen met de volgorde van 
de kleuren uit het spectrum: 

Rood - 	(A> 
Oranje-geel - 	(E 
Groen - 
Blauw - 	0) 
Geen kleur - 	(17) 
Bruin - 	(X 

Absoluut noodzakelijk 
Extra belangrijk 
Invloedrijk 
Ongeveer normaal 
Urgentieloos 
Ongewenst 

Opgemerkt dient te worden dat de afspraken slechts vijf 
kleuren omvatten. Dit beperkt het aantal kleurpotloden 
(of mogelijkheden in een meerkleurenpotlood) tot een 
praktisch aantal. Delen voor meeteenheden tussen deze 
kleurwaarderingen in kunnen aangegeven worden door mid-
del van stippellijnen of arceringen als uitbeelding van 
halve waarde-eenheden. 

Ten aanzien van het gebruik van kleur in layout planning 
kunnen nog de volgende opmerkingen gemaakt worden: 

Wanneer een groot gebied gekleurd moet worden dan kunnen 
we ofwel het gehele gebied die kleur geven of het gebied 
aangeven door middel van een band in die kleur van een 
halve of een cm. dik aan de binnenzijde van de totale 
grenslijn van het desbetreffende gebied. 

Op overzichten van terreinen kunnen de belangrijkste 
contouren elk met een andere kleur aangeduid worden als 
hulpmiddel voor een betere uitbeelding van de topografie 
van het terrein. 

De verschillende verdiepingen in een uit meer dan een 
verdieping bestaand gebouw kunnen elk van een eigen 
significante kleur voorzien worden. 

De mate van intensiteit van de materiaalstroom kan met 
behulp van een aantal verschillende kleuren weergegeven 
worden. Ook bij het maken van diagrammen kunnen we de 
verschillende kleuren gebruiken om de verschillende 
stroombewegingen van de diverse produkten of produkt-
groepen weer te geven. 

Kleuren kunnen gebruikt worden als aanduiding voor de 
dichtheid van de personeelsbezetting in een afdeling of 
gebied. 

Op lichtgevoelig doorschijnend plastic materiaal kunnen 
lijnen in verschillende kleuren fotografisch ontwikkeld 
worden, waardoor het mogelijk is een complex van diverse 
produkten of routes zichtbaar te maken door middel van 
eel) aantal op elkaar liggende transparanten. 
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Kleuren kunnen gebruikt worden om aan te geven welke 
mate van aandacht moet, of naar verwachting zal moe-
ten worden besteed aan de layout planning van elk 
gebied. 

Bij de gedetailleerde layout planning kunnen kleuren 
als identificatie dienen van de diverse mallen over-
eenkomstig de soort funktie die de apparatuur ver-
richt en tevens of we te maken hebben met oude of 
nieuwe apparatuur en of het verplaatst of achtergela-
ten dient te worden. 

Gekleurde lijnen of gekleurde banden voor de diverse 
energie-voorzieningen of hulpdiensten dragen bij tot 
een duidelijke planning, alhoewel de kleurverschil-
len verloren gaan bij afdrukken en bij met behulp 
van off-set techniek vervaardigde kopieen. 

Het gebruik van kleuren brengt echter ook een aantal pro-
blemen mee die terdege onderkend dienen te worden: 

Het met de hand inkleuren van de afzonderlijke teke-
ningen of afdrukken is een zeer tijdrovend werk en 
de kans op vergissingen is altijd aanwezig. Voor de 
zeer belangrijke tekeningen ten behoeve van de instal-
latie kan het echter zeer wet de moeite waard zijn. 

Het drukken in kleur is niet eenvoudig en er zijn 
(nog) Been methoden om kleuren snel te reproduceren. 
De omtrek van de mallen die de afzonderlijke machi-
nes voorstellen dient derhalve aangegeven te worden 
in zwart, rood of oranje, welke alle ondoorschijnende 
kleuren zijn. Aangezien andere kleuren in varierende 
maten van intensiteit afdrukbaar zijn of verschieten, 
zal in het algemeen een mal met omtrek en gegevens 
aangeduid in kleur (anders dan zwart, rood, oranje 
of donkerbruin) niet bevredigend in het gebruik zijn. 

De toepassing van lichte tinten op de mallen is 
ideaal. Deze tinten verdwijnen als het layout plan 
afgedrukt of gefotografeerd wordt, maar de omtrek en 
de gegevens van de machines en apparatuur blijven 
even scherp en duidelijk. 

Het is bij kleurconventies belangrijk om eenduidig en kon-
sekwent te blijven, want dan pas is de toepassing ervan voor de 
lezer of kijker zinvol. En als de kleuren ontleend zijn aan de 
natuur of typische werkplaats omstandigheden, dan zal de beteke-
nis van de kleuren eenvoudig te onthouden zijn. 
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BIJLAGE VI ... FAKTOREN OF 
OVERWEGINGEN BIJ DE SELECTIE VAN DE LAYOUT 

Bij de evaluatie van de alternatieve layouts zijn er veel 
faktoren die van invloed kunnen zijn op de selectie van het 
meest geschikte plan. De meest voorkomende faktoren zijn in het 
onderstaande overzicht opgenomen. Hierin is elke faktor duide-
lijk gedefinieerd. Vervolgens is een opsomming gegeven van de 
belangrijkste punten die in overweging genomen zouden dienen 
te worden bij de evaluatie. Deze faktoren, definities en belang-
rijke punten - tezamen met andere overwegingen die voor een be-
paald projekt of bedrijf naar behoefte toegevoegd kunnen worden 
kunnen zeer zinvolle hulpmiddelen zijn voor een duidelijk omlijnd 
begrip van elk aspekt in het evaluatie-proces. 

1. MOGELIJKHEID TOT UITBREIDING IN DE TOEKOMST. (De mate van  
eenvoud waarmee de in gebruik zijnde ruimte vergroot kan worden). 

Afstemming van het potentiUle gebruik op lange 
termijn van de ruimte, 

met de toekomstplannen t.a.v nieuwbouw 
of uitbreiding van het terrein, 
met de gehele fundamentele ruimte allocatie, en 
met de totale stroompatronen. 

Mogelijkheid om uit te breiden naar aanliggende 
gebieden, ernaast, erboven, eronder, 

ten koste van gebieden met snel verplaatsbare 
opslagdiensten of hulpdiensten, of 
toevoeging van vertikale opslag apparatuur, 
balkons, insteek-verdiepingen 

Afwezigheid van vaste of permanente bouwkundige 
aspekten, 

van gescheiden gebieden, gebieden in raatvormig 
patroon, van door langwerpige apparatuur ge-
blokkeerde ruimte, gebiedsgrenzen, natuurlijke 
obstructies of beperkingen en dergelijke. 

Regelmatigheid van de toegewezen ruimte ten 
aanzien van, 

omvang en soort van gebieden die snel verwis-
selbaar zijn, 
modulariteit van de ruimte-eenheden voor de 
layout, 
voudigheid van de ruimte-eenheden. 

De hoeveelheid verstoringen in een noodzakelijke 
herindeling van andere ruimten dan het gebied dat 
uitgebreid moet worden. 

Mogelijkheid tot inkrimpen - het gemak waarmee de 
layout zo economisch mogelijk gecomprimeerd kan worden, 
of om de grootte van het gebied naar behoefte te 
kunnen verminderen. 

2. AANPASSINGSVERMOGEN EN VEELZIJDIGHEID. (De mogelijkheid tot  
implementatie in de geplande layout (zonder herindelingen) van 
(normale of urgente), in soort en/of in aantal, in de volgende 
aspekten).  

Produkt, materialen of onderdelen 
Hoeveelheid of volume 
Frequentie der leveringen 
Fabrikage apparatuur 
Volgorde der bewerkingen 
Werkmethoden en procestijden 
Handling of opslagmethoden 
Energie-voorzieningen of hulpdiensten 
Andere service-aktiviteiten 
Soort of klasse van werknemers  

Tijd- of aanwezigheidsregistratie 
1. Werkuren 

Procedures voor de verzending van goederen 
Kwaliteitskontrole 
Reparatie werkzaamheden 
Reserve apparatuur 

g. Extra ruimte voor opslag 
Wisselende routes 
Experimentele onderzoekingen, proefdraaien, 
aanloopseries 
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3. FLEXIBILITEIT VAN DE LAYOUT. (De mogelijkheid om de layout op 
een gemakkelijke wijze fysiek opnieuw in te delen om veranderin-
gen erin te kunnen opnemen).  

Mobiliteit van machines en apparatuur 
Relatieve grootte en plaats-gebondenheid van 
de apparatuur 
Standaardisatie van apparatuur, opslagmiddelen, 
en van de werkplek 
Afwezigheid van vaste bouwkundige voorzieningen 
of muren, ongelijke hoogte van verdiepingen, 
andere belemmeringen 
Extreme verzadigingsgraad ten aanzien van de 
bezetting der ruimte 

Onafhankelijkheid of autarkie der faciliteiten 
(niet afhankelijk van centrale coordinatie of 
centrale hulpdiensten). 
Goede toegankelijkheid tot hulpdiensten, lei-
dingen, distributienet der energievoorzieningen, 
verwarming en ventilatie, onderhoud etc. 
Toegang tot het gebied vanaf meer dan e6n 
punt of zijde. 

4. EFFEKTIVITEIT DER GOEDERENSTROOM OF MATERIAALBEWEGING. (De ef-
fektiviteit der volgtijdelijke bewerkingen of sub-aktiviteiten 

zonder niet-noodzakelijke terugwaartse of kruisende stromen,  
omslag van goederen, lange transportwegen - van materialen, docu-
menten  of  mensen).  

Grootste stroomintensiteiten over de kleinst 
mogelijke afstanden. 
Regelmatigheid of samenhang der materiaal-
stromen. 
Nabijheid van verwante gebieden ten opzichte 
van elkaar wanneer sprake is van materiaal-
beweging, mensen of belangrijke informatie-
stromen, of wanneer frequent, urgent of belang-
rijk persoonlijk kontakt plaats vindt. 

Toegang tot, weg van en tussen de belangrijkste 
gebieden (zoals ontvangst, expeditie, belangrijke 
produktie gebieden). 
Materiaalstroom voor hulpdiensten of service-
afdelingen: leveringen, gereedschappen, afval of 
uitval, overige materialen. 
Toegankelijkheid voor aflever- en ophaaldiensten, 
bezoekers, of voor niet tot de onderneming beho-
rende arbeidskrachten. 

5. EFFEKTIVITEIT DER MATERIALS HANDLING. (Het gemak of de eenvoud  
waarmee met het handling systeem, de apparatuur en de opslagmidde-
len, de materialen naar, door en weg van de ingedeelde gebieden  
verplaatst kunnen worden).  

