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Hoofdvraag:
In welke mate is het voor projectgroep C1 mogelijk om een winstgevende 
frisdrankfabriek te ontwerpen, berekend op een vooraf bepaalde vraag?

Conclusie:
Projectgroep C1 kan de fabriek genaamd ‘Djuzz’ leveren. Geplaatst op het adres 5215 MR, op 
bedrijventerrein ‘De Brand’. Met een servicegraad van 99,999% heeft de fabriek voldoende 
capaciteit om in te spelen op de te verwachten vraag.

Hiermee zal, over een tijdsbestek van 10 jaar, een omzet gerealiseerd worden van

€27.549.900

en een bijbehorende winst van 

€4.227.372

Kortom, de bouw van de fabriek is haalbaar en winstgevend.

Return Of Investment

Winst

400 Zonnepanelen

Centrale 
Locatie

€4.227.372

18%

7 uur Produceren 
per dag

Lage 
doorloop

tijden
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De lening voor het pand bedraagt   €2.4150.000,-
Dit zal betaald worden over een periode van 25 jaar, tegen een rente van 4%

De jaarlijkse Annuïteit bedraagt €154.588,89

De lening voor het machinepark bedraagt  €1.350.000,-
Dit zal betaald worden over een periode van 10 jaar, tegen een rente van 4%

De jaarlijkse Annuïteit bedraagt €166.442,77



Dit project betreft een haalbaarheidsstudie voor Bilfinger Tebodin. In deze haalbaarheidsstudie wordt 

onderzocht of het haalbaar is om een nieuwe fabriek te bouwen voor drie nieuwe frisdranken. Op dit moment 

weet Bilfinger Tebodin niet goed hoe het bedrijf een plan kan maken voor de bouw van een nieuwe innovatieve 

frisdrankfabriek. Deze nieuwe frisdranken hebben elk een eigen samenstelling, uiterlijk, vraag en manier van 

produceren. Daarnaast moet de fabriek niet meer dan 3500m³ bevatten. Voor deze haalbaarheidsstudie wordt 

het DMADV model gebruikt.

Voor deze haalbaarheidsstudie is een hoofddoelstelling opgesteld. Deze luid als volgt;

“Een concreet plan voor de bouw van een frisdrankfabriek, welke voldoet aan een vooraf opgesteld programma 

van eisen en waarvan de werking is bewezen met een simulatie, te voltooien binnen een periode van 9 weken”.

Ook is er een hoofdvraag opgesteld. Deze luid als volgt;

“Kan er een winstgevende frisdrankfabriek worden opgesteld met drie verschillende productlijnen binnen 

3500m³ voor Bilfinger Tebodin binnen 9 weken?”.
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Algemene context 
Djuzz™ produceert een verschillende frisdrankflessen. De productie bestaat voornamelijk uit assemblage op de verschillende 

productielijnen op verschillende locaties van het bedrijf. Vanwege de groeiende afzet evenals het groeiende assortiment 

voldoet de huidige ruimte niet. Een nieuwe productielijn zal gebruikt worden voor drie verschillende producten. Het bedrijf 

is financieel gezond en heeft veel potentie ook de bank staat klaar om kapitaal beschikbaar te stellen.

Missie van bedrijf
Djuzz™ hanteert als missie: "De kwaliteit van het leven van mensen in Nederland verbeteren door het leveren van kwalitatief 

hoogwaardige en gezonde frisdrank en door deze op een duurzame wijze te produceren”. Ook heeft Djuzz™ enkele normen 

en waarde zoals respect en waarde toevoeging voor de verschillende stakeholders.

Visie
De visie van Djuzz™ is als volgt. Het behouden van de unieke marktpositie door het behouden van de Brabants afgestemde 

karakteristieken van de producten. Door te focussen op het duurzaam assembleren van het eindproduct en een langdurige 

relatie met de zakelijke partners op basis van flexibiliteit en wederzijds vertrouwen.

Doelstellingen/ strategieën van Djuzz™
Enkele doelstellingen en strategieën zijn cruciaal voor het voldoen aan de missie/visie.

“Doorgaan met beheerst groeien”Door het productenbestand zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de 

markt. Dit door middel van winstgevendheid en omzetgroei van bestaande productgroepen en indien nodig nieuwe 

assemblage fabrieken waarbij alle vestigen streven naar flexibiliteit.

“Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid”De nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct door de risico’s zoveel mogelijk te 

inventariseren/elimineren. Tevens is het streven duurzamer te ondernemen om een ‘groener’ imago te krijgen.

“Optimaliseren van kosten bij een constant hoge kwaliteit en leverbetrouwbaarheid” Het bedrijf staat open voor continue 

verbetering denk aan, optimaliseren voorraad, etc. Ook zal Djuzz™ streven naar geen nee-verkopen om het imago hoog te 

houden en de mond-tot-mond reclame positief te houden. Om de doelstellingen te monitoren worden KPI’s opgesteld en 

gemonitord.

Kernwaarden
Er staan vier kernwaarden centraal: Prestatiegerichtheid – Klantgerichtheid – Flexibiliteit – Duurzaamheid
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Marktbeschrijving:

• Vraag caloriearme dranken neemt toe.

• 80% van de frisdrank drinkers kiest bewust voor caloriearme frisdrank.

• Er zitten 25% minder calorieën in frisdrank in 2019 in vergelijking met 2012.

• Er is 23% minder frisdrank verkocht in de retail over de tijdsperiode van 2011 tot 2019.

• Heterogeen product.

