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Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in 
beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen wor-
den vervaardigd. 

 

Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbe-
reiden van de productie dat de productieprocessen 
ongestoord en doelmatig kunnen verlopen, alsmede 
het bewaken van de productieprocessen, hetgeen in-
houdt: toezien dat zij verlopen zoals zij zijn gepland. 

 

Bestelsysteem BS-
methode 

Bestelmethode waarbij doorlopend de mogelijkheid 
is tot bestellen (variabel bestelinterval). Wanneer het 
bestelniveau is bereikt wordt een bestelorder ge-
plaatst die afhankelijk is van de voorraad op het mo-
ment van bestellen. 

 

Bestelsysteem BQ-
methode 

Bestelmethode waarbij doorlopend de mogelijkheid 
aanwezig is om te bestellen (variabel bestelinterval). 
Wanneer het bestelniveau (B) is bereikt, wordt een 
bestelorder geplaatst met een bestelgrootte (Q), die 
voldoende is om de voorraad tijdig aan te vullen. 

 

Bestelsysteem sS-
methode 

Een methode, waarbij periodiek (vast bestelinterval) 
de voorraadhoogte wordt beoordeeld. De bestelde 
hoeveelheid is afhankelijk van de voorraad op het 
moment van bestellen. De bestelde hoeveelheid is 
gelijk aan het maximale voorraadniveau (S) minus 
de geconstateerde voorraadhoogte (s). 

 

Bewerkingslijsten Aan de hand van tekening(en) worden de te verrich-
ten bewerkingen geanalyseerd, waarbij het resultaat 
van de analyse wordt vastgelegd op een bewerkings-
lijst. 

 

Bewerkingsstructuur van 
een product 

Dit geeft aan welke bewerkingen in welke volgorde 
nodig zijn om het product te vervaardigen. 

 

Bewerkingstijd De tijd, die nodig is om de verschillende bewerkin-
gen aan een productie-order uit te voeren. 

 

Bill of Operations De lijst waarin vermeld staat welke handelingen 
moeten worden verricht en hoeveel tijd voor elke 
handeling nodig is, alsmede de volgorde van de han-
delingen. 
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Buffa-ratio Een kengetal, dat de verhouding tussen het aantal 
dagen tot de afleverdatum en de resterende bewer-
kingstijd aangeeft. 

 

Capaciteitsgroepen Groepen van gelijksoortige (hand-/machine-)bewer-
kingen waarin de uit te voeren opdrachten binnen de 
groep uitwisselbaar zijn. 

 

Capacity requirements 
planning CRP 

Aan de hand van het HPP en de gegevens van de 
beschikbare machine- en arbeidscapaciteiten wordt 
nagegaan of de kritische capaciteitsgroepen toerei-
kend zijn (gemiddeld over de tijd). 

 

CIM 
Computer Integrated 
Manufacturing 

Een totaalkader (denkraam), waarin alle processen 
in een bedrijf die betrekking hebben op de voortbren-
ging en afzet van haar producten in hun onderlinge 
afhankelijkheid hun plaats krijgen. 

 

Co-makership Een langdurige contractuele relatie tussen een toele-
verancier en een producent waarbij betrouwbaarheid 
voor wat betreft kwaliteit en levertijd centraal staat. 
De toeleverancier stelt zijn specialistische kennis 
daarbij veelal ten dienste van de producent om ge-
zamenlijk een specifiek probleem op te lossen. 

 

Commonality De mate waarin een materiaal of component toepas-
baar is in verschillende eindproducten. 

 

Concept Five Zero's Geen voorraden, geen afval, geen uitval, geen pa-
pier en geen doorlooptijd. 

 

Distributiesysteem 
Ordergestuurd 

Na het plaatsen van een verkooporder worden de 
benodigde goederen besteld. 

 

Distributiesysteem 
Voorraadgestuurd 

De voorraad wordt aangevuld, wanneer het bestelni-
veau is bereikt. 

 

Doorlooptijd 
Werkelijke 

De som van de bewerkingstijden en de wachttijden. 

 

Doorlooptijd 
Minimale 

De som van de bewerkingstijden. 
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Dynamische spelings 
methode 

Prioriteitsregel voor orders, waarbij wordt berekend bij 
welke order er de minste speling is tussen de aan de 
verkoop toegezegde leverdatum en de thans volgens de 
planning mogelijke leverdatum. 

 
Eindassemblage Het samenvoegen van een aantal halffabrikaten of 

componenten tot onderling verschillende producten. 

 
Eindproduct De voor de klant bestemde producten. 