Mogelijkheid tot eenvoudige integratie met 
externe handling methoden en apparatuur: 
spoorwegen, havens, auto-snelwegen, en andere 
toegangswegen. 
Noodzaak tot herhaalde handling, extra hand-
ling, vertragingen, onhandig positioneren, 
onmatige fysieke inspanningen, te grote afhank 
kelijkheid van frequentie of urgentie der be-
wegingen, onevenredige hoeveelheid noodmateri-
aal ten gevolge van niet-getntegreerde appara-
tuur 
Verkeersopstoppingen en verstoringen anders dan 
ten gevolge van het stroompatroon. 
Op elkaar afgestemde verzameling van handling 
systemen, apparatuur en opslagmiddelen. 
Hoge benuttingsgraad van handling apparatuur 
en opslagmiddelen 

Eenvoud der hulpmiddelen ten behoeve van de 
handling. 
Apparatuur afgestemd op universeel gebruik 
Afhankelijkheid van M.H. apparatuur van onderhoud, 
reparatie, reserve-onderdelen. 
Vermijding van noodzaak tot synchronisatie van twee 
of meer mensen op dezelfde tijd of plaats. 
Mogelijkheid om op eigen terrein helemaal om het ge-
bouw heen te kunnen lopen of rijden 
Gebruik kunnen maken van de zwaartekracht. 

1. Gecombineerde toepassingsmogelijkheden van de hand-
ling apparatuur voor opslag, Worzetten, sorteren, 
keuren, tussenopslag, wegen, transporteren en 
dergelijke. 
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6. EFFEKTIVITEIT DER OPSLAG (De effektiviteit van het op voorraad  
houden van de benodigde materialen, onderdelen, produkten, en  
dergelijke).  

Mogelijkheid tot integrale opslag van ruw materiaal, 
onderhanden werk, gereed produkt, binnenkomende 
orders, gereedschappen, afval of uitval, leeg ver-
pakkingsmateriaal en incourante apparatuur of mate-
rialen 
Toegankelijkheid tot opgeslagen materiaal 
Gemak waarmee de opgeslagen materialen gelokaliseerd 
of geldentificeerd kunnen worden 
Mogelijkheid tot voorraadbeheer  

Mogelijkheid om de opgeslagen produkten ter beschik-
king te stellen overeenkomstig de urgentie van de 
vraag 
Bescherming van de goederen in opslag (tegen brand, 
vocht, stof, vuil, hitte, kou, diefstal, bederf, 
misbruik) 
Kwalitatief en kwantitatief voldoende opslagruimte 
Acceptabele afstand near plaatsen van aflevering en 
gebruik 

7. BENUTTING DER RUIMTE (De mate waarin het vloeroppervlak en de  
ruimte benut wordt).  

Verspilde of leegstaande ruimte veroorzaakt door ge-
scheiden, verdeelde, hoekige, verspreid liggende of 
raatvormige bouwstructuren, te dicht bij elkaar 
staande pilaren, te veel afscheidingen of muren. 
Minder wenselijke of afgelegen ruimte die gebruikt 
wordt als niet-aktief, braakliggend gebied; geschikte 
ruimte voor snelle, courante aktiviteiten. 

Conservering van het vloeroppervlak, het gebouw 
of de grond, of van de belangrijkste gedeelten 
ervan. 
Benutting van de bovenruimte in termen van 
dichtheid per kubieke meter 
Mogelijkheid om ruimte te delen of om te ruilen 
bij gelijksoortige aktiviteiten, en het even-
wichtig gebruiken van gebieden bij seizoensaf-
hankelijke, extra benodigde ruimte. 
Effektiviteit van de gangpaden: 
in hun betekenis voor aangrenzende gebieden, 
als weg tot gebieden die toegankelijk moeten 
zijn, 
om verkeer mogelijk te maken zonder ruimte 
te verspillen of zonder excessiviteit in 
gangpaden (te weinig, te veel, te breed, 
te smal, te hoekig of te kronkelig) 

8. EFFEKTIVITEIT VAN DE INTEGRATIE DER HULPDIENSTEN. (De manier  

waarop gebieden voor hulpdiensten gesitueerd zijn als ondersteu-
ning voor de bedrijfsruimten).  

De mogelijkheid dat de bestaande (of geplande) 
systemen, procedures en besturingsmiddelen effek-
tief in de layout funktioneren. Dit kunnen zijn 
de produktie planning, het maken van tijdschema's 
en besturingstechnieken, tijdregistratie, mate-
riaal uitzetsystemen, registratie onderhanden 
werk, kontrole op gereedschappen, personeelsregis-
tratie, ontvangst- en verzendsystemen. 
Mogelijkheid om de layout of te stemmen op de 
gewenste of effektieve financiUle plannen, pres-
tatie-metingen, verslaggeving over de kosten, 

serie grootte, bestelhoeveelheden 
Fysieke nabijheid van ligging van service ge-
bieden overeenkomstig de behoefte van elk gebied 
aan deze service (werkelijke ten opzichte van 
gewenste relaties). 

Het dienstbaar zijn binnen de layout van de energie-
voorzieningen, de hulpdiensten en de centrale distri-
butie- of ophaalsystemen. (Compressoren, stoomketels, 
transformatoren, gelijkrichters en dergelijke en de 
daarvoor benodigde leidingen, kanalen, bedradingen 
etc.) 
Het gemak van de diensten van pakmachines, regeneratie 
apparatuur, verbrandingsovens, filtreerbedden, vuil-
ophaaldienst, en dergelijke gebieden of apparatuur ten 
behoeve van de uitval en afvalproblematiek 
Het vermogen van de technische diensten en adviseurs 
om de layout effektief te kunnen ondersteunen 
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9. VEILIGHEID EN DE HUISHOUDELIJKE DIENST (Het effekt van de lay-
out en de voorzieningen daarin op ongevallen of op de schade aan  
werknemers en omgeving alsmede op de netheid in het algemeen van  
de betrokken gebieden.  

Regelmatigheid van gangpaden en werkgebieden, en de 
mate van afwezigheid van tot in de gangpaden of 
werkgebieden uitstekende apparatuur, opstoppingen, 
blinde hoeken. 
Mate waarin voldaan wordt aan de wettelijke voor-
schriften inzake veiligheid. 
Gevarenrisiko voor mens en apparatuur 
Aanwezigheid van voldoende uitgangen en duidelijk 
aangegeven vluchtwegen 
E.H.B.O. faciliteiten en nabijheid van brand-
blussers. 
Geen belemmeringen, afval of rommel op de vloeren 
en geen overmatige opeenhopingen. 

Adequate bescherming of afscheiding voor gevaarlijke 
of onooglijke bewerkingen. 
Werknemers niet geplaatst onder of boven niet afge-
schermde gevaarlijke situaties; 

werknemers niet te dicht geplaatst bij bewegende 
delen, onbeschermde apparatuur, en andere gevaren. 

Werknemers kunnen gebruik maken van speciale veilig-
heidsvoorzieningen of beschermende middelen. 
Effektiviteit der methoden om het gebied schoon te 
maken of te zuiveren van afval, krullen, afsnijsels, 
rommel. 
Het vermogen om onder beheerste omstandigheden de 
gebieden zuiver, hygienisch en schoon te houden. 

10. WERKOMSTANDIGHEDEN EN ARBEIDSVREUGDE (De mate waarin de lay-
out ertoe bijdraagt dat men tot tevredenheid in de gebieden kan  
werken en dat de werknemers gevrijwaard zijn van ongemakken, ver-
storingen en onaangename situaties).  

Effekt van de layout op de houdinq, prestaties of 
het moreel van de werknemers. 
Werkomstandigheden geschikt voor de soort bewer-
kingen of aktiviteiten. 
Geschiktheid van de indeling der layout en de 
toegewezen ruimte voor het personeel. 
Gemak voor de werknemers - toegang, afstanden, 
storingen, vertragingen, beschikbaarheid en Jig-
ging van parkeerplaatsen, kleedkasten, toiletten, 
kantines etc. 

Afwezigheid van aspekten welke ertoe kunnen leiden 
dat werknemers zich angstig voelen, of opgesloten, 
of verward, of ontmoedigd dan wel gediscrimineerd. 
Lawaai, overlast, hitte, kou, tocht, vuil, verblin-
dend Licht, trilling. 
Gebruik van kennis en kunde der werknemers. 
Evenwichtige verdeling van het arbeidspotentidel 

11. MOGELIJKHEID TOT SUPERVISIE EN BEHEERSING (Het gemak of de  
moeilijkheidsgraad voor het toezichthoudend personeel of de be-
drijfsleiding om de aktiviteiten waarvoor zij verantwoordelijk  
zijn, te regelen en te besturen).  

Mogelijkheid om het gebied eenvoudig en snel in 
zijn totaliteit te kunnen overzien. 
Mogelijkheid om zich ongehinderd in het gebied 
te verplaatsen 
Gemak voor het uitvoeren van kontroles t.a.v. 
kwaliteit, hoeveelheid, voorraad onderhanden 
werk, produktie-schema's etc. 

Gemak voor het kontroleren van diefstal, leegloop, 
materiaalverlies, leveringen. 
Mogelijkheid om personeel te verplaatsen of tijde-
lijk met ander werk te belasten. 

Bijlage VI — 4 



1 

12. UITERLIJK AANZIEN, WAARDE-BEVORDERENDE ASPEKTEN, PUBLIC 
RELATIONS (De mogelijkheid om met de layout aanlokkelijke of at-
traktieve faciliteiten te realiseren die een bijdrage kunnen le-
veren tot het bevorderen van de naam of de reputatie van de onder-
neming binnen de gemeenschap en de gebieden waarin zij Naar  
dienstverlenende funktie uitoefent).  

Aantrekkelijkheid van externe of zichtbare aspekten, 
ruimtelijke ordening, architectonische kwaliteiten, 
vormgeving, bijgebouwen. 
Mogelijkheid te kunnen fungeren als modelinrichting 
of als weerspiegeling van betrouwbaarheid, vooruit-
strevendheid of andere kwaliteiten. 

Regelmatigheid, symmetrie, schoonheid, uiter-
lijk aanzien. 
Passer in de structuur, traditie en aard van de 
gemeenschap. 
Effekt op de omgeving (voordelig en nadelig). 

13. KWALITEIT VAN PRODUKT OF MATERIAAL (De mate waarin de layout  
van invloed kan zijn op de kwaliteit van het produkt, materiaal  
of het vakmanschap waarmee zij vervaardigd zijn).  

Beschadiging op risiko voor materialen veroor-
zaakt door de aard van de layout of de trans-
portmiddelen. 
Verontreiniging, corrosie, verspilling of 
andere nadelen voor de aard of toestand van net 
produkt veroorzaakt door de layout. 

Gemak en interrelatie van aktiviteiten op het 
gebied van kwaliteitsbeheer: keuringsgebieden, 
kantoren, proefopstellingen, laboratoria, 
technische afdelingen, steekproef afdeling, maga-
zijn voor meetinstrumenten en dergelijke. 

14. ONDERHOUDSPROBLEMEN (De mate waarin de layout het onderhouds-
werk mogelijk maakt of belemmert, met inbegrip van reparatie ten  
behoeve van gebouwen en machines alsmede het dagelijks onderhoud.) 