• Marktvorm is een heterogene oligopolie.

Productmix
• 3 varianten, bestaande uit 5 onderdelen per variant die worden ingekocht (exclusief de 

verpakking)

• PET-fles met een schroefdop (grootte PET-fles verschilt per variant zie onderstaande 
tabel) 

• Etiket en additief verschilt per variant, zie onderstaande tabel. 

• Een verkeerde combinatie betekent afkeur product

Let op:  Rekening houdend met omsteltijd etiketdrukker en etiketplakker door verschillende 

etiketten

• Rekening houdend met omsteltijd data op etiket

• Rekening houden met flesgrootte met betrekking tot variatie in maten verschillende 
producten/ingepakte producten ook met betrekking tot de pallet indeling

Product Maat (inhoud) Dimensionering (D X h) in cm

W1 0,5 L 6x16

W2 1,0 L 8x24

W3 1,5 L 10x28

Product Flesgrootte Additief Etiketkleur

Sparkling 
Apple

1,5 liter Groene kleurstof Oranje

Sparkling 
Lemon

1,0 liter Gele kleurstof Blauw

Sparkling 
Blueberry

0,5 liter Blauwe kleurstof Geel
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Financiële KPI’s

• Break even omzet

• Break even afzet

• Totale omzet

• Omzet per product

• Totale afzet

• Afzet per productgroep

• Totale brutowinst (<€1.500.000)

• Brutowinst per product

• Totale nettowinst (<€1.000.000)

• Nettowinst per product

• Terugverdienperiode vaste activa 
(<10 jaar)

• Cashflow

• Cash conversion cycle

• Nee-verkopen (<100% -
servicegraad)

Productie KPI’s

• Percentage goedgekeurde producten per 
machine (>97%)

• Percentage benutting per machine (>90%)

• OEE(>80%)

• Aantal stilstanden gepland (aantal 
stilstanden = aantal keer omstellen)

• Aantal stilstanden ongepland (hoe lager 
hoe beter)

• Doorloopsnelheid (Hoe hoger hoe beter)

• Aantal tussentijds voorraden (Zo min 
mogelijk

• Voorraadkasten (zo min mogelijk)

• Winst per vierkante meter van de voorraad 

• Percentage leegstaande voorraad plaatsen 
<50%

• Kosten per vierkante meter van de 
voorraad (<€600)

Kwaliteit KPI’s

• Percentage goedgekeurde producten 
(97%)

• Aantal rework / percentage rework
(<5%)

• Aantal klachten van klanten over de 
kwaliteit (<100 per jaar)

• Op tijd leveren van de producten bij 
de klanten (>99%)

• Aantal kwaliteitscontroles (<5)

Duurzaamheid KPI’s

• Percentage groene energie verbruikt 
(100%)

• Totale CO2 uitstoot (0 gram)

• Percentage van verspillingen (<5%)
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Randvoorwaarden
• De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten produceren zonder Nederlandse en Europese 

wetten te breken;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het in gebruik 

nemen van de fabriek in Den Bosch;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten afstemmen op de markt die betreden wordt 

binnen Nederland;
• De capaciteit van de nieuwe frisdrankfabriek moet bepaald worden waardoor de 

voorraadpunten in de nieuwe frisdrankfabriek bepaald kunnen worden;
• Flessen binnen één verpakkingseenheid (collo) moeten allemaal dezelfde houdbaarheidsdatum 

hebben;

Functionele eisen
• De nieuwe frisdrankfabriek zal haar grondstoffen van een ethisch verantwoorde leverancier 

verkrijgen;
• De totale opbrengst van alle geproduceerde producten is 97%;
• De frisdrankfabriek is flexibel ingericht;
• De informatievoorzieningen in de frisdrankfabriek dienen duidelijk in kaart gebracht te zijn;
• De organisatie van de frisdrankfabriek dient een duidelijk omschreven structuur te hebben;
• Er zal een systeem zijn die duidelijk de voorraad en producten bijhoud;

Operationele eisen
• De nieuwe frisdrankfabriek mag niet stil komen te liggen, hiertoe horen er voldoende 

voorraden aanwezig te zijn;
• De machines dienen bediend te worden;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben;
• De technische resultaten zijn zo hoog mogelijk;
• De nieuwe frisdrankfabriek zal zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten;
• Op een pallet mogen verpakkingen maximaal één dag verschillen in houdbaarheidsdatum;
• Er worden verschillende KPI’s opgesteld. Deze horen gemonitord te worden en er moet 

bijgestuurd worden wanneer nodig;

Afbakening projectgrenzen
Het project richt zich op het ontwerpen van een nieuwe frisdrankfabriek. Dit wordt gedaan op 
het leidend model van DMADV. Hierbij hoort het maken van een PvA, tussenrapportage, 
eindrapportage, ED model en portfolio. Het resultaat van het project zal niet in werkelijkheid 
worden gebracht. Al het andere valt buiten dit project en wordt niet meegenomen. 

Het project zal plaatsvinden vanaf 1 februari 2021 tot en met 4 april. Buiten deze data zal er niet 
gewerkt worden aan dit project.