 
FIFO 
First In First Out 

Prioriteitsregel voor  productie-orders,  waarbij  de 
oudste order het eerst wordt behandeld. 

 
Functionele structuur fa-
bricageproces 

Alle machines die zijn gespecialiseerd in een bepaalde 
soort bewerking (draaien, frezen, kotteren, etc.) bij elkaar 
geplaatst, tezamen met een groep mensen die deze 
machines bedienen. 

 
Geleidekaart Een document dat bij een productie-order blijft, om de 

order te kunnen identificeren. Soms worden er tevens 
aantekeningen op gemaakt over de voortgang, verrichte 
werkzaamheden, uitgevoerde controles, etc. 

 
Gereedschapsbon Een bon die gebruikt wordt, wanneer voor een order 

speciale, niet vrij beschikbare (kostbare) gereed-
schappen nodig zijn. 

 
Groepentechnologie Een fabricagewijze waarbij producten uit een assortiment 

die ongeveer dezelfde vorm en afmeting hebben en dus 
ongeveer dezelfde bewerking moeten ondergaan deze 
bewerkingen op een vaste lay-out ondergaan. 

 
Handelsbedrijf Een bedrijf waar de ingekochte goederen in vrijwel 

dezelfde toestand worden verkocht. 

 
Hoofdproductieplan 

HPP 
Het plan dat aangeeft, welke hoeveelheden van welke 
producten gedurende de planperiode zullen worden 
geproduceerd. 
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Job shop productie Een fabricagewijze waarbij de producten voor het 
ondergaan van hun bewerkingen kriskras door de fa-
briek gaan. 
Deze productievorm wordt toegepast als met dezelf-
de faciliteiten een grote variëteit van producten moet 
worden bewerkt of indien het productontwerp vaak 
aan veranderingen onderhevig is. 

 
Just in Time 

JIT 
Materialen arriveren precies op het moment, waarop 
zij voor de productie nodig zijn, niet eerder en niet 
later. (Variant 1; Inkoopmarkt.) De eindproducten 
worden uitgeleverd op de door de klant gewenste 
tijden. (Variant 2; Verkoopmarkt.) Productie met een 
zeer korte doorlooptijd, dikwijls aangeduid met 
flexibele productie. (Variant 3; Productie). 

 
Kanbansysteem Een methode van voorraadaanvulling, waarbij de 

kaartjes van de verbruikte onderdelen naar de on-
derdelenproductie of de afdeling inkoop gaan ter ver-
vanging. Bij het Kanbansysteem worden geen eco-
nomische series van onderdelen gefabriceerd. Een 
variant op de productiemethode waarbij de 
eindproducten worden gefabriceerd uit een beperkt 
aantal standaardonderdelen. 

 
Kritieke pad De werkzaamheden, in een netwerkplanning, die be-

palend zijn voor de projectduur. 

 
Kwaliteit De mate waarin door een product wordt voldaan aan 

de (functionele en technische) eisen van een klant. 

 
Logistiek Een geïntegreerde beheersing van de gehele goede-

renstroom. Daarbinnen worden onderscheiden: -    
material management: geïntegreerde beheersing van 
de goederenstroom naar en door de 
productie;(fysieke-)distributiemanagement: 
geïntegreerde beheersing van de goederenstroom in 
het distributie traject. 

 
LIFO 
Last In First Out 

Prioriteitsregel voor productie-orders, waarbij de 
laatst binnengekomen orders het eerst worden ver-
werkt. 

 
Lijnproductie Bij de product- of lijnlay-out zijn de technische hulp-

middelen en de uitvoerende personen opgesteld in 
volgorde van de bewerkingen aan een bepaald 
product. 
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Magazijnen 
Open- 

Magazijnen, waaruit het personeel materialen kan 
weghalen zonder dat magazijnbonnen worden uitge-
schreven. Het verbruik wordt door inventarisatie be-
paald. 

 

Magazijnen 
Gesloten- 

Uitsluitend tegen afdracht van magazijnbonnen wor-
den door magazijnpersoneel goederen afgegeven 
aan het productiepersoneel. 

 

Manufacturing Resource 
Planning 
MRPII 

De planning van de beschikbare productiecapaciteit, 
"in samenhang met de beschikbaarheid van materi-
aal"! 

 

Massaproductie De hoedanigheid van de te vervaardigen producten 
zijn afgestemd op de behoefte van de collectiviteit 
van de afnemers. 

 

Materiaalbehoefte plan-
ning MBP 

De planning van: 
-    de tijdstippen, waarop de voor de productie nood-

zakelijke materialen beschikbaar moeten zijn. de 
hoeveelheden waarin ze beschikbaar moeten zijn 
(zie MRP-I). 