Geschiktheid van de ruimte voor onderhouds- en 
reparatiewerk. 
Voldoende ruimte in verband met toegankelijkheid 
tot de apparatuur en de machines die moeten wor-
den gesmeerd, gekontroleerd, schoon gemaakt, 

bijgesteld, gerepareerd of anderszins onderhouden 
Voldoende faciliteiten voor opzichters en schoon-
maak-personeel. 

15. PASSEN IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING (De mate  
waarin de layout aansluit of verstorend werkt op de geplande of  
gewenste organisatie structuur).  

a. Elimineren, combineren of stroomlijnen van het toe-
zicht, of de doelmatigheid waarmee de layout anders-
zins ertoe bijdraagt de effektiviteit van het lei-
dinggevend personeel te verbeteren. 

Ligging naast of dicht bij elkaar van gebieden 
die onder de verantwoording van hetzelfde toe-
zichthoudend personeel vallen. 
Bezetting of bemanning van layout past in het 
kader van de funktie-classificatie en de 
salaris structuur. 
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16. BENUTTING VAN DE APPARATUUR. (De mate waarin de machines en de  
apparatuur, zowel ten behoeve van de produktie als van de hulp-
diensten, gebruikt kan worden).  

De mate waarin alle apparatuur benut wordt: voor pro- 
duktie, energie-voorzieningen en hulpdiensten, op- 
slag, service of anderszins ondersteunende diensten. 
Door de layout veroorzaakte noodzaak tot verdubbeling 
van apparatuur in vergelijking tot gemeenschappelijk 
gebruikte apparatuur en hulpdiensten. 

Door de layout veroorzaakte noodzaak .  tot overcapa-
citeit van apparatuur. 
De voor de layout geplande doelmatigheidsverhou-
ding man-machine. 

17. BENUTTING VAN DE NATUURLIJKE OMSTANDIGHEDEN, GEBOUWEN, OF 
OMGEVING (De mate waarin de layout gebruik maakt van of munt slaat  
uit de natuurlijke omstandigheden van het terrein, de fysieke om- 
evin 	de bouwkundi e structuur of de omli ende :ebieden en de 

geschiktheid van de layout met betrekking tot deze aspekten  

Hellingshoek, topografie, fundering, afwatering. 
Stand van de zon, heersende winden. 
Spoorwegen, auto-snelwegen, waterwegen, bruggen, 
toegangswegen, kruisingen. 
Bouwkundige aspekten, structuur, vorm, hoogte, 
constructie, laad/loshavens, pleats van deuren, 
liften, ramen, muren, pilaren 

Ruimtelijke ordening in de streek en beperkingen 
vanwege de gemeente of de buurt. 
Aansluiting van de ingedeelde gebieden op het na-
tuurlijke terrein, op het bestaande gebouw of op 
het toegewezen gebied. 

18. VERMOGEN OM AAN DE CAPACITEITSEISEN TE VOLDOEN (In hoeverre  
zal de layout in werkelijkheid kunnen voldoen aan de geplande  
behoefte of aan de van de installatie verlangde opbrengst). 

De goede produkten of materialen in de goede 	c. De goede opbrengst in termen van geplande hoeveel- 
specificatie. 	 heden en kwaliteit van het produkt. 
De goede hoeveelheden van elk produkt of afgeleid 
produkt in de geplande bewerkingstijd zonder 
overuren of toeslagen. 

19. INVESTERINGEN OF BENODIGD KAPITAAL (De hoeveelheid geld die  
daadwerkelijk benodigd zal zijn om de layout te installeren en  
bedrijfsgereed te maken).  

De kosten om de ruimte en/of het terrein te con-
strueren, op te richten, te modificeren of enders-
zins te realiseren. 
De kosten voor de feitelijke installatie of her-
indeling van de machines, de apparatuur, de ener-
gie-voorzieningen en de hulpdiensten. 
Eenmalige uitgaven of andere kosten veroorzaakt 
door de installatie 
Later te plegen investeringen die nodig zijn om de 
layout naar behoren te laten funktioneren. 

Het vermogen om te kunnen financieren; de benodigde 
financiele middelen en de beschikbaarheid daarvan. 
Investeringen dienen niet strijdig te zijn met de 
leeftijd of de geschiktheid van het gebouw en de 
verwachte levensduur van de layout. 
Mogelijkheid om de financiele zijde van de instal-
latie stap voor stap, met intervallen of op ter-
mijn te realiseren. 
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20 BESPARINGEN, TERUGVERDIENTIJD, RENTABILITEIT, WINSTGEVENDHEID 
(De hoogte der besparingen van een bepaalde layout ten opzichte  
van de overige alternatieven en in vergelijking met de benodigde  
kapitaalsinvestering.  

a. De totale bedrijfskosten van een bepaalde layout 
ten opzichte van een andere 

Materiaal (direkt materiaal, uitval of afval, 
orders en verpakkingsmateriaal, reserve delen 
voor onderhoud). 

Arbeid (direkt, overuren,of toeslagen voor 
ploegendienst, organisatorische en technische 
belemmeringen, sociale voorzieningen). 

Arbeid die uit de vaste kosten gehaald is ter 
wille van een nauwkeurige evaluatie (onderhoud, 
keuring, handling en opslag, leiding, ontwerp-
groep andere diensten of indirekt personeel). 

Vaste lasten (rente op investeringen, ruimte-
kosten of huur, brandstof, energie, belasting, ver-
zekering, afschrijving). 
Verschil in jaarkosten (of per produktie-run) en 
het toegewezen of to amortiseren deel van de 
investering. 
Toekomstige of latente besparingen of bezuinigingen. 
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BIJLAGE VII ... LEVERANCIERS VAN 
LAYOUT-TECHNISCHE HULPMATERIALEN 

NAAM EN ADRES VAN LEVERANCIER 
LEVERANCIER VAN 

BAND 
GERASTERD 
MATERIAAL 

MALLEN MODELLEN 

Applied Graphics Corp. 	* 
Shore Road, Glenwood Landing, L. I., N. Y. 

X X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

Chart-Pak, Inc. 	* 
One River Road, Leeds, Mass. 

X X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

F. Ward Harman Associates * 
Halesite, Long Island, N. Y. 

X X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

Std., Spec. 

Industrial Photo Products, Inc. 
15860 Schaefer Hwy., Detroit, Mich. 

X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

Industrial Models, Inc. 
2311 Sconset Rd., Wilmington 3, Del. 

X Std., Spec. 

M. W. Kellog Co. 
311 Third Ave., New York 17, N. Y. 

X 

Labelon Tape Co., Inc. 	* 
450 Atlantic Ave., Rochester, N. Y. 

X X Std., 
Plas., AZK. 

Jay G. Lissner 
3417 W. 1st St., Los Angeles, Calif. 

X . 

Magne-Plastic Corp. 
77 N. Gratiot, Mt. Clemens, Mich. 

X Std., Spec., 
Mag. 

Model Planning Co., Inc. 
164 Greenway W., New Hyde Park, N. Y. 

Std., Spec. 

PlanPrint Company * 
Chalfont, Pennsylvania 

X X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

Repro-Templets, Inc. 
Oakmont, Allegheny County, Pa. 

X X Std., Spec., 
Plas., AZK. 

Tecnifax Corp. 
195 Appleton St., Holyoke, Mass. 

X X Plas., 
Film 

Templan Engineering * 
White Pigeon, Michigan 

X X Std., Spec., 
Plas., Mag. 

Triometric, Inc. 
711 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 

X X Std. 

United Scale Models, Inc. 
201 Clayton St., Chester, Pa. 

X X Std. 
Plas., AZK. 

Std. 

"Visual" Plant Layouts, Inc. 
1 Penna. Ave., Oakmont, Allegheny Co., Pa. 

X X X Std., Spec. 

Visual Production Planning, Inc. 
Connellsville, Pennsylvania 

X Std., Spec. 

E. E. Williams Assoc. 	* 
13223 W. McNichols Rd., Detroit, Mich. 

X X Spec. 

Plas. - Plastic 	 Std. - Standaard 

AZK. - Achterkant zelfklevend 
	

Spec. - Op klanten-specificatie leverbaar 

Mag. - Magnetische bevestiging 	X 	- Uit voorraad leverbaar 

Levering eveneens mogelijk van speciale sets en andere apparatuur. 
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BIJLAGE VIII ... VERVAARDIGING VAN MALLEN OP FILM 
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Verzamel de afmetingen en de 
karakteristieken van de machine of 
de apparatuur. 

Maak ten behoeve van het overzichtsplan een "moeder"-mal van 
elk deel van de apparatuur. Gebruik potlood of inkt en calqueer-
papier (t) met de voorzijde van het carbonpapier (c) naar boven. 
Bespuit de achterzijde lichtjes met heldere lak om te voorkomen 
dat het carbonpapier gaat vlekken. 

Reproduceer de mallen op lichtgevoelige plastic film (f) met 
behulp van een lichtdrukmachine. Lichtgevoelige polyester film 
(0,003 of 0,005 dik): Ammonia procede met niet-vochtige dampen. 
F.POST - 208 PEL; DIETZGEN - GF-247CE-1; K & E - N465T; TECNIFAX 
MYBKLM of MYBKHM; OZALID - 402 CMP-3. Vloeibare ontwikkelaar 
(nat-chemische type) BRUNING - 64. 

91-qt1iC F1l.M (i) 

0,4061tCA0NP 

N.B.: Wanneer maar 4en of een paar mallen 
gemaakt worden dan is het voor het conser-
veren van de film aan te bevelen de film 
op een grootte af te snijden die net vol-
doende is om de getekende mal geheel af 
te dekken. Plak daarna het stukje film 
met plakband op een flexibele ondergrond. 
Een doorschijnend plastic dekblad moet 
ter bescherming worden aangebracht en 
dient tevens om het geheel beter door de 
lichtdrukmachine•te kunnen voeren. 

(4) 	Bevestig transparant, dubbelzijdig plakband (3M - 666) op de 
gladde achterkant van de film-mal. 

O Snij de mal uit, vermijd scherpe hoeken, verwijder de bescher-
mende "witte delen", bevestig de mal op het layout "rasterpapier" of 
op een andere plastic ondergrond (g). Of verwijder slechts een deel 
van de witte beschermende delen en plak het geheel op het rasterpa-
pier en maak een opstelling van de verschillende alternatieven; ver-
wijder de overige witte delen, bevestig dan het geheel goed om af-
drukken op de lichtdrukmachine te kunnen maken. 
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BIJLAGE IX SYSTEEM VOOR 
HET NUMMEREN VAN TEKENINGEN 

Dit zelfbeschrijvende nummeringssysteem is ontworpen met ge-
bruikmaking van zowel cijfers als letters. Bij de opbouw van 
links naar rechts wordt de desbetreffende tekening in steeds ver-
dere mate gedefinioerd. 

