
H. M.VISSER 


LOGISTIEK L 
VRIENDELIJK OHL L,,. 7,. 


De laatste jaren verschijnen er veel succesver- 
halen over logistieke verbeteringsproeessen met 
betrekking tot kostenreductie en/of doorloop- 
tijdverkorting. Soms zijn de verbeteringen 
slechts van korte duur, of bereiken ze niet het 
verwachte niveau. Met logistieke maatregelen 
binnen de produktie alleen kan men de gewens- 
te resultaten niet bereiken. In dit artikel wordt 
ge leit voor een verder samenspel van de logis- 
tie e organisatie met de omringende disci lines g 
vanaf het ontwerpstadium van het produ '& t tot 
aflevering bij de klant. Bovendien zou het oog 
erieht moeten blij~ieri op het mogelijke herge- 

Luik of een verantwoorde verschrotting. 
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Produktontwerp 

Eén van de belan rijkste mogelijkheden 
om het eindresu ktaat van de onderne- 
ming te verbeteren c.q. te beïnvloeden is 
het produktontwerp. Doordat de speci- 
ficaties voor de produktie al door de 
ontwerpafdeling worden vastgelegd, 
heeft de produktie-afdeling nauwelijks 
speelruimte om verbeteringen in logis- 
tieke zin zelfstandig door te voeren. De m
kosten worden grotendeels be~aa ld  

Eind-
produkten 

Half-
fabrikaten/ 

produkten 

Inkoop-
door het ontwerp Tan het eindprohukt. 
De  s~eelruimte ter beïnvloeding van de 
kostbrijs is over het algemeen geperkt. 
De  vastlegging van het eindresultaat is 
vaak voor meer dan driekwart van die 
kostprijs bepaald door het ontwer (zie 
figuur 1). We concentreren ons der Ralve 
op de speelruimte die de ontwerpers 
veelal nog ter beschikking staan. l (In dit 
kader verwiis ik voor verdere uitwer- 
kingen van 'de inkoopaspecten graa 
naar het boek: 'Inkoop in strategisc g

erspectief van prof. dr. A. J. van Wee- b, blz. is9 e.v.). , 

Hoe komt het nu dat men daar niet eer- 
der over heeft nagedacht? De beste ver- 
klaring is te vinden in de manier waarop 
de administratie naar het bedrijf kijkt en 
hoe onze kostprijsopbouw plaatsvindt. 
De administratie concentreert zich vaak 

gegeven (zie figuur 2). 
produktiemedewerkers van minuut tot 
minuut in de gaten. Het  gevolg is een la- 
wine van in te vullen bonnen. Efficien- 
cy-cijfers spelen nog in vele bedrijven 
een grote rol. En wat kunnen we er mee 
doen? Het is vaak rommelen in de mar- 
ge. Als we zien hoe de aandacht ver- 
deeld is over de diverse afdelingen die in 
het voortbrengingsproces een rol spelen 
li t het accent nog steeds op de directe fa delingen. De kosten in de indirecte af- 
delingen stijgen niet alleen de pan uit, 
maar hun beslissingen hebben een be- 
langrijke invloed op het eindresultaat 

materialen 

Figuur 2. Produktdiabolo 

van de onderneming. Dit is echter moei- 
lijk direct in cijfers uit te drukken, want 
anders waren de boekhouders hier al 
veel eerder ingedoken. Gelukkig weten 
we dankzii onder andere Van Goor2 dat 
de 10 istieke kosten vaak meer dan 20% 
van de toegevoegde waarde uitmaken. 
We zullen betere en meer op het onder- 
werp toegespitste meet- en regelmetho- 
den moeten ontwikkelen. Bij het ont- 
wikkelen van prestatie-indicatoren zal 
men er o moeten letten ook de elemen- 
ten uit Be ontwerphoek mee te nemen 
(bijvoorbeeld het gemiddelde aantal 
(nieuwe) onderdelen per produkt). 

Produktdiabolo 
De produktopbouw wordt weer ege- 
ven door middel van de stuklijst o f 'Bil1 
of material'. Het produktassortiment 
kan worden gesymboliseerd in een pro- 
duktdiabolo (figuur 2). Hieruit is op een 
eenvoudige manier af te leiden waar het 
Klanten Order OntkoppelPunt 
(KOOP) ligt. De  diabolo zal er anders 
uitzien, afhankelijk van de produktie- 
organisatievorm (figuur 3). Voor elke 
onderneming ligt dit op een ander ni- 
veau (figuur 4). Dit hangt af van het 
soort produkt maar ook van de gekozen 
marktstrategie (figuur 5 en 6) .  