 

Materiaalstructuur 
Technische 

Dit geeft aan uit hoeveel en welke verschillende ma-
terialen een product is samengesteld. 

 

Materiaalstructuur 
Logistieke 

De samenstellende hoofdbestanddelen van een 
product worden als eindproduct voor de productie 
aangemerkt en niet de voor verkoop bestemde 
modellen. 

 

Material management Het management van een bedrijf dat is betrokken bij 
de ondergenoemde fasen van de goederenstroom 
door de organisatie (het inkopen, het vervaardigen 
van de producten en het voorraadbeheer van de 
eindproducten). 

 

Material Requirements 
Planning (MRP-I) 

Materialen, 
samengestelde 

Materiaalsbehoeftebepaling. MRP-I vertaalt het 
Hoofd Productie Plan in opdrachten aan de 
fabricageafdelingen voor fabricage van componenten 
en onderdelen, respectievelijk in bestellingen bij 
derden, die nodig zijn voor het uitvoeren van het 
HPP. 

Materialen, onderdelen, componenten, die uit meer-
dere enkelvoudige delen bestaan. 
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Materialen, 
enkelvoudige 

Materialen, onderdelen, componenten, die slechts uit 
één deel bestaan en niet verder kunnen worden ont-
leed. 

Materialen, onderdelen of Materialen die in de eindproducten worden opgeno- 
componenten men. 

Nacalculati
e 

De werkelijke hoeveelheden materialen en werkelijke 
tijden worden vergeleken met de geplande (= voor-
gecalculeerde) hoeveelheden en tijden door de ad-
ministratie en vervolgens worden de geconstateerde 
verschillen naar oorzaak geanalyseerd. 

 

Netwerkplanning Een vorm van projectplanning, waarbij middels sche-
matechnieken (CPM/PERT) een overzicht wordt ver-
kregen van de onderling uit te voeren activiteiten in 
hun onderlinge samenhang. 

 

Omloopsnelheid De verkopen per periode tegen kostprijs gedeeld 
door de waarde van de gemiddelde voorraad tegen 
kostprijs. 

 

Ontkoppeling Verschillende delen van capaciteiten (fabrieken, ma-
chines) kunnen als afzonderlijke capaciteiten functio-
neren. 

 

Physical distribution Het management dat is betrokken bij voorraadbe-
heer, magazijnbeheer, orderverwerking en transport. 

 

Planning 
Strategische- 

Plannen die betrekking hebben op het operationeel 
maken van de doelstellingen van de organisatie op 
lange termijn ( 5 - 1 0  jaar). (Welke producten gaat de 
organisatie maken, c.q. leveren, welke markten be-
dienen, welk marktaandeel bereiken.) 

 

Planning 
Tactische- 

Plannen waarin wordt vastgesteld op welke wijze de 
vastgestelde doelen moeten worden bereikt op korte 
termijn. (Welke middelen zijn nodig, welke methoden 
en technieken zullen bij de uitvoering van de activi-
teiten worden toegepast.) 

 

Planning 
Uitvoerings- 

plannen die betrekking hebben op de productie-
orders, die in uitvoering moeten worden genomen. 
(Bestellen en/of reserveren van materialen, machine-
en arbeidscapaciteit voor de productie-orders.) 
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Primair proces Een bedrijfsproces dat de kernactiviteiten van de or-
ganisatie omvat. Bij een industriële onderneming on-
der andere inkoop, goederenontvangst, opslag, 
productie, verkoop. 

 

Proces- of functionele 
lay-out 

De bewerkingen, respectievelijk machines van de-
zelfde soort worden zoveel mogelijk bijeen geplaatst 
in secties. 

 

Product 
Implosie 

De opbouw vanuit de basiselementen naar het 
product toe. 

 

Product 
Explosie 

Het opdelen van een product in haar - kwantitatief 
bepaalde - samenstellende delen. 

Product/marktcombinatte    Een artikel of artikelgroep die op een  bepaalde 
markt wordt verkocht. 

Productiebedrijf Een bedrijf waar de inkomende goederen worden 
verbruikt voor het tot stand brengen van een gedaan-
tewisseling of transformatie tot een geheel ander 
product. 

 

Productiebeheersing Alle activiteiten die betrekking hebben op het in de 
tijd en qua plaats afstemmen van materialen en ca-
paciteiten op elkaar, zodat wordt voldaan aan zowel 
doelstellingen die betrekking hebben op het product, 
als op het verloop van het productieproces zelf. 

 

Productiebesturing Het nemen van beslissingen en de uitvoering daar-
van in het kader van de productie. 