Onderstaand diagram is een overzicht van de volgorde der symbolen: 

Aanduiding 
	

Soort Ak- 	Omschrijving 
	

Serie nummer 	Volgnummer 
van Fabriek 
	

tiviteit 
	

van Tekening 
	

der Tekening 	van Herziening 

23 
	

L 	11 
	

12 	2 

(Fabriek 
	

(Verlichting) 	(Plattegrond 
	

(Twaalfde teke- 	(Tweede 
Eindhoven) 
	

van Gebouw) 
	

ning over ver- 	Herziening) 
lichting in 
Eindhoven) 

Aanduiding van fabriek:  
Het eerste cijfer wordt gebruikt om aan to geven om welk 
gebied het gaat (b.v. 2 is Zuid-Oost). Het tweede cijfer 
wordt gebruikt als aanduiding voor een bepaald terrein, 
een sektie of een gebouw. 

Soort  

Grondbezitting, in cultuur brengen daarvan, 
omheinen 
Gebouwen 
Voorzieningen voor verkeer; snelwegen, straten, 
paden, vluchtwegen 
Afwatering, steunmuren, duikers, bruggen, 
grachten, kanalen, dammen 
Apparatuur 
Brandstof, olie, smeermiddelen 
Gasnet 
Verwarming en distributienet daarvan 

 
Electriciteitsnet 
Verlichting  

Algemeen 

Schachten, funderingen, test voorzieningen 
Verven, zuren, afbijtmiddelen 
Spoorwegen, zij- en rangeersporen 
Rioleringen 
Telegraaf, Telefoon, radio, televisie 

Ventilatie, Kanalen, luchtverversing (wanneer 
niet behorende tot of gecombineerd met H.) 
Waterleiding 
Handleiding voor procedures 
Stroomschema's 
Organisatie diagrammen 

Aktiviteit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

w. 
 

 
z . 

Omschrijving van tekening:  

Locatie en terrein-plannen 
Overzichtstekeningen 
Topografie 
Artistieke impressies of andere 
tekeningen in perspectief 
Landschappen 

Plattegronden van etages of gebouw 
(zonder layout apparatuur) 
Totaal-layouts 
Gedetailleerde layout plannen 
Tekeningen voor de installatie van 
layouts 
Hellingen van terrein of gebied  

Luchtfoto's en kaarten 
Locaties en secties voor test-doeleinden 
Dwarsdoorsnedes en profielen 

 
 

 
Bijzonderheden van het gebouw 
Details van de staalconstructies 
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Apparatuur voor opsiag van ruw materiaal 
of stortgoederen 
Apparatuur voor fabrikage of montage 
Gereedschappen, bevestigingsmateriaal 
meetapparatuur 
Funderingen 
Materialshandling apparatuur 

Service apparatuur (Boilers, luchtcompressoren, 
afzuigsystemen en dergelijke) 
Meubilair, kantooruitrusting en dergelijke 

 
 

N.B.: De voor een bepaalde cnderneming specifieke apparatuur dient per geval toegevoegd te worden. 

Serienummer der tekening:  

De tekeningen die alle tot een en dezelfde serie behoren worden 
van opeenvolgende nummers voorzien, te beginnen met een (1). 

Herzieningen:  

De oorspronkelijke tekening wordt met een "0" aangeduid. Elke her-
ziening wordt daarna van een opvolgend nummer voorzien, te begin-
nen met een (1). Een korte omschrijving van de aard van elke her-
ziening dient op de tekening vermeld te worden. 

Voor een duidelijk leesbare interpretatie van de diverse nummers 
en als hulpmiddel voor het snel maken van onderscheid tussen ori-
gineel en volgnummers is het aan te bevelen gebruik te maken van 
streepjes of koppeltekens. 

Voorbeelden: 
	

27E22-14-0 	41L05-3-2 

Archive ring:  

De tekeningen of calques van elke fabriek moeten afzonderlijk op-
geborgen worden. De volgorde die voor het opbergen aangehouden 
dient te worden is: letter van de soort aktiviteit, daarna het 
nummer als omschrijving van de tekening en dan het serienummer 
van de tekening. De meest recente herziening van de tekening moet 
v661- de op een na meeste recente herziening opgeborgen worden, 
enz. enz. 

Index:  

Voor alle tekeningen moet een nummerieke index met kruisverwij-
zing in alfabetische volgorde aangehouden worden. 
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BENODIGDE GROND NAAR RATO VAN GROOTTE VAN BOUWWERK EN VERHOUDING TERREIN:GEBOUW 

GROOTTE VAN BOUWWERK BENODIGDE HECTAREN AFHANKELIJK VAN GEKOZEN VERHOUDING 

VIERKANTE EQUIVALENT 1 9 op 10 	1 
METER IN HECTARE 

1 op 1 2 op 1 3 op 1 4 op 1 5 op 1 6 op 1 7 op 1 8 op 1 op 

500 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 

1.000 0,1 0,2 0,3 0,4 0 ,5 o,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

2.000 0,2 0,4 o,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

3.000 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,o 3,3 

4.000 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 

5.000 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

6.000 o,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,o 6,6 

7.000 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 

8.000 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 

9.000 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 

10.00o 1,0 2,0 3,0 4,0 5,o 6,o 7,o 8,0 9,0 10,0 11,0 

20.000 2,0 4,0 6,o 8,0 10,0 12,0 14,0 16,o 18,0 20,0 22,0 

30.000 3,o 6,o 9,o 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0  

40.000 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 

50.000 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 

100.000 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 

Expose No. 3 bij de lezing van T.K. Pasma, Office of Area Development, U.S. Department of Commerce 

voor de Industrial Development Conference, Bowling Green State University op 23 maart 1956. 
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OVERZICHT DER 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. Om de blanko 
werkformulieren echter ook gemakkelijk in dit deel van het 
boek terug to kunnen vinden, zijn de formulieren numeriek ge-
sorteerd op volgorde van formuliernummer. 

Figuur No. Formulier No. 	Benaming van formulier 

1- 	3 120 Formulier voor Produkt-Quantiteit 
Gegevens. 

4-12 136 Van-Naar Matrix. 

5- 2 131 Relatie Formulier 	(11 	x 	17) 

7- 	1 154 Layout gegevens over Machines & 
Apparatuur. 

7- 2 164 Werkformulier voor Layout gegevens 
over Machines & Apparatuur. 

7- 3 153 Formulier voor Gebied en Kenmerken 
van Machines en Apparatuur. 

7- 5 151 Gegevens voor Kantoor Layouts 

7- 6 155 Conversie Benodigde Ruimte 

7- 	9 150 Formulier voor Aktiviteiten, 	Gebied 
en Kenmerken. 

9- 	1 901 Universele Procedure voor het Oplos-
sen van Problemen. 

9- 5 240 Routekaart. 

9- 6 140 Ingangs/Uitgangsstroom Formulier. 

8 202 Evaluatie M.H.Apparatuur. 

7 171 Evaluatie van Alternatieven. 

10- 	8 720 Schatting Benodigde Investeringen. 

10- 	9 721 Schatting Bedrijfskosten. 

10-10 722 Raming der Terugverdientijd. 

11- 	2 227 Proces Analyse Formulier. 

11- 	3 535 Stroomschema voor Bandbevoorrading 

11- 	5 305 Overzicht van Beschouwingen en 
Goedkeuringen. 

14- 	1 302 Overzicht van Installatie-Kosten 

14- 	2 310 Werkformulier voor Coordinatie der 

14- 	4 315 

Installatie, 

Installatie-Instructie Overzicht. 

6 320 Installatie Overzicht. 

5 705 Projekt Tijdplan. 

15- 	6 710 CoOrdinatie en Voortgangs Overzicht. 



FORMULIER VOOR PRODUKT-QUANTITEIT GEGEVENS Fabriek 	 Projekt 	  
Gegevens 	 Met 	  
Datum 	  Bled 	 van 	 

Invullen indien van toepassing 
	 PRODUKT INFORMATIE 

Voor EEN PRODUKT — Alleen Vormgeven en/of Bewerken 

Naam & Omschrijving Produkt 	  
Toestand eindprodukt (vloeibaar, fragiel, gevaarlijk enz.) 	 
Grootte — Vorm 	  
Normale meeteenheid 	  Gewicht/eenheid 
Begin—toestand materiaal 	  
Grootte — Vorm 	  Gewicht/eenheid 
Normale opslageenheid: Bij ontvangst 	 Bij verzending 

Voor EEN PRODUKT — Montage en/of Demontage 

Naam & Omschrijving Produkt 	  
Toestand eindprodukt 	  
Grootte — Vorm 	  Gewicht/eenheid 

Belangrijke onderdelen: 	Toestand Materiaal 	Grootte — Vorm 	. Gewicht/eenheid 

Zie stuklijst(en) of specificatie 

	

Naam Produkt/Groep 	Toestand 
	

Grootte — Vorm 	Gewicht/eenheid 
A 	 

B 	 
C 	 

D 

E 
F 

G 

BENODIGDE PRODUKTIE 

Produktie dit jaar 	 Bron 	 
Verwachte produktie volgend jaar 	 Goedkeuring 	 
Verwachte produktie over 5 jaar 	 Schatting 	 
Periode dat produkt of model gemaakt zal worden 	  
Seizoensafwijking 	  
Uitbreidingsplannen 	  

Trends van produkt 

Grootte 	 Diversiteit 	 
Gewicht 	 Vereenvoudiging 	 
Materialen 	  
Hoeveelheden en frequenties bij ontvangst/verzending 	 

Verfijningen 	  
Overige 	  

Bedrijfsuren 	 per ploeg 	 per dag 
	 per week 

Maak layout plan voor (aantal eenheden) 	  
per uur, dag, week 

Hoeveelheid: 
Volgend 

Dit jr. 	Vorig jr. 	jaar 

b 

d 

Voor DIVERSE PRODUKTEN Per 
	

% van 
	

Maak 
Order 
	Pro- 	Layout 

5 jaar 	of Serie duktie Plan voor 

Trend van Produkt 	  

Seizoensafwijking 	  

Uitbreidingsplannen 	  

OPMERKINGEN-

RMA — 120 



Door 

Code REDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Fabriek (Firma) 

RELATIE FORMULIER 	Bron-Referentie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

	

4#  a 	 
e 	Opmerkingen  d  

e 

410 ■411MM revs  0.44  

42 

43 

44 

45 

Projekt 

Waardering 

"Nabijheid 

van 

Ligging" 

w‘arci, NABIJHEID 
VAN LIGGING 

Kleur Waard • 
Getal 

A  Absoluut 

noodzakelijk 

/"\\ 

rood 

E  Extra 

belangrijk 
Z\ 
or-gee 

I Invloedrijk  
groen 

0 
Ongeveer 
— 
Normaal, OK blauw 

U Urgentieloos U 

X Niet gewenst 
bruin 

 

Totaal. 
N x (N-1) 

= 
2 

Datum 	 

Ligging" 

van 

Afd. 
Handtekening " OK" 

Afd . 
• 

Handtekening "OK" 
Datum Datum 

Dit Blok geeft relatie 

"V 	 aan tussen "1" en "3 11  

Belang van Relatie 

	40V 	

(boven) 

Redenen in 

	410+4 0* 	

Code (Onder) 

VP* 

	 44:40K+14104":418$44401* % 	 4, 4040:40,04044, 40 ito4to 404 4,44144441"1' tz, 4, 4,44, 4, 84,4040.40#4,44 *44. 4:441'44 tz) 	 +#40:404,41:4, 04,40. .4:44W++404,440.40.4W 	40144 4#444:40#04001•4040000004:+44 4', 
	 :+4,++.41444:4441#4,414444.0:40#.44.41te 
	 44141:14,414.41$4:41,41:11t#V$4:41:41:41,44/ 
	 404,00 44 444441,41'40"+#04 	4, 4,400#440444:4 4. .4: 410.404% 
	 40■404 4: 8 ....40.400414.4041V 44.40,44044084441. 4084104 	4.40. 40 .41:11:..40400#4040k 
	404 A A* 1 4  0 04  04  ANA A  4 
	 404100104$401041441"1  	...4 A IA AA 7484,4 0 4 it f  	4,40,04040#4040 +41'4 
	 4 44' 4 ti 44404 0 Wt&  	4040.404,404,8t. 

