
Bij een ‘last time buy’ krijgt een bedrijf nog 
eenmaal de mogelijkheid om bepaalde onderdelen 
te bestellen. Omdat er vaak onzekerheid is over de 
verwachte vraag voor deze onderdelen gedurende 
de serviceperiode (gemiddeld zeven jaar), bestellen 
bedrijven vaak meer onderdelen dan daadwerkelijk 
nodig is. Dit veroorzaakt hoge voorraadkosten 
gedurende de serviceperiode en onnodige kosten 
voor onbruikbaar geraakte onderdelen na het einde 
van de servicedatum. Als bedrijven hun last time 
buy-beslissingen kunnen verbeteren, levert dat dus 
geld op.   

LEVERINGEN VANUIT HET VELD
Om kosten van een last time buy te verlagen kan 
een bedrijf onderdelen hergebruiken. Océ heeft 
in de praktijk moeite met de voorspelling van de 
hoeveelheid en de timing van de herbruikbare 
onderdelen. Die is verbeterd door de voorspelling 
op te knippen in twee delen: een voorspelling van 
de onderdelen die na reparatie weer herbruikbaar 
zijn en een voorspelling van de onderdelen die 
teruggewonnen worden door demontage van (oude) 
machines.

De hoeveelheid herbruikbare onderdelen die uit 
het veld komen (yield rate) is afhankelijk van twee 
factoren:
•	 Het	percentage	onderdelen	dat	daadwerkelijk	

door servicetechnici wordt teruggestuurd.
•	 Het	percentage	onderdelen	dat	daadwerkelijk	

repareerbaar is.
Omdat er niet voldoende historische data 
beschikbaar zijn, maken experts inschattingen 
van zowel de timing als de doorlooptijd van 
herbruikbare onderdelen. Zij maken daarbij gebruik 
van vraagvoorspelling: een inschatting van de 
deterministische yield rate en een inschatting van 
de verwachte doorlooptijd.

LEVERINGEN VANUIT DEMONTAGE
De hoeveelheid onderdelen die beschikbaar komen 
na demontage van (oude) machines is afhankelijk 
van het verwachte aantal machines in het veld en 
van de al eerder genoemde yield rate. Deze yield 

rate is weer afhankelijk van verschillende factoren:
•	 Het	percentage	machines	dat	wordt	

teruggestuurd door klanten. 
•	 Het	percentage	machines	dat	beschikbaar	is	voor	

demontage.
•	 De	kans	dat	een	bepaald	onderdeel	nog	

herbruikbaar (te repareren) is.

De voorspelling van de leveringen uit demontage, 
de yield rate en doorlooptijd is afkomstig van 
experts.	Het	blijkt	dat	de	installed	base	bij	Océ	
het beste voorspeld kan worden met een gam-
maverdeling (een continuekansverdeling met twee 
parameters), in het bijzonder wanneer de installed 
base al dalende is. Dat is vaak het geval wanneer 
Océ een last time buy-beslissing moet nemen.

DE OPTIMALE LAST TIME BUY-HOEVEELHEID
Als de vraagvoorspelling en de voorspellingen 
van de herbruikbare onderdelen bekend zijn, kan 
de last time buy-hoeveelheid worden berekend. 
Door onzekerheden in de timing en in de 
hoeveelheid van de vraag en de leveringen wordt 
daarin een veiligheidsvoorraad meegenomen. De 
hoogte daarvan is afhankelijk van het gewenste 
serviceniveau (de kans dat er geen out-of-stock 
ontstaat gedurende de serviceperiode), van de 
variatie in de vraag en de hoeveelheid tijd tussen 
de last time buy-beslissing en de einde-service-
datum.

LAST TIME BUY OF
HERGEBRUIK VAN ONDERDELEN
BESLISSINGSMODEL VOOR REPAREERBARE RESERVEONDERDELEN

Wanneer een leverancier gaat stoppen met het leveren van een bepaald onderdeel, 

is het voor een bedrijf lastig in te schatten hoeveel onderdelen nog besteld moeten worden. 