Ontwerpbeperkingen
• De nieuwe frisdrankfabriek mag een inhoud van maximaal 3500 m³ bevatten;
• De nieuwe frisdrankfabriek mag maximaal 5 meter hoog zijn;
• Toevoegingsmachines kunnen slechts twee onderdelen samenvoegen per handeling;
• De economische levensduur van nieuwe machines is 10 jaar;
• De economische levensduur van het pand is 25 jaar;

Uiteindelijke opleveringen:
• Plan van aanpak (PvA);
• Tussenrapportage (PPT en Excel);
• Eindrapportage (PPT en Excel);
• Gevalideerd ED-model;
• Portfolio;
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Marktvraag
De marktvraag stijgt elk jaar met 4% 
(factor 1,04) tot en met jaar 8. In de 
laatste twee jaren daalt de marktvraag elk 
jaar met 2% (factor 0,98).

Veiligheidsvoorraad
De veiligheidsvoorraad stijgt en daalt mee 
met de marktvraag. Hierdoor stijgt de 
veiligheidsvoorraad elk jaar met 4% (factor 
1,04) tot en met jaar 8. In de laatste twee 
jaren daalt de marktvraag elk jaar met 2% 
(factor 0,98).Servicegraad

De servicegraad is berekend voor alle jaren en 
is relatief erg hoog. Hierdoor is de 
leverbetrouwbaarheid van Djuzz™ erg hoog.

Product Servicegraad

Sparkling Apple 99,99908872%

Sparkling Lemon 99,99938868%

Sparkling Blueberry 99,99978364%



Flessen type W1 Polymeerkorrels Water
Groene 

kleurstof
Gele 

kleurstof
Blauwe 

kleurstof
Dopjes Etiketten

Verpakking 
flesjes

Verpakking 
pallets

Jaar 1 Voor x flessen
x porties voor x 

flessen
x liter voor x 

flessen
x ml voor x 

flessen
x ml voor x 

flessen
x ml voor x 

flessen
Voor x 
flessen

Voor x 
flessen

x materiaal 
voor x flessen

x materiaal voor x 
flessen

Optimale 
bestelhoeveelheid

20640 41479 96612 59582 110680 156964 92661 156626 146510 283241

Jaar 1 Bestelfrequentie

Onderdeel
Bestelfrequentie
(in dagen)

Flessen type W1 12

Polymeerkorrels 6

Water 12

Groene kleurstof 6

Gele kleurstof 3

Blauwe kleurstof 2

Dopjes 10

Etiketten 18

Verpakking flesjes 17

Verpakking pallets 32

Beginvoorraad
De beginvoorraad verschilt per jaar i.v.m. de stijgende 
en dalende vraag door de jaren heen.

Inkoopprijzen
De kostprijs (€0,65) van de flesjes zijn onderverdeeld 
over de verschillende bestandsdelen van de flesjes en 
colli’s (zie tabel).

Optimale bestelgrootte
De optimale bestelgrootte verschilt per jaar de 
stijgende en dalende vraag door de jaren heen. Voor 
jaar 1 is deze in de bovenstaande tabel weergegeven.

Kosten onderdelen
Onderdeel per fles kosten

Flessen type W1 € 0,20

Polymeer korrels € 0,20

Water € 0,04

Dop € 0,05

Additief € 0,12

Etiket € 0,02

Verpakking flesjes € 0,02

Verpakkingsfolie € 0,01

Totaal € 0,65
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90,61%

9,39%

1. Productie capacteit Simplex

Actief Stilstand

94,10%

5,90%

2. Productie capacteit Duplex

Actief Stilstand

90,61%

9,39%

3. Productie capicteit Complex

Actief Stilstand

Flessen 
W1 Rinser II

Adder Capper 01Flessen 
W2 & W3 Moulder Blower

Simplex Sticker 01 Wrapper Multi Einde

Simplex

Simplex

Adder Capper 01

Printer Mini

Flessen 
W1 Rinser II

Adder Capper 01
Flessen 

W2 & W3 Moulder Blower

Duplex

Sticker 01 Wrapper Multi Einde

Duplex

Adder Capper 01

Printer Mini

Flessen 
W1 Rinser II

Adder Capper 01
Flessen 

W2 & W3 Moulder Blower

Complex

Sticker 01 Wrapper Multi Einde

Complex

Adder Capper 01

Printer Mini

12

Capaciteit per lijn
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Randvoorwaarden Voldoet, ja/ nee (lijn 1/
Lijn 2/ Lijn 3)

De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten produceren zonder Nederlandse en 

Europese wetten te breken;

Ja/ ja/ ja

De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het 
in gebruik nemen van de fabriek in Den Bosch;

Ja/ ja/ ja

De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten afstemmen op de markt die betreden
wordt binnen Nederland;

Ja/ ja/ ja

De capaciteit van de nieuwe frisdrankfabriek moet bepaald worden waardoor de
voorraadpunten in de nieuwe frisdrankfabriek bepaald kunnen worden;

Ja/ ja/ ja

De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het 
in gebruik nemen van de fabriek in Den Bosch;

Ja/ ja/ ja

Flessen binnen één verpakkingseenheid (collo) moeten allemaal dezelfde 

houdbaarheidsdatum hebben;

Ja/ ja/ ja
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Djuzz zal gebruik maken van gerecyclede flessen van 

het type W1. Deze flessen worden gebruikt voor de 

productie van de smaak ‘Sparkling Blueberry.’

Voor de smaken ‘Sparkling Apple’ en ‘Sparkling Lemon’ 

zullen nieuwe flessen gemaakt worden vanuit 

polymeerkorrels. 

Alle flessen zijn volledig recyclebaar. Om dit te 

bewerkstelligen zal over alle producten statiegeld 

gerekend worden.

Op het dak van de fabriek zullen 400 zonnepanelen 

geplaatst worden. Deze panelen zullen een opbrengst 

van 88.000 KWh per jaar leveren.