Redenen voor 

de gewenste 

.4:40• 40404444,4014434 404w#0.4:44 	"Nabijheid 

48.4144410#4049#44,49 4. • 40.44•4444v• 410.4. 4.4041084 
8.4 0•to 4 04  04 AA 04 0404 
*4 A A* 0440 :44 041•10904•A 44 441;% 4404,441,400#44:44:81000044 

	 4 :4 Asse#04 444  0040+44++4 4 ..*** 

eitott41161 ro ri re  4  , 
40494:441'044.74,44' 41.110,44400004 
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R M A - 136 

r' 
VAN-NAAR MATRIA Fabriek 	 Projekt 

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 14 15 16 17 18 19 20 

T
 O

TA
A
L
 1 

1 

2 

3 

5 _ t 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14  
15  
16 
17 
18 

19 _ 

20  T OTAAL 1 a, 



INGANGS/UITGANGSSTROOM FORMULIER Fabriek 	  Projekt 
Door 	  Met 

Gebied 	  Datum 	  Blad   van 	 

I NGANG S - S TR 0 OM -10" 
BEWERKING 

0 F 

GEBIED . 

 UITGANGS - STR 00M-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 

18  
11 
12 
13 
14 
15 
16 _ 
17 
18 

21 
22 
2 3 
24 
2 5 
26 
2 7 
28 
29 
30 

RMA — 140 



FORMULIER VOOR AKTIVITEITEN, 
GEBIED EN KENMERKEN 
	AKTIVITEIT 	 

Gebied 
No. 	Naam 	in 	 

van— 

Eisen betreffende vorm of con-
figuratie van Gebied (Ruimte) 

Fabriek- 
Projekt 	 

Door 	met 	 
Datum 	Blad 

VEREISTE FYSIEKE KENMERKEN 

 

of
 G

eb
ie

de
  

 

 

Su
b-

Ak
t
iv

it
e
it
 

10, 

1 2„ 

2, 

Totaal: Vermeld per kolom de 
eenheid en hoeveelheid 

e a xe 6 ang der 'enmer en  
A - Absoluut Noodzakelijk 
E - Extra Belangrijk 
I - Invloedrijk 	Niet.Nodig 
0 - Ongeveer Normaal 

Vermeld Eisen Betreffende 
Vorm of Configuratie 
en de Redenen Daarvoor 

wpm C 
0 

No, 	  Aktiviteit 	 Blad 	 van 



YOUT 
** 

Gebouw 	Etage 	Paging  Firma 
Afdeling 	Sektor 	Blad - van CD Huidig 	El Geprojekteerd 	Huidig °pp,. 

NoI
r
cr

imm
  Ge

b
ie
d
 I  

IDENTIFICATIE NODIGE RUIMTE UITRUSTING 	VUL AANTAL 	GROOTTE & OMSCHRIJVING NAAR BEHOEFTE IN 

Persoonsnaam of werk- 
groep. (Vermeld alle 
personen - gerangschikt 
per groep - of vermeld
naam van groep of funk.. 
tie. Geef bij personen 
geslacht aan, vermeld 

	 nummers voor  .roe•en 

Naam van 

Funktie 

of 

Omschrijving M
an

  
V
ro

uw
  
 

4k 
w 
+' 

.$-1 

cc 
-p L o 
CI) 

Standaard Uitrusting Overi•e Uitrustin• 

N
e
tt

o
  O

p
p

e
rv

la
k-

U
 

in
  
	

 

S
ta

nd
aa

rd
 B

u
re

au
'  

T
y

pe
—b

u
re

a
u  

id
e
rk

b
a

nk
/T

a
fe

l 

A
fm

et
in

g
en

  

S
to

e
l 
o
f
 K
ru
k
 
 

B
r
ie

v
en

ar
ch

ie
f
 
 

S
p

ec
ia

al
 A

rc
hi

e
i
 

T
e
le

fo
on

  

-p_c o 
r/ 

_J 
.-1 
5 
5 ,-. 
0 
0  

( l ) 
L•H 

-p f_. w > 
c \ 
0 
0 

4- 03 
-1-,  
0 

CI IT
e
l/

D
ic

t.
op

T
a
fe

ll
  

E
1
.M

ac
h
.o

p  
B
u
r.

  
1E

1
.M

ac
h.

op
  T

a
fe

l'
  

1--■ 
-P c 
Q 

Omschrijving 

L
in

ks
  —

  R
ec

h
ts

  

w 
-1-' _C o 
.3 

I 
c... o o 
> iH

oo
g
te

  

Speciale 
Voorzie-
ningen of 
eisen. 
(Geef om- 
schrijvin 

• 

11111111.111.1. , II 

11 
11 

1111111111111•1111111 
11 

11 
NI 
NJ NI 

Soort Ruimte: P - Prive 	B - Semi-prive Besloten Ruimte 	0 - Open of Half-open 	S - Service of Speciaal Gebied (Geef schets en afmetingen voor 

speciale gebieden) 	A - Algemene niet specifiek toegewezen gebieden (Gebieden die gedeeld worden vallen niet onder service of speciaal) 

it NETTO OPPERVLAK: OMVAT WERK- EN TOEGANGSGEBIEDEN OF TOE- 

	

DEEL DAARVAN, MAAR NIET TRAPPEN, TOILETTEN, CEN- 	Opmerkingen: GEWEZEN 
TRALE GANGEN ETC. (TENZIJ SPECIAAL ALS ZODANIG VERMELD). 

**IN TE VULLEN DOOR LAYOUT TECHNICUS (OF KANTOOR LAYOUT ANALYST) Gegevens 	door 	 Datum verzameld 
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FORMULIER VOOR GEBIED EN KENMERKEN 	 Projekt 

VAN MACHINES EN APPARATUUR 	 Door 	 Met 
Gebouw/Afd./Gebied 	 Datum 	 Clad 	van underneming/Fabriek 

• 
IDENTIFICATIE GEGEVENS RUIMTE FYSIEKE EISEN 

Op
me

rk
in
ge

n  

Vo
rm
/C
on

fi
gu

ra
ti

e  

Sp
ec

ia
le

  E
is

en
  Identificatie 

Nummer 
van Machine 

of 
Apparatuur 

Naam 

en / of 

Omschrijving 

L
in
ks

-R
ec

ht
s  

Vo
o
r-
Ac

ht
er
  

Ho
og

te
  

 

Ge
b
ie
d 
vo

or
  M
ac

h.
  

	

A
p
p

.
  

O
T
 A
.
  
V
_
  
	

	

Ge
b
ie

d  
vo

or
  B

ed
ie
-

n
in
g  
e
n  
on

de
rh

ou
d 

Ge
b
ie
d 
vo

or
  n

ee
r
-

ze
tt

en
  m

a
te

r
ia

al
 

To
ta
al

 g
eb

ie
d 
vo

or
  

el
ke

  M
e
ch

./
De

e l
 a
pp

.  

a a 
a 
''': 
.c c 
M 
£ 
.-1 
M 
+' C 

,os 
TS.... a 
:',1 a) 
p1 
... .44 
0 
C 

r--1 
a 

4-' 

%.
.
.
 •  

11
0-
W
is

se
ls

tr
oo

m  
22
0 -

W
is

ae
ls

tr
oo

m  

An
de
r
e  
en

er
g
ie
  

Am
p
er

e  

Wa
te

r  
 

St
oo

m
  
 

A f
vo
er

  
 

P
e
rs

lu
c
h
t
 
 

	
...

mi
Ov

er
ig

e  
le

id
in
g
en

  

.1-> _c o 
as  _c o 

S I 
C 
.4 
L 
0 
"0 
C 

U
it

la
at

/S
c
ho
or

s
te

en
  

cn c 

21  
Z 
N 
4- 
0 
4- 
0 

-r ■ 	. 

■ 

r 

■ 

00mm 

I 

itNiet inbegrepen zijn ruimten nodig 	Tctaal beriodigd netto gebied (in ___j OPMERKINGEN: 
 voor hoofdgangen of toelever ganger 

Gangpaden 	 
en service gebieden  

Service-Diensten . 	 
Overige 	

 
C. 
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LAYOUT GEGEVENS OVER MACHINES & APPARATUUR 

SCHETS (ZIJ-AANZICHT) OF FOTO 

F abriek P ro jek t 

N aarn/Type 

F abrik ant 
0 pgesteld door 	Met Datum S nelheid/C apaciteit 

Water S toom 
Gas 

A fvoer 
P erslucht 

L inks-R echts 	 

F under ing Schacht N iveau 
V oor-A chter 	 

U itlaat S pec.E lee 
N etto V loeropp 	 

E lectr. P .K Volt  Per.  F ase Amp. M ax.Hoogte 
A rb ,/0 nderh ,G eb 	 
P laats 	Mat _  voor 

Hoofdmotor G ewicht ( min acc ) G angpaden 
H ulpmotor  S er vice/0 verig 

H ulpmotor T otaal G ebied 

A rchief 	 

Grootte/Model 	 
S erienummer 	 

OVERZICHTSPLAN 	SCHAAL BRON 	DATUM 

0 pmerkingen/wi j iigingen 

Identificatie Nummers Mach./App. 
Vermeld op dit bled 
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5 

van 

CONVERSIE BENODIGDE RUIMTE 
Basis ( Saar, periode, hoeveelheid ) van kol. e, f, g 

Fabriek 
Door 	 
Datum 	 

Projekt 
Met 	 
Bled 	 kol. h, j , k 

a 
Aktiviteit, Gebied 
of Afdeling 

b 
Nu ingeno— 
men ruimte 

c 
4- of - 

aanpassing 

( 	Mt 	) 

d 
zou nu 

moeten zijn 

 ( 	M' 	) 

e 
Toename 
Afname 

( 	% 	) s 

f 
Vaatgestelde 
Nodige ruimte 

( 	M2 	) 

g 
Geplande 
Ruimte 

( 	M2 	) 

h 
Toename 
Afname 

( 	% 	) -e— 

j 
Vastgestelde 

Nodige ruimte 

( 	M' 	) 

k 
Geplande 
Ruimte 

( 	Mt 	) I Eanh. 	( M' 	) 

1. 

al 

_ . 