Relatie produktdiabolo's 

en ontkoppelpunt 


Verkoop uit 
voorraad 
(Make to stock) 

l A - " O P  

Koop Op klantenorder 
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Op bestelling 
produceren 

-KOOP (Make to order) 
3 H 

V- Op bestelling 
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(Engineer to order) 
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s 

Figuur 3. Relatie produktdiabolo's en 
ontkoppelpunt 

De oplossingen zijn te realiseren door 
de vorm van de diabolo af te stemmen 
op de markteisen en de maximaal te be- 
halen winstbijdrage over het gehele as- 
sortiment. Een eerste gedachte, die he- 
laas nog veel te weinig wordt toegepast, 
is een bewuste sanering van het assorti- 
ment (figuur 7). Vervolgens dient men 
naar de inkoo kant te kijken (figuur 8). 
Wat kan men Eijvoorbeeld doen aan het 
be erken van de diversiteit aan inkoop- 
defen en leveranciers. Het standaardise- 
ren van materialen levert vaak vele pro- 
centen besparin op. Het zo laat mo e- 
lijk specifiek ma ten van een produkt Ie-
vert een korte levertijd op ten opzichte 
van de klantenorder (figuur 9).  Helaas 
worden de begrippen totale levertijd en 
klantenorderlevertijd nog te veel door b 

Figuur 4.  Voorbeelden produktdiabolo's 

Voorbeelden produktdiabolo's 
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Ontko~lpellpunt 	 Ontkoppellpunt 

Plaats afhankelijk van: 
(Hoofd) (Eind-) - produkt


Materiaal Onderdelen componenten produkten Lokale handel - prijs 
o	 w m - markt 

Bewuste keuze 

F E D 

A. produktie voor lokale voorraad 
B. produktie voor centrale voorraad 
C. assemblage op order 

Figuur li. Ontkoppelpunt 

b 	elkaar gehaald. Het is te hopen dat het 
koop-begrip hier een eind aan maakt. 
Een belangrijke verbetering is te berei- 
ken door het produktontwerp modulair 
op te bouwen (figuur 10). We werken 
dit verder uit om zo een beter begrip te 
krijgen van de achtergronden. Enige 
praktische tips ter realisering komen 
daarbij aan de orde. 

Van solitair naar modulair ont- 
werp 
Als voorbeeld van het belang van dit on- 
derwerp kijken we wat de invloed is bij 
de overgang naar van een solitair naar 
een modulair ontwerp. Dit vraagt om 
een calculatie van alle directe en indirec- 
te kosteneffecten. Simpele berekenin- 
en van materiaal- en arbeidskostenef- 

bcten zijn met de huidige methoden 
van kostprijscalculatie echter niet toe- 
reikend. 

Een solitair ontwerp kan men zien als 
een eindprodukt dat zelfstandig ont- 
worpen wordt voor een bepaalde doel- 
groep. Variaties op dit ontwerp zijn 
vaak in beperkte mate mogelijk en vra- 
gen ieder op zich weer een s ecifieke 
aanpassing. Bijvoorbeeld and!ere net-
spanningen en/of specifieke landenei- 
sen. Meestal krijgt ieder eindprodukt 
ook een eigen roduktnummer. De va- 
riëteiten speciIceert men meestal niet 
vooraf. Ze ontstaan vaak spontaan als -	 gevolg van de vraag van een klant. O m  
aan een uit ebreid scala van wensen te- 
gemoet-te &,omen moeten allerlei aan- 
passingen meestal op het laatste mo- 
ment toegevoegd worden. Deze wijze 
van ontwer en en roduceren kost per 
saldo veela fmeer aan het oplevert. Er 
dreigt dan een produktdiabolo te ont- 
staan zoals in de onderste afbeelding 
van figuur 3. Dit alles leidt tot overbodi- 
ge kosten, zowel voorraadkosten als 
niet-kwantificeerbare gevolgen van niet 