Samen met het feit dat er geen gas wordt gebruikt 

zorgt ervoor dat de fabriek volledig energieneutraal is. 

In de meeste gevallen zal de fabriek zelfs stroom terug 

leveren aan het energienet.

Het bedrijf ‘Djuzz™’ zal alleen gebruik maken van 

biologisch afbreekbare flessen. Deze biologisch 

afbreekbare flessen zullen zowel voor de W1, W2 en W3 

flessen kunnen worden toegepast. De flessen zullen dan 

gemaakt worden van PHA plastic. Deze natuurlijke 

kunststof breekt langzaam af wanneer het in contact 

komt met zout water of op de grond ligt. Ondanks dat de 

flessen recyclebaar zijn, zullen er toch flessen worden 

gegooid in de natuur. Doordat de flessen biologisch 

afbreekbaar zijn, zullen deze flessen na een aantal jaar 

zelf verdwijnen en dit is beter voor het milieu.

Groene energie Biologisch afbreekbare flessenGerecyclede flessen
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Productieplanning:
Voor de eerste vijf jaar is er gekozen om dagelijks zeven uur te produceren. Daarbij worden alle drie de producten geproduceerd met 
de duplex lijn. Deze lijn wordt twee keer per dag omgesteld. De dag erop begint de productie met hetzelfde product waar de 
productielijn de dag daarvoor gebleven was (zie tabel, productieplanning). In het zesde tot tiende productiejaar is er gekozen om ook 
zeven uur op een dag te produceren. Wel worden de producten om de twee dagen gewisseld waardoor er minder omsteltijden nodig 
zijn. Dit zorgt ervoor dat er in dezelfde tijd meer geproduceerd kan worden, omdat er minder stilstand plaatsvind.

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

15

Productie Sparkling Blueberry

Productie Sparkling Lemon

Productie Sparkling Apple

Omsteltijden

Geen productie
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Deze tabel is op basis van het productieplan

Jaren Max vraag per dag Simplex lijn Simplex lijn2 Simplex lijn3 Duplex lijn Duplex lijn2 Duplex lijn3 Complex lijn Complex lijn2 Complex lijn3

Aantal uur 6 7 8 6 7 8 6 7 8

Maximale capaciteit 
jaar 1/5 8901 10682 12462 8400 10200 12000 8901 10682 12462

Maximale capaciteit 
jaar 6/10 10500 12300 14100 10200 12300 13800 10500 12300 14100

Jaar 1 8586 96,46% 80,38% 68,90% 102,21% 84,18% 71,55% 96,46% 80,38% 68,90%

Jaar 2 8934 100,37% 83,64% 71,69% 106,36% 87,59% 74,45% 100,37% 83,64% 71,69%

Jaar 3 9342 104,95% 87,46% 74,96% 111,21% 91,59% 77,85% 104,95% 87,46% 74,96%

Jaar 4 9726 109,27% 91,05% 78,05% 115,79% 95,35% 81,05% 109,27% 91,05% 78,05%

Jaar 5 10164 114,19% 95,15% 81,56% 121,00% 99,65% 84,70% 114,19% 95,15% 81,56%

Jaar 6 10590 100,86% 86,10% 75,11% 103,82% 86,10% 76,74% 100,86% 86,10% 75,11%

Jaar 7 11040 105,14% 89,76% 78,30% 108,24% 89,76% 80,00% 105,14% 89,76% 78,30%

Jaar 8 11508 109,60% 93,56% 81,62% 112,82% 93,56% 83,39% 109,60% 93,56% 81,62%

Jaar 9 11394 108,51% 92,63% 80,81% 111,71% 92,63% 82,57% 108,51% 92,63% 80,81%

Jaar 10 11292 107,54% 91,80% 80,09% 110,71% 91,80% 81,83% 107,54% 91,80% 80,09%



Verhouding belang: (min – max) 1 3 5

Verhouding score: (min – max) 1 3 5

Beste ontwerp:

17

Beoordelingscriteria
Snelheid 

(bewerkingstijd) Omsteltijden Aanschafwaarde Loonkosten Totale m³ van proces Totaal

Belang 3 3 5 5 1

Li
jn

Simplex 3 15 15 5 5 28

Duplex 9 9 15 15 3 36

Complex 15 3 5 15 1 34



De Duplex lijn heft een maximale productie capaciteit van 13.800 flesjes per dag indien er 8 uur. 

Op basis van het productieplan wordt hiervan in jaar 1 t/m 5 10.200 benut.

In jaar 6 t/m 10 wordt hiervan 12.300 benut.

Flessen 
W1 Rinser II

Adder Capper 01
Flessen 

W2 & W3 Moulder Blower

Duplex

Sticker 01 Wrapper Multi Einde

Duplex

Adder Capper 01

Printer Mini
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Flessen 
W1 Rinser II

Adder Capper 01
Flessen 

W2 & W3 Moulder Blower

Duplex

Sticker 01 Wrapper Multi Einde

Duplex

Adder Capper 01

Printer Mini

Functionele eisen
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal haar grondstoffen van een ethisch 

verantwoorde leverancier verkrijgen;
✓ Alle grondstoffen worden door verantwoorde leveranciers verkregen;
✓ De totale opbrengst van alle geproduceerde producten is 97%;
✓ In de capaciteitsberekening is een afkeur van 3% meegenomen;
✓ De frisdrankfabriek is flexibel ingericht;
✓ De fabriek is ingericht om de verwachte vraag voor 10 jaar te kunnen leveren, 

tegen een servicegraad van 99,999%. Daarnaast is het ontwerp van de fabriek 
is simpel, hierdoor kan het in de toekomst gemakkelijk uitgebreid worden;