3 . 

C. 
4 

5. 

°. 
-1- 

9. 

I 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

. 

r7 . 

4 - .4 

18. 

. 

Totaat 

a  

C 
-v* 
a 



WERKFORMULIER VOOR LAYOUT GEGEVENS 
OVER MACHINES & APPARATUUR Dossier 	 

Fabriek 	  Gebouw 	  Afd 	  

Gebied 	  Pleats dichtstbijzijnde pilaar 	 per 	  

Opgesteld door 	 Met 	  Datum 	  

Identificatie No. 	  Naam/type 	  
Grootte/Model/Versie 	  
Snelheid 	 Capaciteit 	 Fabrikant 	  
Belangrijke gegevens (Code, Serie No.) 

Afmetingen en benodigd gebied: 
Benodigde energie en service: 	 Max. hoogte 	 
Water 	 Stoom 	  Gewicht (zonder accessoires) 	 
Afvoer 	  
Perslucht 	 Gas 	  Links-Rechis (onder) 	 
Andere leidingen 	  Links-Rechts (boven) 	 
Fundering 	 Schacht 	 Voor-Achter (onder) 	 
Niveau 	 Vertraging 	 Voor-Achter (boven) 	 
Uitlaat 	  Benodigd netto vloeropp. 	 
Elect.beveiliging 
	Direkte verbinding 	 

Speciale Electriciteit 	
 Gebied Arb./Onderh 

Gebied neerzetten mat 	  
Gangpaden 	  
Hulpdiensten overige gebieden 	 Motoren P.K. Voltage Per. Fase Amp. 

Aandrijving 

Hulp 
Hulp 

Bruto toegewezen gebied 	  
(Op huidige CI basis 
geprojekteerde C3 basis) 	  

Schets zij-aanzicht (Schaal 

   

Schets boven-aanzicht (Schaal 

  

     

       

cm 

Opmerkingen/Toelichtingen: 
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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 
EN GEWOGEN WAARDERINGEN 

B 	C 	D 	E 

OPMER-
KINGEN. 

1 

2 

ii. 
3 00, 5 

6 0,10,0 7 

8 , 
9 01'  •° Pd°  10 01  10 11 

12 

13 ,0°0 14 

TOTAAL 

OPMERKINGEN: 
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Fabriek 	 Projekt 	  

EVALUATIE M.H.APPARATUUR Door 	  Met 	  
Datum 	 Blad 	 van 	 
Handling situatie 	  

Alternatief A. 
Alternatief B. 
Alternatief C: 
Alternatief D: 
Alternatief E: 

DOELSTELLING 

Kan het 

- WAT WORDT VEREIST VAN MAT.HANDLING APPARATUUR? 
Vul de eisen in (wat eist men van dit specifieke stuk 
uitrusting?) 	- D.w.z. belang voor het projekt van elke 
(sub-)doelstelling uitgedrukt in numerieke waarden. 
Waardeer elk alt, met A t/m U, converteer, totaliseer. 

EISEN 
Belang 
voor het 
Projekt A B 

ALTERNATIEF 

C 
D S-D 

BEWEGING 

- materialen 
1. verplaatsen 

onbelemmerd? 

naar de •oede 'lasts? 
 

DIREKTHEID 

- materialen 

verplaatsen 
2. 

a. zonder oversla.? 

b. rechtstreeks naar werk•lek? 

• a - 	• 	.• et4LOMMEMLIES 	? 
d. 

GEMAK 

- werken met 

minimum 

laadti'd? 

losti'd? 
ti'd voor additionele handling? 
s nchronisatie ti'd? 

VEILIGHEID 

en 

KWALITEIT 
4. 

materialen vrijwaren voor breuk of beschadi•in ? 

materialen vri'waren voor verontreini•in• bederf? 

gevaren vermijden voor arbeiders en apparatuur? 
 

RUIMTE 

- meer doen 

5. 

zonder meer vloerruimte te vragen? 

zonder •ersoneel 	mach. 	o•sla•-akt. te hinderen? 

 

GECOMBINEERDE 

AKTIVITEIT 
- maken dat ap- 

paratuur ge- 
6, bruikt wordt 

werktafel of werkbank? 

hul•middel voor o.sla.? 
hul.middel voor keuren of tellen? 

d, om tem•° aan te .even? 

e. 

FLEXIBILITEIT 

7 

a. verschillende soorten materialen/.rodukten handlen?  
b. aanpasbaar is m.b.t. wijziging, verplaaising?  

c. aan.e•ast kan worden voor .rotere volumina etc? 
d.  

PRODUKTIEF 
HULPMIDDEL 

- materialen 

8. 

in volgorde of gemakkelijk sorteerbaar houden?  
vrijwaren voor verloren raken? 

•etimed 	.e land 	es nchroniseerd houden? 

d, vri'waren van onnodi e aandacht door •ersoneel? 

e. zo houden dat men ze •emakkeli'k kan tellen etc? 

f, direkt beschikbaar houden voor het .ersoneel?  
q. 

ECONOMISCH 

WERKEN 
- werken met 

9. optimum 

a. man-arbeidsuren? 

b 	onderhouds- en re.aratiekosten? 
c. energie- of brandstofkosten? 
d. 

AFSCHRIJVING 

INVESTERING 
10. 

a. af.eschreven worden in o.timale bedra.en? 

- 	Winumapjah+juiLignAmiLig, 
c, 

OVERIGE 
11. 

 
 
 

TOTAAL 

OPMERKINGEN/ANDERE VOORGESTELDE OPLOSSING: 	  
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Te analyseren Proces  

Epuidig 	OVoorgesteld 	(Alt. 

PROCES-ANALYSE 
FORMULIER 

OPersoon of 	0 Materiaal 

Begin-punt 	  

Eind-punt 

Fabriek 	 Projekt 

Door 	 Met 

Datum 	 Bled 	 van 	  

Hoeveelheid eindprodukten per (tijdseenheid) 

Omschrijving van alternatief 	  

Conversie onderdelen tot gereed produkt 
Aantal per 

Onderdelen 	Grootte/Gewicht Gereed produkt 

Geanalyseerde 
eenheden 

(Eenheid produkt 
of materiaal) 

Eenheden 
per 

lading 

cm  al 	4., 	c c ce 	1- 	.- 
'1..9 	Etr<IT m 
I- r4 	CO 	...1 	U 	m 
li ii.  13' I 
a) x 1.- 	> o 

OMSCHRIJVINO VAN AKTIVITEIT 

Gewicht 
of 

Grootte 

anng 
IN.. 

Aantal 
Ritten 
PER. 

' 

Afstand 
IN: 

Tijd 

IN: 

Keeton 

in 

OPMERKINGEN. 
Verifieer: Produkt-oQuantiteit-Route 

Steunverlenende diensten-
Tijd. 

Analyseer: Wlarom-Wat-Waar-Wanneer- 

Elimineer—tomelUer-Reoroaniseer 

peo 
par__ 

1 000 ■ Dv 
2 00 C) • D V 

OOL)El DV 3 
4 00r). • Dv 

000Ei Dv 
00c) ■ Dv 
00E) ■ Dv 
001)0 DV 
00E) ■ Dv 
00E) ■ Dv 
000❑ Dv 

• 
5 , 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 00Q• Dv 
13 00E)• Dv 

000E D V 
00E) ■ Dv 

14 
15 
16 00C-) 11  DV 

00E) ■ Dv 
00[0 ❑ DV 
000 ■ Dv 
00E)•Dv 
000 ■ Dv 
00E)• Dv 
001: ❑  DV 
00E)•Dv 
00E) •Dv 
00c)• Dv 

001:[1] DV 
00E)• Dv 
000 ■ D V 

17 
18 
19 — 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 000E DD  
28 
29 
30 

otalen ota en 
RMA..2 2 7 



ROUTEKAART 
	

Fabriek 	  Projekt 

Van 	  Naar 	Door 	  Met 

 

Datum 	 Egad 	Van 

 

Afstand 	  

 

PRODUKT-MATERIAAL OMSCHRIJVING P-M 
Klasse 

HOEVEELHEID PER 
OPMERKINGEN 

Eenh. Gem. Min., Max. 

1 

2 

3  
4  
r 

8  

1 1 

 

12 

1 
14 

15 

17  

18  
19 

20 

21  
22  

23  
24 

25 

ITO
TA

L
E
 BE

W
EG

IN
G 

OMSCHRIJVING PRODUKT-MATERIAAL KLASSE 
P-M 

Klasse Eenh. 
STROOMINTENSITEIT 

Gem. Plan 
INTENSITEIT 
Eenh. 

X 
Gem. 

AFSTAND 

Plan. 
COMMENTAAR OF SUGGESTIES 

RMA 240 



OVERZIPHT VAN INSTALLATIE-KOSTEN 
Fabriek 	 Projekt 	 

Omschrijving 	  Door 	  Met 	  
	  Datum 	 Blad 	 van 	 

SOORT WERK 
SCHATTING TARIEFf 

UUR 
KOSTEN 
PERSONEEL 

TOTAAL 
KOSTEN 

4. 
OFFERTE 
v. DERDEN MAT. UREN 

Ontruim en prepareer nieuw gebied, geef plaats 
aan van gangpaden, pilaren, locaties 	. 

Verbouwingen, wijzigingen of constructie 

Schilder nieuwe gebieden, voor en na de 
verplaatsing 

4, Machines en apparatuur in magazijn schoon-
maken en repareren 

5. 

6,  Energie-voorzieningen afsluiten - electrici-
teit, water, lucht, gas etc. 

7.  Hulpdiensten afsluiten- ontluchtingen, afwate-
ring, kanalen, transportbanden etc. 

B. Verwijder produktie-machines enapparatuur 

?, Verwijder apparatuur voor hulpdiensten en 
algemene diensten 

10, Verwijder materialen, onderhanden werk, maga-
zijnen, gereedschappen, 	voorraden .....=  

11, Verwijder produktie machines en apparatuur 
welke geen nieuwe locatie krijgen 

Verwijder apparatuur voor service en algemene 
diensten, welke geen nieuwe locatie krijgen 

Prepareer alles wat niet opnieuw ingedeeld zal 
worden voor opslag, verkoop of dispositie 

Sluit schachten af, vul gaten op en mask het 
oude gebied schoon 

 

Installeer schachten, funderingen, openingen, 
speciaal ommuurde ruimte 

Installeer transportbanden, hijs- opslag- en 
overige handling apparatuur 

IR. 	Installeer electrische apparatuur, leidingen, 
verbindingen, lichtpunten etc. 

19 . 	Installeer leidingen voor energie-voorzieningen 
en afvoerkanalen, water, lucht, gas, riolering 

20 , 	Installeer verwarming, ventilatie, luchtkanalen, 
filters, stofafzuiging etc. 