C B A 

D. subassemblage op order 
E. produktie op order 
F. ontwerp en produktie op order 

kunnen leveren (kosten van gemiste or- 
ders). 
De oplossingen lijken voor de hand te 
liggen. Men moet vanuit verkoop maar 
beter voorspellen. O p  zich valt hier 
geen s eld tussen te krijgen. In de prak- 
tijk b i jk t  echter vaak dat slechts een 
voorspelling is te maken met een be- 
perkte nauwkeurigheid. Beinvloeden 
van de vraag. teneinde deze in overeen- ", 

stemming te brengen met de prognose, 
is slechts op beperkte schaal mogelijk. 
Beperkingen van variëteiten van eind- 
produkten zou dus een belan rijke ddoelstelling zijn om een kostenre uctie 
te kunnen realiseren (figuur 7). Vanuit 
de commerciële hoek worden dergelijke 
voorstellen sterk afgeraden. 
Er ziin echter meer zaken OD te sommen 
die ;ot verbetering leiden' Te denken 
valt aan groepentechnologie (produkt- 
classificatie) en 'Design For Assembly'. 
Tot voor kort concentreerden ontwer- 
pers zich met name o de technische 
prestaties van hun ro ukt. De meeste 
ontwerpers zijn zic K niets bewust van de 
consequenties die hun keuze kan heb- 
ben voor de produktiewijze. 

Voor een onderneming is het kiezen 
tussen specialisatie en differentiatie een 
strategische keuze. Gezien de specifieke 
kenmerken van de markten waarop de 
meeste Nederlandse bedrijven zich 
richten vormt differentiatie meestal het 
uitgangspunt. De sleutel voor de reali- 
satie van een kostenreductie, zonder het 
aantal variëteiten in eindprodukten te 
verminderen, ligt in het modulair ont-
werpen.' 

Marktvraag 
Wat vraagt de markt eigenlijk? De klant 
is mondiger geworden en zoekt een 
produkt voor een eigen toepassing. Men 
vraagt in feite een 'Form, Fit and Func- 
tion' passend binnen de probleemstel- 

Effecten van verschuiving: 

Risico lager hoger 
hoger 

Prijs lager hoger 

Figuur 6 

ling die de klant heeft (fitness for use). 
Dit levert een prestatie waarvoor men 
een bepaalde prijs over heeft (value for 
money). Werkelijke produktiekosten 
van het te leveren produkt moeten daar 
beneden blijven. De ontwerper heeft tot 
taak de gevraagde functie voor die kos- 
ten te ontwerpen. 

In de ontwerpfase kunnen 'Form, Fit 
and Function' onderscheiden worden 
door een eindprodukt te zien als een 
systeem opgebouwd uit een aantal sub- 
systemen, die ieder een eigen functie 
hebben (figuur 11). Door deze modulai- 
re produktopbouw bestaat een apparaat 
uit een aantal universele systeemcom- 
ponenten die voor meerdere apparaten 
toepasbaar kunnen zijn. Deze com o-
nenten worden in een zo laat mogePiijk 
stadium samen ebouwd tot een s eci-
fiek door de k fant gevraagd pro aukt. 
Het meest extreem doorgevoerde voor- 
beeld van modulariteit is wel het speel- 
goed lego. 

Figuur 7.Sanering produktassortiment 
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De fabricage van een modulair ontwor- 
pen apparaat kan wezenlijk anders op- 
gezet worden dan die van een solitair 
apparaat. Een uit standaardcomponen- 
ten samengesteld apparaat kan per stuk 
gebouwd worden in een speciaal daar- 
voor o 
delen Cgezette fabricagelijn. De voor- 

aarvan zijn: 
1. kortere doorlooptijd van klanten-

order tot levering; 
2. 	lijnfabricage eenvoudiger toe as-

baar (zie Goldratt, Balancing o Pthe 
flow); 

3. 	eenvoudiger te automatiseren; 
4. 	vaak blijkt automatisering zelfs 

niet meer nodi ; 
5. leereffect bij f abricage standaard- 

componenten waardoor hogere effi- 
ciency en kwaliteit; 

6. 	gemakkelijker klantenwensen door 
te voeren (meer variaties); 

7. 	eenvoudiger produktiebesturing. 