✓ De informatievoorzieningen in de frisdrankfabriek dienen duidelijk in kaart 
gebracht te zijn;

✓ De informatievoorziening is uitgewerkt voor alle aspecten van de fabriek;
✓ De organisatie van de frisdrankfabriek dient een duidelijk omschreven 

structuur te hebben;
✓ De organisatie is niet groot, maar wel duidelijk omschreven;
✓ Er zal een systeem zijn dat duidelijk de voorraad en producten bijhoud;
✓ Dit zal gedaan worden middels een WMS systeem en door het gebruik van 

handscanners;

Operationele eisen
✓ De nieuwe frisdrankfabriek mag niet stil komen te liggen, hiertoe horen er 

voldoende voorraden aanwezig te zijn;
✓ De optimale bestelgrootte is zó berekend dat er altijd voldoende voorraden 

aanwezig zijn;
✓ De machines dienen bediend te worden;
✓ Alle machines worden bediend door een operator, m.u.v. het stapelen van de 

pallets, dit wordt gedaan door een automatische robotarm;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben;
✓ Het productieproces is optimaal ingericht voor snelle doorlooptijden;
✓ De technische resultaten zijn zo hoog mogelijk;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal zoveel mogelijk produceren tegen zo laag 

mogelijke kosten;
✓ De operationele kosten zijn zoveel mogelijk beperkt;
✓ Op een pallet mogen verpakkingen maximaal één dag verschillen in 

houdbaarheidsdatum;
✓ De dagelijkse productie van de verschillende producten is van voldoende 

omvang om ervoor te zorgen dat er nooit drie verschillende houdbaarheidsdata 
op één pallet staan;

✓ Er worden verschillende KPI’s opgesteld. Deze horen gemonitord te worden en 
er moet bijgestuurd worden wanneer nodig;
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Legenda:

Heftruck pad

Loop pad

Pallet spot(Inc stellage balken) 

Computer en scanner spot

Wrapper plek

Opslagkast verpakking folie
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De organisatie van Djuzz is bestaat uit 12 operators werkzaam op de 
productievloer, met daarnaast 3 indirecte medewerkers. 

De directeur is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

• Marketing
• Financiële administratie
• Contact klanten onderhouden
• Klachten afhandelen
• Aannemen en ontslaan personeel

De manager daily operations is verantwoordelijk voor het maken van 
de planning, het aansturen van de operators en kleinschalig 
onderhoud en reparaties van de machines

De fabriek zal gaan toetreden op de 
al bestaande markt van frisdrank. 

De fabriek zal gaan concurreren op de markt door 
de focus te leggen op de volgende aspecten:

• Goede opleiding
• Innovatiegericht
• Klantgericht
• Productgericht

Directeur

Manager daily 
operations

Operators 
productie 

(x12)

Operator 
magazijn
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Deze processen zullen met name plaatsvinden in het magazijn. Zo worden de inkomende goederen ontvangen, 
gescand en opgeslagen op de juiste locatie en zullen er kwaliteitscontroles plaatvinden voor het water. Daarnaast 

worden de uitgaande producten verzameld per klant, gelabeld en klaargezet voor export.

•Standaard proces
•Automatisering
•Verschillende processtappen
•In- en uitvoer van producten
•Kwaliteitscontrole water

• Spoelmachine
• Spuitgieter
• Blazer
• Vulmachine
• Toevoegmachine
• Sluitmachine
• Etiketteermachine
• Verpakmachine
• Drukmachine
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1. Een website zal worden gemaakt voor klanten en stakeholders. 

2. Een voorraadsysteem zal worden aangeschaft, de voorraden zullen hierin worden bijgehouden middels handscanners. 

3. Vanuit het jaarlijkse productieplan zal een productieplanning per dag worden opgezet. 

4. De operators zullen hieraan worden gekoppeld en ingepland, voor alle jaren zal er 7 uur per dag gewerkt worden. 

5. De communicatie tussen medewerkers goed te laten lopen, zullen er portofoons worden aangeschaft voor alle operators. 

6. Handscanners zullen gebruikt worden om de invoer en uitvoer van producten snel en gemakkelijk te laten verlopen.

• Website (extern)
• Voorraadsysteem
• Magazijnsysteem
• Productie planning software
• Personeelsplanning
• Interne communicatie middelen (telefoons)
• Handscanners voor voorraad beheer en verzamelen orders
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De Brand:

Op het bedrijventerrein De Brand zijn twee kavels beschikbaar 

die aan zouden sluiten bij de frisdrankfabriek. Daarbij zou kavel 1 

het beste geschikt zijn, omdat deze nog in handen is van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch (zie figuur 1.1). Daarnaast is deze 

kavel ook iets kleiner dan de tweede kavel wat weer kosten op 

grond bespaard. De kavel is 6220m2 groot. Daarnaast zijn beide 

kavels goed toegankelijk en liggen direct naast de A2. Voor meer 

informatie over de beschikbare kavel (zie figuur 1.2). 

De Rietvelden:

Op het bedrijventerrein De Rietvelden zijn twee kleinere kavels 

beschikbaar die aan zouden sluiten bij de frisdrankfabriek. 

Daarbij zou kavel 1 (zie figuur 1.3) het beste geschikt zijn, omdat 

deze nog in handen is van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Daarnaast is deze kavel ook iets kleiner dan de tweede kavel wat 

weer kosten bespaard. De kavel is 11.433m2 groot. Daarnaast 

zijn beide kavels goed toegankelijk en liggen direct naast de A59. 