21. 	Installeer produktie apparatuur, letop pleats, 
niveau, bekleding, bevestiging 

)2, Installeer alle apparatuur voor service en 
algemene diensten 

71 . 	Breng terug materialen, onderhanden werk, ma- 
gazijnen, gereedschappen, voorraden 

?4. 	Verbinden en aansluiten, in orde brengen en 
uitproberen alvorens in bedrijf to stellen 

25. 

4.. 

Totaal 

OPMERKINGEN, 
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OVERZICHT VAN BESCHOUWINGEN 
EN GOEDKEURINGEN 

	
Fabriek 	 Projekt 	 
Door 	 Met 	  
Datum 	 Blad 	van 	 

Identificatie en omschrijving van projekt: 

Naar goed gebruik en volgens een vastgestelde procedure moeten al diegenen die verantwoordelijk zijn voor het 
funktioneren van een layout de desbetreffende plannen v66r de installatie kritisch beschouwen en goedkeuren. 

Ik e  ondergetekende, heb de plannen voor bovengenoemde installatie zorgvuldig bestudeerd. Voor zover ik dit kan 
beoordelen is het geheel compleet en uitvoerbaar en ik zal alle medewerking verlenen dit projekt volgens ont-
werp te helpen installeren en te laten funktioneren. 

Funktie of 	1 Naam 
Handtekening 

Wor 
ng  

Datum 
Tekening/Afdruknummer en 
Revisie 	of Model Identificatie Afdeling 	I 

1. 

2• 

4. 

E., ,• 

6. 
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wERKFORMULIER 
VOOR COORDINATIE DER INSTALLATIE 

Fabriek 	  Projekt 	  
Door 	  Met 
Datum 	  Bled van 

WAT WANNEER WIE STAND VAN ZAKEN 

Aanvan. plannin. dsr ins+allatie T1. 
1 
	 I 

2. Bepaal volgorde der verplaatsingen I 	 I 
Inventariseer te verplaatsen elementen ,3• I 	I 	 I 

Disponeer niet-te-verplaatsen elementen I 	
I 

Maak schema van verplaatsingen I I 

Nummer verplaatsingen. kontroleer met inv. nummer .. ....--. .-. 1 
Bepaal wie verplaatsing zal doen 1 

I I 
Vraag offertes indien nodig 	. 1 
Bepaal en reserveer verhuis-benodiqdheden I 

I 
Repel verbindingen tussen oud en nieuw qebouw 1 
Benoem projekt leider per gebied I 
Verzorg werkopdrachten voor verplaatsingen 4 	

I 

Prepareer nieuwe locaties - toestand van gebied i 	1 
Maak plannen bekend aan betrokkenen 1 

Instrueer betrokken personeel 
I 	I  

Merk te verplaatsen elementen; nummer. bestemming 
1I 	1 

Zorg dat apparatuur gereed staat 
I 	t I i 

Kontroleer opdrachten tot verplaatsing I I 	1 I  
Verplaats app. intact i.v.m. tijd voor hermontage 1 	I 

Zet dicht bij bestemming i.v.m. tijdbesparing I 	 I 	
I 

0  
ai 
o o 

1 

Registreer gerealiseerde verplaatsingen I 	I 	I 	I 
Informeer en coOrdineer verhuis-personeel I 	1 	I 	I 
Wees aanwezig voor interpretatie van layout I 	I 	I  
tees aanwezig voor interpretatie hulpdiensten 1 

	
I 	I 

1. Completeer apparatuur; kontroleer locatie I 	
i 	I 

2. Verzorq tiideliike aansluitingen, indien nodig 
t 	I II 

3. Kontroleer en autoriseer permanente verbindingen I 	I 

4. Inspecteer installatie,geef vrij voor uitproberen 1 	
1 	 1 

5. Uitproberen van onderhoud 1 	I I 	I 
6. Operationele vrijgave; zie toe op acceptatie  I __ I 	I 

z 

F--1 

..., 
CL 

Insoecteer oude en nieuwe gebieden I 	I I I 	
I 

Bepaal wie en wanneer i.v.m. schoonmaken (oud en nieuw) 1 
1 	1 	1 

Verifieer getnstalleerde layout co
u.,  

1 	I 
Verifieer geinstalleerde hulpdiensten I 	I 	I 
Verifieer en werk bij alle documentatie I 1 	1 	I 
Recapituleer installatiekosten en verrichtingen I 	I 	1 	1 

RMA 310 



INSTALLATIE-INSTRUCTIE OVERZICHT 
Beschrijving 	  

Fabriek 	  Projekt 	  
Door 	 Met 	  

Catum 	  Bled van 

POST 
No. 

OMSCHRIJVING 

No. 

BRENG 
Vali 

Naar --c 0 
-1-,  

''' -P 
a 

ENERGIE 

LO 
a 

cD 

(1> 
o > 

cc- 
< 

r---1 
.-1 

-P 
C 
a 
> 

BOUWKUNDIGEN 
WERKTUIGKUNDIGEN :!---■ 

0 
> 

((11))  
a 

Li_ 

ELECTRICITEIT 

<:( > 
Y 

cl. a 
< 

• 
0_ 

ELECTRICIENS 

ANDER WERK — (Codeer wie en omschrijf) 
Ti — Timmerman. M — Methode. V — Veiligh.Insp. 
B — Brandweer. TD — Techn.D. 411  — Onderaannemers 

MACH./APP. 
WIE WAT 

--t , 

Werkorder RMA 315 Volgens tekening No. 



INSTALLATIE OVERZICHT 
Mach. of App. No. 
Mach./App. Type 	 

Fabriek 	  Projekt 	 Fabr 	 
Gebouw 	 Geb. 	 Afd 	 Model/Afm. 	 

Locatie naaste pilaar 	  Identificatie 	 

Formulier uitgegeven door • 	  
Datum uitgifte 	 Datum Retour 	 

WERKTUIGKUNDE, ONDERHOUD, BOUWKUNDE 
	

Gereed (Handt.) 	 Datum 	 

Niveau 	 Handt. 	 Datum 	 Opmerkingen 

Bekleding 	 Handt 	 Datum 	 
Bevestiging 	 Handt. 	 Datum 	 
	  Handt. 	 Datum 	 
	  Handt 	 Datum 	 

ELECTRICIENS 
	

Gereed (Handt ) 	 Datum 
Vermogen 	 Handt. 	 Datum 	 Opmerkingen 
Kontrole 	 Handt 	 Datum 	 
Lichten 	 Handt 	 Datum 	 

Handt. 	 Datum 	 
Handt. 	 Datum 	 

LEIDINGEN & RLAATSTAAL 	 Gereed (Handt ) 	 Datum 	 

Water 	 Handt. 	 Datum 	 Opmerkingen 	

 

Stoom 	 Handt. 	 Datum 	 
Afvoer 	 Handt 	 Datum 	 
Perslucht 	 Handt 	 Datum 	 
Gas 	 Handt 	 Datum 	 
Koeling, Smering 	 Handt_ 	 Datum 	 

	

Ventilator, Schoorsteen.---- Handt 	 Datum 	 
	  Handt 	 Datum 	 
	  Handt 	 Datum 	 
	  Handt. 	 Datum 	 

SCHILDEREN & SCHOONMAKEN 	 Gereed (Handt ) 	 Datum 	 
Verven 	 Handt 	 Datum 	 Opmerkingen 	  
Schoonmaken 	 Handt 	 Datum 	 
	  Handt 	 Datum 	 
	  Handt. 	 Datum 	 

VEILIGHEID 
	

Gereed (Handt.) 	 Datum 	 
Bescherming 	 Handt 	 Datum 	 Opmerkingen 
Brandvoorschr. 	 Handt, 	 Datum 	 
Dampen, Zuren 	 Handt 	 Datum 	 
	 Handt_ 	 Datum 	 
	  Handt. 	 Datum 	 

OVERIGE INSTALLATIE AKTIVITEITEN 	 Gereed (Handt ) 	 Datum 	 
	 Handt 	 Datum 	 Opmerkingen 	  
	 Handt 	 Datum 	 
	  Handt 	 Datum 	 
	 Handt 	 Datum 	 
	 Handt, 	 Datum 	 

Uiteindelijke acceptatie (door CoCrdinator of Projektleider) 
Naam 	  Funktie 	 Handt 	 Datum 	 
Opmerkingen 	  
Naam 	  Funktie 	 Handt 	 Datum 	 
Opmerkingen 

	

	  
(Retourneer dit formulier na acceptatie aan funktionaris van uitgifte) 

Opmerkingen, Speciale instructies, Redenen voor vertraging: 

RMA 320 	 * Retourneer dit formulier na acceptatie aan 
funktionaris van uitgifte. 



• 	 

--1 

Toevoer van 	 kant 
	

Toevoer van 	 kant 

STROOMSCHEMA VOOR 	Fabriek 	  Projekt 	  

BANDBEVOORRADING 	Door 	  Met 	  

Artikel/Produkt 	  Datum 	  Bled 	van 	  

Aanvang 	  Huidige Methode Q 	 Voorgestelde Methode 

OPMERKINGEN• 	  

RMA 535 



PROJEKT-TIJDPLAN Fabriek Projekt 

ONOFRWERP Stand per Door Met 

VERDELING Opgesteld door Datum Bled van 

Proiektnummer en/of 	J Te nemen 	iVerant 
Aktie 	:woord. 

_ L 	it a-G.L L 1 I f • 

VERDER 
SCHEMA Omschrijving 	Te verrichten Arbeid 

1 

2 

3 i 

4 

5 , ■ 

6 

7 

8 , 

9 

4 

L 

10 

11 

12 

1 3 , . 

14 

15 
.... -/B. ... . ∎ 	■ ■•■•"41 4 0 

1 6 
-4"..NP I■ _ -mow.- 4 

rMb' 

17 

18  . 
Gantt Kaart Code: 	r,  Datum dat werk moet aanvangen -1 

	
Datum dat werk klaar moet zijn r'-'11Totaal geschatte, Benodigde tijd.--Hoeveelheid gedaan 

Werk 

R M A 	705 
	

(Elke vertikale periode is 44n Tijds44nheid. Gebruik de Gantt Kaart Code of geef getallen en/of andere indieaties) 



Stand per 	  

van 

Van Afd 	  
Opgesteld door 	  
Datum 	 Bled 

Fabriek 	  
Verdeling: 

c;v0FluINA lc Eau vOGrt e'GPAPRIS vv'EkLICH 

Projektnummer en/of 
Omschrijving 

Te verrichten Arbeid 
Te nemen aktie 

Door Afd. Code 
Stand van zaken 

Opmerkingen 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: 0 — Nog nit begonnen; 1 — Voorbereiding aangevangen; 
2 — Voorbereidingen klaar en werk begonnen; 

3-- Vordert; 4 — Bijna klaar; C — Compleet 
RMA 710 



SCHATTING BENODIGDE INVESTERINGEN 	Firma 	  
Fabriek 	  Projekt 	  

Projekt omschrijving  	Geschat door 	  Met 
Datum 	  Blad 

Reden voor projekt (aankruisen) 
	

CI Kostenbesparing 
	

C3 Steun nieuw artikel/produkt 
	

Andere 	  

KOSTEN CATEGORIEEN 
VOOR NUL-DATUM NA NUL-DATUM 

19— 
-3 

19 _ 
-2 

19_ 
-1 

19 _ 
+1 

19 _ 
+2 

19_ 
+3 

19 _ 
+4 

CATEG 
TOTAAL PER 

ORIE 

KAPITAAL Fl. Fl, Fl. Fl, .F1. Fl. El. 
■... 