Natuurlijk kunnen daar produktafhan- 
kelijk nog wat praktische tips aan toege- 
voegd worden. Zo kan bijvoorbeeld de 
software pas op het allerlaatste moment 
aan het apparaat worden toegevoegd. 
Het configuratiebeheer is hiermee sterk 
vereenvoudigd. De benodigde bekabe- 
ling kan worden overgedimensioneerd 
(meer draden dan strikt noodzakelijk). 
Hierdoor is de draadboom altijd dezelf- 
de. Is dit duurder? Als men met de con- 
ventionele methoden blijft werken, dan 
is dat meestal wel zo. Wil men echter al- 
le effecten meenemen dan komt men 
meestal tot de conclusie dat bij de mees- 
te produkten die in ons land worden 
vervaardigd de kosten voor de baat uit- 
gaan. 
Zo zijn er meer raktische voorbeelden 
te geven die van Y, elang zijn om dit con- 

Figuur 8. Sanering prodrtktassortiment 

----v----

1 


invoer ___, 
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Systeemdrager 

Systematische of modulaire produktopbouw 
-

Figuur 11. Systematische of modulaire produktopbouw 

cept succesvol in te voeren. Het resul- 
taat is dat er nieuwe produkten op de 
markt gebracht kunnen worden waar- 
door de diversiteit aan componenten 
sterk wordt beperkt. 

Bij het ontwerpproces moeten de logis- 
tieke voorwaarden zeer vroegtijdig 
worden ingevoerd. Het ontwerp ma 
geen solitaire ontwikkeling zijn, alle a l  
delingen moeten erbij betrokken wor- 
den. 'Kwaliteit ma niet alleen worden 
bepaald door de va fbieden op de werk- 
vloer, het moet in ebakken zitten in het 
produkt'. Maar dat aspect, plus de te 
verwachten kleinere seriegrootten, ver- 
eist veelal een modulair ontwerp. Daar- 
mee wordt ook een ander doel gediend, 

Figuur 9. Zo laat mogelijk spekfiek ma-
ken 

nameliik het reduceren van het aantal 
assemdia e-uren. De montagekosten 
voor een f lantenorder kunnen drastisch 
zakken; verbeteringen van 25% naar 
10% ziin realistisch. Maar hoe overtui- 
en we nu onszelf, de manager en de 

%oekho?der van de mogelijk te realise- 
ren resultaten. 

Beslissingscalculatie 
De voordelen van een lijnfabricage van 
standaardcomponenten leiden bij de 
huidige methode van kostpri'sbereke-
ning niet direct tot een lagere kostprijs. 
Alleen indien de directe arbeids- en ma- 
teriaalkosten aan de specifieke order in 
rekening worden gebracht en de overige b 

Figuur 10. Standaardisatie van tussen-
produkten 

Modulaire produktopbouw 
(beperkt aantal tussenprodukten 
als bouwstenen (modules) voor 

groot aantal eindprodukten) 

-,-----

Standaardisatie Zo laat mogelijk 
inkoopartikelen specifiek maken -

Bestrijden overtollige 
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Produktontwikkeling
traditioneel 
model 

\ Fabricage 

Idee ' Ontwikkelingsfase I Produktie 

verbeterdt%1 model Produktontwikkeling 

P 

/ Fabricage 

Idee Ontwikkelingsfase I Produktie 

Figuur 12. Produktontwikkeling 

b kosten als een algemene 'overhead1-toe-
slag worden berekend op basis van het 
bestaande niveau van de indirecte kos-
ten, zullen de voordelen van de eenvou-
diger fabricage niet terug zijn te vinden 
in een lagere kostprijs. O p  langere ter-
mijn veranderen juist deze indirecte 
kosten door de andere wijze van rodu-Bceren. Bovendien kunnen voor e stan-
daardcom onenten grotere aantallen 
inkoopdefen per leverancier worden be-
steld waardoor prijs- en kwaliteitsvoor-

delen ontstaan. Ook zuilen na ver100 
van tijd de arbeidskosten per modufe 
gaan dalen vanwege het repeterende ka-
rakter. 
Voor de keuze tussen modulaire of soli-
taire ontwerpen geeft de huidige kost-
prijscalculatie onvoldoende informatie. 
Een beslissingscalctllatie waarbij de rele-
vante factoren zoveel mogelijk ekwan-
tificeerd worden is noodzakelijf om een 
juiste keuze te kunnen maken. Vooral 
de indirecte kosteneffecten verdienen 

hierbij de aandacht, met in het bijzon-
der de vijf R's: Rente, Ruimte, Risico, 
Reparatie en Restvoorraden (zie kader 
1). 