Een alternatief voor last time buys is het hergebruik van onderdelen. Anke Verbaarschot 

heeft voor Océ een beslissingsmodel ontwikkeld voor repareerbare onderdelen. 
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HEURISTIEK
De wetenschappelijke literatuur biedt geen 
geschikt last time buy-model voor Océ. Reden is 
dat Océ een aantal bijzondere omstandigheden 
kent. Zo kan bij Océ de verwachte vraag soms 
kleiner zijn dan de verwachte hoeveelheid 
herbruikbare onderdelen. Daarnaast is het 
mogelijk dat de kosten voor het herbruikbaar 
maken van onderdelen hoger zijn dan de nieuwprijs 
van een onderdeel. Om die reden is een heuristiek 
ontworpen, met als doel om de kosten bij een 
gegeven serviceniveau te minimaliseren. 

De heuristiek deelt de serviceperiode op in 
bepaalde tijdsintervallen en zorgt ervoor dat:
•	 Het	repareren	en/of	demonteren	van	onderdelen	

zo laat mogelijk gebeurt.
•	Nieuwe	onderdelen	als	eerste	worden	gebruikt,	

zodat voorraadkosten worden geminimaliseerd.
•	 Onnodige	reparatiekosten	worden	voorkomen	als	

de werkelijke vraag kleiner blijkt te zijn dan de 
verwachte vraag. 

BESLISSINGSMODEL
Om niet alleen de optimale beslissing weer te 
geven, is in Excel een beslissingsmodel ontworpen 
dat vier verschillende scenario’s onderscheidt: 
•	 Gebruik	van	herbruikbare	onderdelen	uit	het	

veld.
•	 Gebruik	van	herbruikbare	onderdelen	uit	

demontage.
•	 Gebruik	van	beide	type	onderdelen.
•	 Gebruik	van	geen	van	beide	type	onderdelen.
De Excel-tool berekent voor ieder scenario het 
aantal gewenste leveringen vanuit het veld, het 
aantal gewenste leveringen vanuit demontage, 
de optimale last time buy-hoeveelheid en het 
totaal van de verwachte kosten. Figuur 1 toont een 
voorbeeld van de output van het beslissingsmodel.

Met de output van het model en de kennis van 
experts kunnen de verschillende afdelingen binnen 
Océ samen beslissen welk scenario zij kiezen.

Figuur 1 

RESULTATEN
Het	model	is	gevalideerd	met	behulp	van	adviezen	
van experts van Océ en door gebruik van bestaande 
last time buy-voorbeelden. De experts verwachten 
dat de gegenereerde voorspellingen beter zullen 
zijn	dan	de	oude	methodieken.	Het	ontworpen	
model integreert last time buy-beslissingen met de 
mogelijkheid van hergebruik van onderdelen. 
Het	is	helaas	niet	mogelijk	om	de	performance	
van het ontwikkelde model nauwkeurig te meten. 
Daarvoor zijn te weinig data beschikbaar. Uit 
het onderzoek is wel gebleken dat met deze 
nieuwe voorspellingsmethode  de last time buy-
inkoopkosten met ongeveer 22 procent dalen. Twee 
werkelijke last time buy-voorbeelden laten zien 
dat de totale kosten ongeveer 50 procent lager zijn 
als zowel repareerbare onderdelen uit het veld als 
herbruikbare onderdelen uit demontage worden 
toepast. 

AANBEVELINGEN
Om de performance van last time buys goed te 
kunnen meten, is het van belang dat er over een 
langere periode data worden verzameld. Daarvoor 
is het nodig om de last time buy-hoeveelheid en 
-datum bij te houden. Met behulp van deze data 
kunnen betere voorspellingen gedaan worden.
Voor het nieuwe model is het eveneens van belang 
om de werkelijke en verwachte vraag- en lever-
ingsaantallen bij te houden. In geval van (grote) ver-
schillen kan er op tijd actie worden ondernomen. 
Een laatste aanbeveling is om het model uit te 
breiden met een multi-item-benadering. Als een 
bepaald machinetype nog niet gedemonteerd 
wordt, kan men door deze uitbreiding beslissen of 
het interessant is om het demontageproces op te 
starten.
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Scenario
 SF, no SD SD, no SF SF & SD no SF & no SD
Total	desired	supply	from	the	field	 24	 0	 3	 0
Total	desired	supply	from	dismantling	 0	 40	 40	 0
LTB	quality	 41	 25	 22	 65
Total	costs	 €	36.290	 €	29.757	 €	28.853	 €	45.369
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