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Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

Het is fijn om zoveel mensen hier te 
zien die mijn laatste openbaar col
lege willen volgen. Een sluitstuk van 
een middag, waarin achtereenvol
gens het woord werd gevoerd door: 
- Theo Bemelmans: de (oud) 

decaan, waarmee ik vruchtbaar 
kon samenwerken en die nu 
directeur van het Schouten 
lnstituut is. 

- Ad de Ron: mijn naaste mede
werker en rechterhand in de vak
groep. 

- Egbert-Jan Sol: mijn deeltijds col
lega in de vakgroep en beoogde 
opvolger, die nu executive presi
dent van Ericsson is. 

- Nort Uebrand: directeur van 
Doorne's Transmissie, die als 
representant van het met ons 
samenwerkende bed rijfsleven 
optrad, 

en last but not least mijn goede 
vriend: 
- Flip Doorschot, die mij indertijd 

aanzette tot studeren, altijd mijn 
technische partner en "geweten" 
was, en met mij eerst bij Elcoma, 
later bij het Centrum voor 
Fabricage Technieken van Philips 
en nag later bij Philips Display 
Components zo nauw heeft 
samengewerkt. 

Nu mag ik mijn laatste les geven op 
de TUE. 

lk heb besloten dat te doen, zoals 
ik de afgelopen 14 jaar college heb 
gegeven, nl. met behulp van (veel) 
sheets, die visueel het gesproken 
woord ondersteunen. lk vond altijd 
al het plechtige voorlezen van het 
eigen geschrift saai en onzinnig. 
Daarom deze voordracht, onder
steund met de technologie van het 
pre-pc-tijdperk, maar: in kleur. 

Mijn voordracht heeft als titel: 
Ontwerpen (van technische arte
facten). 
Dit onderwerp bevat de facetten: 
- leren door studie en scholing 
- kunnen toepassen in bedrijven; 

eveneens een individuele ver
worvenheid 

- leren aan anderen; in bedrijven, 
maar specifiek aan de TU 
Eindhoven, faculteit Technologie 
Management. 

Achtereenvolgens komen de vol
gende hoofdstukken aan bod. 

1. domeinkennis 1950 

2. het produkt 
3. produkt + proces 1970 
4. het produktiemiddel 
5. realisering 1980 

6. methodologie 
7. ontwikkelingen 1990 
8. anticiperen 1995 

9. maatschappelijke aspecten 
10. epiloog 1997 
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Grofweg omvat dit tevens de 4 
markantste periodes in mijn leven. 
Bovendien heb ik er begin jaartallen 
bij geplaatst. 

Verwerven domeinkennis 

Achtereenvolgens volgde ik na de 
middelbare school: 

~". ... 
.,;;.. 

Fig. 1. 
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- 4 jarige MTS-EB, in die tijd de 
hoogste opleiding in deze regio. 
Bijgebleven zijn mij de leraren: 
Kerkhofs (Wiskunde), van Wa
veren (Elektrotechniek) en Kuiper 
(Bedrijfseconomie) later hoogle
raar in hetzelfde vak aan onze 
faculteit. 

- 2 jarige vervolgopleiding 
Elektronica na de militaire dienst 



- 8 jarige lnterne Technische 
Opleiding tot Elektronenbuizen
technicus bij Philips: Nat. Lab en 
Elcoma en hierbij denk ik speciaal 
terug aan: Dorgelo (elektronica) 
en van Alphen (fysica) 

- 6 jaar TUE - Werktuigbouwkunde 
en afgestudeerd in Mechanisatie 
en Vervaardigingstechniek. Van 
deze studieperiode staan mij 
vooral bij: Esmeyer met elastici
teitsmechanica; Veenstra met 
plasticiteitsleer; van de Hoek voor 
intelligent construeren; Erkelens 
met mechanisatiesystemen. 

Veelbetekenend is het m.i. dat 3 
leerlingen van hen: Doorschot, 
Koster en ikzelf later niet alleen met 
elkaar samenwerkten op het 
Centrum van Fabricage Techniek 
van Philips en daar een reputatie 
verwierven, maar tot hoogleraar
schap werden uitgenodigd voor 
resp. TUD, UT en TUE. 

Het verwerven van domeinkennis is 
een individueel proces dat bestaat 
uit: vakken bestuderen (theorie), 
sommen maken (echt snappen), 
practica oefeningen om te leren 
meten aan de weerbarstige materie 
en tenslotte ontwerp-, schets-, en 
tekenoefeningen uitvoeren om oak 
het detailleren onder de knie te krij
gen. Hoe vaak immers zijn grandio
ze projecten volledig de mist inge
gaan door verwaarlozing van enkele 
details. 
Men beoefent het ontwerpen mono 
disciplinair en kan daarbij verschil
lende abstractie niveaus bereiken. 

Voorbeeld 1 
Van het uithangbord (fig. 1) kan een 
vakwerkmodel warden gemaakt, 
dat voldoende sterk is om de 
zwaartekracht te weerstaan. Het is 
het oplossen van het in figuur 2a 
gemodelleerde vraagstuk. 

a d 
I~ 6,25d 

t 
b ~161% 

c ~140% 

d ~127% 
~ 

e 118% 

110% 

g 100% 

Michell-structuur 

Fig. 2 De lichtste op buiging be
laste constructie: de 'Mitche/1-
structuur'. 