Naast voordelen in de indirecte kosten-
sfeer zal ook het eerste ontwikkelings-
proces verbeteren. Het eerste a paraat 
produktierijp maken zal langer Eunnen 
duren dan bij de conventionele benade-
ring. Dit kan men oplossen door niet 
meer na elkaar te gaan werken maar 

KAER1 
EVIJF R'S 

Rente Risico Reparatie 
Door een verschuiving van het ont- Planning van een modulair o ge- Naast de be erking van de ombouw-
ko pelpunt van de voorraad eindpro- bouwd apparaat is veel eenvouJger kosten kan c fe levering van service-on-
duEten naar de assemblagelijn wordt voor een bepaalde toepassing. Het to- derdelen eenvoudiger plaatsvinden 
het mo elijk de voorraden drastisch taal voor de markt van een specifieke door de uitwisseling van componen-P6terug te rengen. Verminderingen van serie apparaten is goed in te schatten, ten. Zeker geldt dit voor leveringen 
50% zijn niet uitgesloten. maar de onderlinge verdeling veel aan het buitenland. Naast repareren 

moeilijker. Hierdoor ontstaan vaak wordt het bij een modulaire o bouwCkostenverslindende spoedacties, irri- mogelijk om een apparaat bij e klant 
Ruimte tatie bij de klant en ombouwkosten. te 'upgraden' (zoals nu bij personal 

Zowel de benodigde ruimte voor de Bij een modulaire opbouw is dit echter computers reeds mogelijk is). De op-
halffabrikaten als die voor gereed pro- beperkt daar de componenten over en zet van service-manuals kan drastisch 
dukt wordt sterk beperkt. Daarnaast weer te gebruiken zijn. De alternatieve vereenvoudigd worden. Mogelijkhe-
kan lijnfabricage in een kleinere ruim- aanwendbaarheid blijft tot het eind den tot ingebouwde diagnoses komen 
te gerealiseerd worden dan een func- van het pr~dukt ie~rocesgegaran- binnen het bereik. 
tioneel ingerichte fabricage. deerd. 

Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, jrg. 6, 199015 



naast elkaar (zie figuur 12). Men moet 
weten wat de markt wil en het moet uni-
verseel toepasbaar zijn. De winst ligt in 
het verder ontwikkelen van steeds nieu-
we uitvoeringsvormen. Doordat er 
slechts gedeeltelijk wijzigingen behoe-
ven plaats te vinden is een snelle intro-
ductie van de aangepaste apparatuur 
mo elijk. Daardoor kan men sneller in-
s eken op veranderingen in de markt in 

vorm van technische specificaties of 
visuele uitvoering. De keerzijde van de 
medaille is dat bij een fout in het ont-
werp dit zijn invloed heeft op alle ande-
re uitvoeringsvormen. Dit beperkt zich 
echter tot een klein deel van het appa-
raat. 

De diverse kostenverlagende effecten 
van een modulaire opbouw kunnen op-
lopen tot zeker 20% van de voorraad-
waarde van het totale onderhanden 
werk. Een aantal resultaten zijn moei-
lijk te calculeren zoals een tevreden 
Mant die een a paraat met meer (uit-
breidings)mogeijkheden op tijd gele-
verd krijgt. Deze effecten zouden echter 
separaat in de opbrengstensfeer verder 
uitgewerkt dienen te worden. Bij toe-
passing van het modulaire concept geldt 
dat de kosten ruimschoots voor de baat 
uitgaan. Men moet geloven in de baten. 

Tot slot 
Dit artikel is zeker niet bedoeld om met 
de verwijtende vinger in de richting van 
de ontwerpers te wijzen. Integendeel de 
logistici zullen zelf de aanzet moeten 
geven tot het verbetering roces. Het 
aat er om dat er gezamen&k naar oe-

L.ssingen gezocht wordt. Bottle-nec s 
verplaatsen zich nu eenmaal van de ene 

Restvoorraden 
Een vaak vergeten onderwerp betreft 
de restvoorraden. Bij beëindiging van 
de fabricage van een bepaald type ap-
paraat blijven we vaak nog jaren met 
onverkoopbare voorraden aan halffa-
brikaten zitten. Deze dienen meestal 
verschrot te worden. Naast het feit dat 
men hier weggegooid geld in heeft ge-
stopt is het een ontoelaatbare overbe-
lasting van het milieu. Bij een modu-
lair ontwer is het risico incourant 
kleiner omlat de componenten uni-
verseel toepasbaar zijn en inbouw in 
een totaal ander apparaat eenvoudig 
uitvoerbaar is. 