 

Productieplan 
Hoofd- 

Het plan waarin vermeld staat welke eindproducten 
in de planperiode zullen worden geproduceerd. 

 

Pull-systeem Een materiaaluitgiftesysteem waarbij het 
productiepersoneel, op eigen initiatief, de benodigde 
materialen voor een productie-order afhaalt in het 
magazijn. 

 

Push-systeem Een materiaaluitgiftesysteem waarbij op basis van 
de productieplanning automatisch of op initiatief van 
de afdeling planning aan intern transport de opdracht 
wordt gegeven materialen vanuit het magazijn naar 
de productie-afdelingen te brengen. 
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Regelkring Doelstelling van de regelkring is een blijvende "aan-
passing" te bewerkstelligen tussen de uitvoering van 
een proces en het gestelde doel, tussen verkregen 
resultaat en gewenst resultaat of norm. 

 

Seizoenfluctuaties De wijzigingen in de afzet volgens een tijdspatroon. 

 

Servicegraad De mate waarin door de onderneming aan de klant 
uit voorraad kan worden geleverd, binnen de over-
eengekomen levertijd. 

 

SOT 
Shortest Operating Time 

Prioriteitsregel voor  productie-orders,  toewijzing   in 
volgorde van kortste bewerkingstijd. 

 

Speling Het verschil tussen de laatste en vroegste eindtijd 
van een productie-order. 

 

Stuklijsten Aan de hand van goedgekeurde tekeningen, wordt 
op lijsten aangegeven welke materialen (grondstof-
fen, hulpmaterialen) en welke hoeveelheden nodig 
zijn voor het vervaardigen van een bepaald product. 

 

Stukproductie Het vervaardigen van een product dat geheel is afge-
stemd op de specifieke wensen van de individuele 
afnemer. 

 

Suboptimalisatie Eenzijdig een bepaald doel nastreven met verwaarlo-
zing van andere doeleinden. 

 

Tijdverantwoordingsbon-
nen 

Een bon waarop vermeld wordt de gewerkte tijd aan 
een order en door welke werknemer en gedurende 
welke tijd met welke machine dat is gebeurd. 

 

Toepasbaarheid Het aantal verschillende bewerkingen dat een capa-
citeit (mens, machine, etc.) kan uitvoeren door de in-
stellingen ervan te wijzigen. 

 

Transformatieproces Ingekochte goederen (grond-, hulpstoffen, materia-
len) krijgen door het uitvoeren van handmatige- of 
machinebewerkingen door capaciteiten (mensen, 
machines, gereedschappen en ruimte), die in dit 
proces geen verandering ondergaan een andere 
verschijningsvorm en andere eigenschappen. 

 

Uitlevering Vanuit productie-logistiek oogpunt houdt dit in dat het 
product aan de door de verkoop gestelde eisen vol-
doet, de eindcontrole is gepasseerd en aan de ver-
koopafdeling wordt overgedragen. 
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Voorraad 
Economische 

De voorraad goederen waarover de organisatie prijs-risico 
en onverkoopbaarheidsrisico loopt. 

 
Voorraad 

Technische 
De voorraad goederen die in een organisatie aanwezig is. 

 
Voorraden, 

Distributie- 
Voorraden eindproduct die als functie hebben directe 
levering aan de klant mogelijk te maken. 

 
Voorraden, 

Pijplijn- 
Goederen die onderweg zijn van de ene schakel in de 
bedrijfskolom of in het productieproces naar de andere. 

 
Voorraden, 

Grijp- 
Voorraden waarvan het verbruik wordt vastgesteld 
middels inventarisatie. 

 
Voorraden, 

Ontkoppelings- 
Voorraden goederen die worden aangehouden om de 
achtereenvolgende activiteiten een zekere onaf-
hankelijkheid in snelheid van uitvoering te geven. 

 
Voorraden, 

Fabricage- 
Voorraden grond- en hulpstoffen en/of onderdelen die 
als functie hebben het productieproces ongestoord te 
doen verlopen. 

 
Voorraden, 

veiligheids- 
Voorraden die worden aangehouden om toevallige 
fluctuaties in de vraagsnelheid en/of levertijd op te vangen. 

 
Vraag 

Afhankelijke 
Een (interne) behoefte aan onderdelen, materialen voor 
de productie-orders van eindproducten die in het HPP 
zijn opgenomen. 

 
Vraag 

Onafhankelijke 
Een vraag van derden naar eindproducten in verband 
met afgesloten verkooporders. 

 
Werkopdrachten Lijsten waarop informatie vermeld staat voor de 

productie-afdeling over de uit te voeren werkzaamheden. 