Voor meer informatie over de beschikbare kavel (zie figuur 1.4)

Figuur 1.3: Bedrijventerrein De Rietvelden Figuur 1.4 Beschikbare kavels gemeente

Figuur 1.1: Bedrijventerrein De Brand Figuur 1.2 Beschikbare kavels gemeente

Bouwlocatie keuze: 

Er is gekozen om de frisdrankfabriek op kavel nummer 1, De brand 

te bouwen. Het besluit is genomen, omdat dit de kleinste en meest 

gunstig gelegen kavel is in Den Bosch. Hierdoor worden er niet 

onnodig kosten gemaakt op grond die niet gebruikt wordt.
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Onderdeel: Vergunning:

Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar Watervergunningplichtig

Werk of werkzaamheden uitvoeren Werk of werkzaamheden uitvoeren: Omgevingsvergunningplichtig
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:
Geen omgevingsvergunning nodig

Vlaggenmast plaatsen Omgevingsvergunningplichtig

Uitrit aanleggen of veranderen Omgevingsvergunningplichtig

Overig bouwwerk bouwen Bouwen:
Omgevingsvergunningplichtig
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening:
Geen omgevingsvergunning nodig

Zonnepanelen of -collector plaatsen Omgevingsvergunningplichtig

Alarminstallatie aanleggen Omgevingsvergunningplichtig

Slopen en/of asbest verwijderen Meldingplichtig

Magazijnstelling plaatsen Geen omgevingsvergunning nodig

Bouwwerk brandveilig maken Geen omgevingsvergunning nodig

Kabels of leidingen aanleggen Meldingplichtig op grond van de keur van het waterschap. De meldingstermijn hangt af van de 
keur. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over de meldingstermijn. Er 
kunnen voor deze activiteiten op grond van de keur van het waterschap ook algemene regels 
gelden waar u zich aan moet houden

Stoffen brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap Meldingplichtig op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen. U moet bij het lozen voldoen 
aan algemene regels van dat besluit. Ook moet u de melding meestal 4 weken voor aanvang van 
het lozen doen.
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Inrichting arbeidsplaatsen
1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen 

veilig worden verlaten.

2. Arbeidsplaatsen worden regelmatig gecontroleerd  
ter bescherming van de werknemers en op de 
genomen maatregelen.

3. Personeel kan op 1,5 meter van elkaar werken.

4. Arbeidsplaatsen bevatten voldoende hygiënische 
voorzieningen.

5. Het gebouw heeft geen instortingsgevaar.

6. Arbeidsplaats laat geen voorwerpen en stoffen die 
gevaar geven aan de gezondheid vrij.

7. Arbeidsplaats bevat een korte weg om in veiligheid 
te komen bij toestanden.

Fysieke belasting
1. Arbeidsplaats is zodanig ingericht dat de 

fysieke belasting geen gevaren geeft voor 
de werknemers.

2. Werknemers wordt geïnformeerd over niet 
gelijk verdeeld gewicht.

3. Arbeidsplaats bevat voldoende niet 
verontreinigde lucht aanwezig.
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Atom Average
Voorraad flessen W1
Voorraad gemmideld 389.04
Voorraad maximaal 731.25
Voorraad flessen W2
Voorraad gemmideld 86.71
Voorraad maximaal 909.38
Voorraad flessen W3
Voorraad gemmideld 0.00
Voorraad maximaal 100.00

Relevante voorraadhoogtes

Moulder Average
Status Idle 0.37
Status Busy 0.63

Atom Average
Verpakte bestelde colli's out 543.75

Atom Average
Klantvraag apple 200.00
Klantvraag lemon 190.63
Klantvraag blueberry 159.38
Totaal 550,01

Atom Average
Bij elkaar rapen Flesjes Apple
Voorraad gemiddeld 245.05
Voorraad maximaal 596.88
Bij elkaar rapen flesjes Lemon
Voorraad gemmideld 615.76
Voorraad maximaal 1187.50
Bij elkaar rapen flesjes Blueberry
Voorraad gemmideld 782.34
Voorraad maximaal 1721.88

Atom Average
Voorraad Apple Colli's
Gemmidelde voorraad apple 414.97
Maximaal apple colli's 543.75
output apple colli's 200.00
Voorraad Lemon Colli's
Gemmidelde voorraad Lemon colli's 15.21
Maximale voorraad Lemon colli's 96.88
output lemon colli's 187.50
Voorraad Blueberry Colli's
Gemmidelde voorraad Blueberry coli's 20.22
Maximale voorraad Blueberry coli's 180.00
output blueberry colli's 156.25

De Moulder is de machine met de 
hoogste bezettingsgraad (63%). 

Klantvraag

Bestelde Colli’s

Moulder bezettingsgraad

Uit de data blijkt dat er een 
servicegraad van 98.9% behaald wordt 
over een periode van 32 uur.

Voor de Enterprise Dynamics validatie is een 
warm-up periode van zeven uur (een productie 
dag) gebruikt. Deze validatie bestaat uit 32 sub-
runs van een productie dag (zeven uur). 
Daarnaast is het onderzoek gebaseerd op 99% 
betrouwbaarheid en op basis van het 
productieplan in jaar 1.