Fl. 

Terrein 
Gebouwen 
Fabrikageapparatuur 
Mobiele Uitrusting 
Hulp-apparatuur 

6 
7 
8. 	 Sub Totaal 

UITGAVEN 

Fl. Fl.' Fl. Fl, Fl. Fl, Fl, Fl, 

Fl, Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

Bouwrijp maken 
Transportkosten 

Technische Disenst 

 

 

Sub-Totaal 

Totaal gevraagd of 
Geautoriseerd (Regels 8 + 14) 

WERK-KAPITAAL 

Fl, Fl, Fl, Fl, Fl. Fl. Fl. Fl. 

F1, Fl, Fl. Fl. Fl. Fl. Fl, Fl. 

Fl. Fl. Fl. Fl, Fl, Fl. Fl. Fl. 

Min. Kas Reserve 

Debiteuren 

Fin. Goederen Voorraad 

Voorraad Onderhanden Werk 

Voorraad Ruw Materiaal 

 

22, 	 Totaal Fl. 
• 

Fl. Fl. Fl, Fl. Fl. Fl, Fl. 

23. TOTAAL-GENERAAL 
(Repel 15 + Regel. 22) 

Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. 

N.B. Nul-Datum is het begin van het jaar waarin de aktiviteiten gestart zijn, of waarin ontvangsten de eerste maal voorkomen; altijd de laatste van deze twee Gebruik het 
"Uitgaven" deel om niet-gekapitaliseerde uitgaven voor de nul-datum to registreren. 

RMA - 720 

van 



SCHATTING BEDRIJFSKOSTEN Firma 	  
Fabriek 	 Projekt 	 
Geschat door 	 Met 	 
Datum 	  Bled 	 van 

   

   

Projekt Omschrijving 	  

   

   

    

     

Reden voor projekt (aankruisen) 
	

Kostenbesparing 
	Steen nieuw artikel/produkt 

	E21 Andere 	  

KOSTEN BESTANDDELEN 
Periode Periode Periode. Periode Periode Periode Periode Periode 

Alt. Alt. Alt. Alt. Alt. Alt. Alt Alt 

Versch 	 Versch 	 Versnh. 	 Versch Versch Versch. Versch Versch 

Materiaal Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl, Fl. 

Direkt Materiaal 
Uitval of Afval 
Inkoop-delen en Verpakking 

Onderdelen voor Onderhoud 

 
 

Sub-Totaal 

Arbeid 

Fl. Fl. Fl. Fl. Fl. Fl, Fl. Fl. 

Fl, Fl. Fl, Fl. Fl. Fl, Fl, Fl. 

Direkte Arbeid 
Premies Overwerk - Continudienst 

Leegloop - Bandstop 

Onderhoud • 
Keuringill 

Handling en Magazijnent 

Leiding ii 
Technische Dienst 	III 
Andere Diensten of Indirekt It 

Sociale Voorzieningen 
 

Sub-Totaal 

Vaste Lasten 

Fl, Fl, Fl, Fl. Fl. FL, Fl, Fl. 

Fl. Fl, Fl. Fl. Fl. Fl. Fl, Fl, 

Rente op Investeringen 

Vloerruimte, Huur 
Brandstof t  Energie 
Belastingen en Verzekeringen 

Afschrijvingen 

 

Sub-Totaal 

TOTAAL (Regels 7, 19, 26) 

Fl. Fl, Fl. Fl. Fl, Fl. Fl. Fl. 

Fl. Fl, Fl, Fl. Fl. FL Fl, Fl. 

* Posten onttrokkeri aan vaste fasten om nauwkeuriger to kunnen specificeren. 

RMA - 721 



Firma 

Fabriek 	  

Omschrijving Projekt  	Schatting door 	  

Datum 	  

RAMING DER TERUGVERDIENTIJD 
Projekt 	 

Met 	 

Bled 	van 

Reden voor Projekt (aankruisen): 	c:3 Kosten Besparing 	Voor nieuw produkt of artikel 
	

Andere 	  

POST * Huidige 
Kosten ilk 

Fl. 

Kosten voor 
Alt 

Kosten voor 
Alt. 

Kosten voor 
Alt. 

Kosten voor 
Alt. 

Kosten voor 
Alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Bedrijfskosten (Regel 27, RMA 721) 	 

Verschil 	in Kosten (Huidige vs. Alt, of Alt. vs. Alt.) 	 

Geschatte Belasting 	  

Toegevoegde Winst na Belasting (Post 2 minus Post 3) 	 

Verschil in Lasten m,b,t, Afschrijving (Regel 24, RMA 721)...., 	 

Bedrag in periode terugverdiend (Besparingen of Meerwinst op kasstroom

Totaal terug te verdienen Bedrag (Regel 15 minus_tvan Regel 14, 

TERUGVERDIENTIJD (Post 7 : Post 6) 	  

Fl. Fl, Fl. Fl, 

a 

Fl. 

—basis)..,,. 

RMA 720)........ 

Versch: van Versch: van Versch: van Versch: van Versch: van 

Fl, Fl, Fl. Fl, Fl. 

, ..- 

1 

Jr. Jr. Jr. Jr. 

0 

Jr. 

TOELICHTING: 

	

Ak 	Alle cijfers zijn gebaseerd op vergelijkbare jaar— of periodekosten. 

	

Post 2 	Dit cijfer is gelijk aan de meerwinst voor belasting. 
Post 3 & 5 Te verbijzonderen naar de periods wanneer andere dan jaarcijfers gebruikt zijn. 

	

Post 5 	Om calculaties op kasstroom—basis om te rekenen, aangezien voor lasten i.v.m. afschrijving geen uitgaande kasstroom nodig is. 
Wodt normaal toegevoegd aan post 4. 

	

Post 7 	Kapitaalsinvesteringen en uitgaven i.v.m. onkosten hierin opnemen maar geen posten voor werkkapitaal. Bedragen over te nemen van 
kolom "kosten per categorie" op RMA 720. Vul in de daarvoor bestemde ruimte een percentage in overeenkomstig de van kracht zijnde 
belastingstructuur. Gebruik 6.v. in geval van vennootschapbelasting 50%. 

	

Post 8 	Om te rekenen op jaarbasis als de kosten gebaseerd zijn op een andere periode dan een jaar. 

OPMERKINGEN: 

RMA — 722 



UNIVERSELE PROCEDURE VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 

Probleem 	  Fabriek 	  

	  Start Datum 	  

Gebied/Afd. 	  Analyst 	  

1. DEFINIEER HET PROBLEEM 

2, VERZAMEL DE GEGEVENS 

DEFINICER NOGMAALS HET PROBLEEM 

ANALYSEER EN NEEM BESLISSINGEN 

NEEM AKTIE — WAT, WIE, WANNEER 

NAZORG 

RMA 901 





PRAKTISCHE 
BEPERKINGEN 

■• OIMMIM ■MMIM eamO IMMO al.IMMtmmO 

41111 

4 

01111 

	L SESELECTEERD 
LAYOUT PLAN 

MEI 41=MI IIMEN IMMO SIMMID 	■•11. IMMI• .1■■ ■■■• 

EVALUATIE • 

SYSTEMATISCHE LAYOUT PLANNING (SLP) 
(MICRO OVERZICHT) 

SLEUTELGEGEVENS: R,Q,R,S,T & AKTIVITEITEN 

4 	4 	4 	4  
........-- 

.00 	 RELATIES TUSSEN 	I 
MATERIAALSTROOM AKTIVITEITEN 

PLAN X PLAN Z 

000  

a 
a 

0 

MODIFICERENDE 
OVERWEGINGEN 

RUIMTE RELATIE DIAGRAM 

PLAN Y 

VEREENVOUDIGD SLP PATROON 	VOLLEDIG SLP PATROON 

ONTWIKKELING 

GRONDBEGINSELEN 

PROCES ANALYSE 

SYMBOOL & AKTIE * 

TOEPASSING VAN SYMBOLEN VOOR IDENTIFICA— 	IDENTIFICATIE 
ZWART & WIT 

TIE VAN AKTIVITEITEN EN GEBIEDEN 	DOOR KLEUR 

0 BEWERKING 
O 	Vormgeving 

Behandeling 

\N 

Montage O 
	Demontage b 

TRANSPORT Transportgebonden 
Geel Aktiviteiten 	 ...... 	... 	..:  

V 0 P S L A B ... ........ .. V 	Opslag 	 Geel
... . ..... .......  

(::) 	VERTRAGING 
.... ......... ... 

D 	Neerzetten, wachten 	Gaol 	.. ........ ...... ................ 
::: ...... :: 

❑  K E U R I N G Kontrole, keuring, 	inspektie 

n 	Service & Ondersteuning 
Aktiviteiten/Gebieden 

* 
A.S.M.E. STANDAARD 

(Overgenomen als 

basisyoor S.L.P.) 

	. . . 0 	Kantor., Gebouwen  	. . . 

Bouwkuneige aspekten e . 
	. . . 

KLINKER WAARDE 
AANTAL 

LIJNEN 
WAARDERING NABIJHEID 	KLEURCODE 

A 4 Absoluut noodzakelijk 

E 3 Extra belangrijk 	Geel 

I 2 '17 Invloedrijk - 

0 1 1// O.K., Normeal 
. 

U 0 Urgentieloos 

X -1 Nptst‘ Niet gewenst 

XX — 2 Uiterst ongewenst 

BEOORDELING 
KERN 

WAARDE 

Absoluut perfekt — 
(Uitstekend) 

A/ 
4 

Extra goad 
(Zeer goad) 

E / 
3 

Interessant 
(Goed) 

I/ 
2 

 

Ongeveer normaal 0 
(Voldoende) / 1 

Uiterst matig 
(Niet voldoende) 7 0 

Niet ecceptabel 
(Slecht) 

xi/ ? 

copyright: richard muther & associates 
rha — 1153 — k 

RELATIE DIAGRAM 

MEM AMMO ONO .1■■ ■■•■■ 11■11. MIND •••■•■ 

BENODIGDE RUIMTE BESCHIKBARE RUIMTE 

J 

ow. 
— ••••••• 

LAYOUT 
PLANNING 

1.RELATIES 
IN■ AIM •■■ •■• •■• ■•■ 41■■ 

2. RUIMTE 
OEM ■M•lo ■■■• 	■11.1M, 1■111 Wm. 	 •■•■ .1■1 IN= IMmm • 

— 
.00  

II 

III 

IV 

TOTAAL LAYOUT 

3. A A N P A S SI NG 
•••• 	 MEM, ■■••■■ =NM •■• 	 4www• ,MEMMI IIMMM1 •••••■ 	 ININM ■•• •■•••• 11••■ 	 =MI 

6 
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