KAWI2 
TIUI TIPS 

I. Ontwerp modulair, houd reke- voorgeschreven als specificatie 
ning met toekomstige uitvoerin- voor het ontwerpen. 
gen, beperk het aantal codenum-
mers (standaardisatie) en het aantal 7.Bouw 'dure' delen zo laat moge-
stuklijstniveaus. Beperk het aantal lijk in en maak het apparaat pas aan 
leveranciers maar geef nieuwe toe- het eind van het produktieproces 
leveranciers een kans en zorg voor klantspecifiek; 
reserveleveranciers. 

8. Ontwikkel geen dingen die er al 
2. Houd er rekening mee dat bij zijn (het wiel is al uitgevonden), 

grote variëteit van produkten de maak realistische ontwikkelplan-
voorspelbaarheid van het ~ r o d u k t  nen en voorkom 'running changes' 
afneemt. door alleen 'uit'ontwikkelde pro-

dukten in produktie te nemen. 
3. Leveringsbetrouwbaarheid is een 

kwaliteitsitem. Voor een hoge be- 9. Ontwer zodanig dat assemble-
trouwbaarheid moet de logistieke ren makgelijker goed dan fout ge-
bestuurbaarheid van de produktie daan kan worden. Eis een be-
zo groot mogelijk zijn. trouwbaar, automatiseerbaar en 

maakbaar produkt. Maak de pro-
4. Elke material handling geeft kans dukttoleranties zo ruim als enigs-

op beschadiging en het transporte- zins mogelijk is. Gereedschappen 
ren van lucht is duur. zijn duur. Benut ze daarom zo uni-

verseel mogelijk. Laat de ontwer-
5. Bij elk procesontwerp behoort pers weten wat u heeft. 

een logistiek besturingsontwerp. 
Ontwer bij voorkeur zodanig dat 10.Denk aan de laatste bestemming 
uw proBukt in 'f1ow'-produktie te van produkten, namelijk het uit de 
maken is. circulatie nemen c. verschrotten 

of liever de mogelij heid tot her-
6. Insteltijden zijn een technisch gebruiken. 

9; 
gegeven, maar worden vanuit de 
gewenste logistieke besturing 

afdeling naar de andere. Kijken in el- zorgvuldige afstemming van de diverse 
kaars keuken werkt verhelderend. Wat activiteiten in de goederenstroom (be-
wordt bereikt is dat er een verbetering drijfskundige aanpak) zal men op de 
van de communicatie tussen de afdelin- lange termijn de (buitenlandse)concur-
gen optreedt. Het kan alleen samen rentie een slag voor kunnen zijn. 
steeds beter. 

Aandacht voor de logistiek in de begin-
fase van het ontwerp maakt het moge-
lijk de goederenstroom zodanig te be-
heersen dat er korte doorlooptijden 
ontstaan. Dat geldt zowel voor het een-
malige proces vanaf ontwerp tot eerste 
aflevering als bi' het repeterende proces 
van nieuwe orders tot levering. Finan-
cieel gezien kan dit verbluffende resul-
taten geven, zeker in een bedrijf met een 
grote voorraad onderhanden werk. 
Invoering van een op bovenstaande fei-
ten ebaseerd ontwerpconcept is een 
van fe logistieke verbeteringsmogelijk-
heden. Logistiek vriendelijk ontwerpen 
moet meer aandacht krijgen de komen-
de jaren. Het is duidelijk dat de ontwer-

er meer aan zijn hoofd heeft dan dit al-
Es. Ergonomie, energiebesparing, mi-
lieu-eisen enz. Alleen echter door een 

Noten 
1. Het boek 'Logistiek Vriendelijk Ont-

w e v e n J  is te bestellen bij het NEVEM 
voor f 95 (ISBN 90 80 0435 1-6). 

2. A. R. van Goor, Fysieke Distributie, 
denken in toegevoegde waarde (ISBN
90 274 0513 1). 

3. Zie ook het artikel 'Betekenis modulair 
ontwerpenvoor logistiek' van W.J. Men-
ninga in: Inkoop & Logistiek, jrg. 3,1987/ 
1 1 .  
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