Deze resultaten zijn niet compleet betrouwbaar, gezien de hoeveelheden eerst door honderd gedeeld zijn en 
vervolgens op moment van meten vermenigvuldigd door honderd zijn. Dit betekend dat de servicegraad 
hoogstwaarschijnlijk hoger uit zou vallen, vanwege het omlaag/omhoog tussendoor afronden. Om verdere 
informatie van de validatie te zien zie dan bijlage 3.

De maximale hoeveelheid flessen bij fles type W3 is 0, omdat vanwege ons productieplan fles 
type 3 in een keer door stroomt. Zie productieplanning dia 15.



Resultatenrekening jaar 1 tot en met 10

❑ De totale omzet over 10 jaar omvat €27.549.900

❑ Het winstsaldo over 10 jaar omvat   €4.227.372

❑ De totale inkoopwaarde voor de omzet omvat   €12.847.132

Kosten Opbrengsten
Inkoopwaarde omzet € 12.847.132 Omzet € 27.549.900 

Afschrijving pand € 965.000 

Afschrijving machines € 1.165.000 

Afschrijving overige 
productiemiddelen € 8.560 

Operators productie € 3.990.000 

Indirecte medewerkers € 1.640.000 

Overige kosten € 44.200,00 

Nee-verkopen € 251 

Vennootschapsbelasting € 1.497.464 

Rente € 1.158.818 

Winstsaldo € 4.227.372

Totaal € 27.549.900  Totaal € 27.549.900 
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Totale kosten €23.322.528

Totale opbrengsten €27.549.900
- 100%

Dit houdt in dat elke geïnvesteerde euro na 10 jaar 

€1,18
waard is
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Randvoorwaarden
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten produceren zonder Nederlandse en 

Europese wetten te breken;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal een vergunningencheck moeten nagaan voor het in 

gebruik nemen van de fabriek in Den Bosch;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal haar producten afstemmen op de markt die betreden 

wordt binnen Nederland;
✓ De capaciteit van de nieuwe frisdrankfabriek moet bepaald worden waardoor de 

voorraadpunten in de nieuwe frisdrankfabriek bepaald kunnen worden;
✓ Flessen binnen één verpakkingseenheid (collo) moeten allemaal dezelfde 

houdbaarheidsdatum hebben;

Functionele eisen
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal haar grondstoffen van een ethisch verantwoorde 

leverancier verkrijgen;
✓ De totale opbrengst van alle geproduceerde producten is 97%;
✓ De frisdrankfabriek is flexibel ingericht;
✓ De informatievoorzieningen in de frisdrankfabriek dienen duidelijk in kaart gebracht 

te zijn;
✓ De organisatie van de frisdrankfabriek dient een duidelijk omschreven structuur te 

hebben;
✓ Er zal een systeem zijn die duidelijk de voorraad en producten bijhoud;

Operationele eisen
✓ De nieuwe frisdrankfabriek mag niet stil komen te liggen, hiertoe horen er 

voldoende voorraden aanwezig te zijn;
✓ De machines dienen bediend te worden;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben;
✓ De technische resultaten zijn zo hoog mogelijk;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek zal zoveel mogelijk produceren tegen zo laag 

mogelijke kosten;
✓ Op een pallet mogen verpakkingen maximaal één dag verschillen in 

houdbaarheidsdatum;
✓ Er worden verschillende KPI’s opgesteld. Deze horen gemonitord te worden en er 

moet bijgestuurd worden wanneer nodig;

Ontwerpbeperkingen
✓ De nieuwe frisdrankfabriek mag een inhoud van maximaal 3500 m³ bevatten;
✓ De nieuwe frisdrankfabriek mag maximaal 5 meter hoog zijn;
✓ Toevoegingsmachines kunnen slechts twee onderdelen samenvoegen per 

handeling;
✓ De economische levensduur van nieuwe machines is 10 jaar;
✓ De economische levensduur van het pand is 25 jaar;



Te groot verkoop magazijn:

Het verkoop magazijn had meer stellingen dan nodig. Hierdoor is het verkoop 
magazijn opnieuw ingedeeld en is 2,5 meter van lengte van het verkoop 
magazijn bespaart. Over een breedte van 11,25 meter en hoogte van 5 meter 
bespaart dit 140m³.

³ =
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Totale financieringsaanvraag = 
€ 3,610,000 

Investeringsvraag Doel
Benodigde 
financiering

Financierings
aanvraag

Termijn in jaren Rente
Netto Contante 
waarde

Jaarlijkse annuïteit

Hypothecaire 
lening

Pand € 2.255.000 € 2.260.000 25 4% € 3.412.766 € 144.667,04 

Lening 
machinepark

Productiemiddelen € 1.341.680 € 1.350.000 10 4% € 4.326.086 € 166.442,77 

€ 3.596.680 € 3.610.000 € 7.738.851 € 311.109,81 
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Inkoop voorraadbeheer

Flessen type W1 Polymeerkorrels Water Groene kleurstof Gele kleurstof Blauwe kleurstof Dopjes Etiketten Verpakking flesjes Verpakking pallets
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Atom Average St.Deviation LB (99%) UB (99%) Minimum Maximum

Voorraad flessen W1
Voorraad gemmideld 389.04 397.65 196.15 581.93 0.00 894.97

Voorraad maximaal 731.25 644.80 418.47 1044.03 100.00 1500.00

Voorraad flessen W2
Voorraad gemmideld 86.71 89.91 43.10 130.32 0.00 211.79

Voorraad maximaal 909.38 828.27 507.59 1311.16 100.00 1900.00

Voorraad flessen W3
Voorraad gemmideld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Voorraad maximaal 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Voorraad flessen W1
Voorraad gemmideld 389.04 397.65 196.15 581.93 0.00 894.97

Voorraad maximaal 731.25 644.80 418.47 1044.03 100.00 1500.00

Voorraad flessen W2
Voorraad gemmideld 86.71 89.91 43.10 130.32 0.00 211.79

Voorraad maximaal 909.38 828.27 507.59 1311.16 100.00 1900.00

Voorraad flessen W3
Voorraad gemmideld 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Voorraad maximaal 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Voorraad flessen W1
Voorraad gemmideld 389.04 397.65 196.15 581.93 0.00 894.97

Voorraad maximaal 731.25 644.80 418.47 1044.03 100.00 1500.00

Voorraad flessen W2
Voorraad gemmideld 86.71 89.91 43.10 130.32 0.00 211.79

Voorraad maximaal 909.38 828.27 507.59 1311.16 100.00 1900.00

Moulder Average 
St.Dev
iation

LB 
(99%
) 

UB 
(99%
) 

Mini
mum 

Maxi
mum 

Status Idle 0.37 0.03 0.36 0.39 0.31 0.48

Status Busy 0.63 0.03 0.61 0.64 0.52 0.69

Atom 
Averag
e

St.Devi
ation LB (99%)

UB 
(99%)

Mini
mum

Maxi
mum

Verpakte 
bestelde colli's 
out 543.75 158.50 466.87

620.6
3

200.0
0

1000.
00

Atom 
Avera
ge

St.Dev
iation

LB 
(99%)

UB 
(99%)

Minim
um

Maxim
um

Klantvraag apple 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Klantvraag 
blueberry 159.38 79.76 120.69 198.06 0.00 400.00
Klantvraag lemon 190.63 68.91 157.20 224.05 0.00 400.00

Atom Average St.Deviation LB (99%) UB (99%) Minimum Maximum

Bij elkaar rapen Flesjes 
Apple

Voorraad gemiddeld 245.05 141.12 176.59 313.50 28.99 500.00

Voorraad maximaal 596.88 17.68 588.30 605.45 500.00 600.00

Bij elkaar rapen flesjes 
Lemon

Voorraad gemmideld 615.76 253.98 492.56 738.96 121.90 1100.00

Voorraad maximaal 1187.50 42.12 1167.07 1207.93 1000.00 1200.00

Bij elkaar rapen flesjes 
Blueberry

Voorraad gemmideld 782.34 317.82 628.17 936.51 290.77 1432.50

Voorraad maximaal 1721.88 248.52 1601.32 1842.43 900.00 1800.00

Atom Average St.Deviation LB (99%) UB (99%) Minimum Maximum

Voorraad Apple Colli's

Gemmidelde voorraad 
apple 414.97 194.97 320.39 509.55 100.37 833.29

Maximaal apple colli's 543.75 174.02 459.34 628.16 300.00 900.00

output apple colli's 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Voorraad Lemon Colli's

Gemmidelde voorraad 
Lemon colli's 15.21 18.93 6.03 24.39 0.00 50.38

Maximale voorraad 
Lemon colli's 96.88 40.04 77.45 116.30 0.00 200.00

output lemon colli's 187.50 83.28 147.10 227.90 0.00 400.00

Voorraad Blueberry 
Colli's

Atom Average St.Deviation LB (99%) UB (99%) Minimum Maximum

Voorraad Apple Colli's

Gemmidelde voorraad apple 414.97 194.97 320.39 509.55 100.37 833.29

Maximaal apple colli's 543.75 174.02 459.34 628.16 300.00 900.00

output apple colli's 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Voorraad Lemon Colli's

Gemmidelde voorraad Lemon 
colli's 15.21 18.93 6.03 24.39 0.00 50.38

Maximale voorraad Lemon colli's 96.88 40.04 77.45 116.30 0.00 200.00

output lemon colli's 187.50 83.28 147.10 227.90 0.00 400.00

Voorraad Blueberry Colli's

Gemmidelde voorraad Blueberry 
coli's 20.22 36.59 2.47 37.97 0.00 136.47

Maximale voorraad Blueberry 
coli's 180.00 44.72 87.92 272.08 100.00 200.00

output blueberry colli's 156.25 84.00 115.50 197.00 0.00 400.00

Voorraad Apple Colli's

Gemmidelde voorraad apple 414.97 194.97 320.39 509.55 100.37 833.29

Maximaal apple colli's 543.75 174.02 459.34 628.16 300.00 900.00

output apple colli's 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Voorraad Lemon Colli's

Gemmidelde voorraad Lemon 
colli's 15.21 18.93 6.03 24.39 0.00 50.38

Maximale voorraad Lemon colli's 96.88 40.04 77.45 116.30 0.00 200.00

output lemon colli's 187.50 83.28 147.10 227.90 0.00 400.00

Voorraad Blueberry Colli's

Gemmidelde voorraad Blueberry 
coli's 20.22 36.59 2.47 37.97 0.00 136.47

Maximale voorraad Blueberry 
coli's 180.00 44.72 87.92 272.08 100.00 200.00

output blueberry colli's 156.25 84.00 115.50 197.00 0.00 400.00

Deze resultaten zijn niet compleet betrouwbaar, gezien de hoeveelheden eerst door honderd 
gedeeld zijn en vervolgens op moment van meten vermenigvuldigd door honderd zijn. Dit 
betekend dat de servicegraad hoogstwaarschijnlijk hoger uit zou vallen. Vanwege het 
omlaag/omhoog tussendoor afronden. 