5 



Vraagt men zich echter af hoeveel 
materiaal nodig is voor deze op 
buiging belaste constructie dan 
wordt de norm gekregen voor de 
Michell-structuur in figuur 2g; dus 
stelt men die op 100%. 
Van alle te bedenken structuren, 
zoals weergegeven in figuur 2b Vm 

DOORSNEDE GEWICHT 

100% 

61,7% 

51,7% 

20% 

Fig. 3 Een op buiging belaste pijp 
of staaf kan met vijf maal minder 
materiaa/ warden ontworpen. 
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f, zijn het materiaalgewicht toege
voegd. 

Maakt men het vakwerk achtereen
volgens van massief materiaal of 
holle buis dan is in figuur 3 te zien 
dat in dat laatste geval 5 maal min
der materiaal nodig is. Dit noemt 
men construeren op stijfheid en 
Koster [1] werkt dat uit voor het 
ontwerp van frames. 

Vraagt men zich af wat de "achilles
hiel" van dergelijke constructies is 
dan blijkt dat niet het vakwerk "an 
sich" te zijn maar de bovenste keil
bout in de muur. Preciezer gefor
muleerd: hoeveel een dergelijk vak
werk kan dragen hangt af van de 
speling tussen keilbout en gat in de 
muur en de kwaliteit van de stenen 
in de muur. Bij het berekenen van 
constructies moet dus vooral oak 
naar de systeemgrens van het pro
bleem warden gekeken. 

Voorbeeld 2 
Een landbouwwerktuig moet war
den voorzien van een werktuig dat 
dwars op de rijrichting een instel
bare concave of convexe beweging 
kan maken. 
In lit. [2] vindt men op biz. 72-73, 5 
linkages die een dergelijke bewe
ging kunnen maken. Een daarvan: 
het "Peaucellier" mechanisme, 
afgebeeld in figuur 4, was de eerste 
oplossing van het klassieke pro
bleem hoe een rechte lijn te genere
ren met een stangen mechanisme. 
Het is mathematisch aantoonbaar 



dat, wanneer C een cirkel beschrijft 
rond het vaste middelpunt Ben 
door het vaste punt A, het punt F 
een rechte lijn beschrijft loodrecht 
op AB; de enige beperkingen zijn 
dat AD = AE en CD = CE = DF = 
EF. Het mechanisme kan ook war
den gebruikt om zeer grote cirkel
bogen te genereren door A buiten 
de cirkelbaan van C te verplaatsen. 
Ook dit voorbeeld laat zien dat 
domeinkennis van mechanismen 
nodig is voor het echte ontwerpen. 

Voorbeeld 3 
Als laatste voorbeeld noem ik de 
keuze van een aandrijfbron. 
Als men kennis heeft van de eigen
schappen van een motor zoals b.v. 
beschreven in lit. [3] en men heeft 
het lastproces geanalyseerd, dan 
kan men systematisch tot een juiste 
keuze komen van het gewenste 
aandrijfmiddel zoals figuur 5 weer
geeft. 

/I' 
/ I ', I 

/ I °" . ,,,.,-- . --;;<, I °" . 
/ 

/ , I 
/ ';x ~I 

J // ---zv 
A • ~--+:\ ·r-

!S v· ·~ - ' 
--- . ' I 

·~' '\)· 
~{'.,<'' 

E 

Fig. 4 The "Peaucellier eel" . .. 

Macht dat tot geen bevredigende 
oplossing leiden, dan is men ge
noodzaakt een goede transforma
tieschakel te plaatsen tussen bran 
en last. Het ontwerpen van een 
aandrijving behoort dus op tech
nisch inzicht te berusten en niet uit
sluitend op commercieel handelen. 

2. Focus op 
produktontwikkeling 

Het ontwikkelen van produkten 
vooral voor anonieme klanten en 
voor massafabricage leerde ik bij 
Philips in de HIG Elcoma. 
Gedurende een 8-tal jaren mocht ik 
met toenemende zelfstandigheid 
meewerken aan achtereenvolgens: 

Applicatie van radio- en later 
tv-buizen 
Oat is schakelingen bedenken en 
testen. 

Elektrische ontwikkeling 
Oat is de geometrie van een elek
tronenbuis berekenen voor een 
gewenste specificatie . 
Opm. om het gewenste inzicht in 
de elektronenbuizenwerking met 
een bepaalde elektroden configura
tie te verkrijgen werd vroeger vaak 
gebruik gemaakt van een analoge 
testopstelling van een groat zwart 
rubbervel, dat plaatselijk werd 
verhoogd of verlaagd om een nega
tieve of positieve potentiaal te simu
leren. De elektronen banen ontston
den door vanaf een "kathodeplaats" 
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kogeltjes weg te schieten, die met 
talkpoeder waren in gesmeerd. De 
aldus ontstane witte /ijnen visuali
seerden perfect de banen, die elek
tronen in werkelijkheid zouden 
beschrijven. 
Daarvoor was het nodig veel te 
weten over de schaalwetten, 
meestal geformu/eerd in dimensie
loze kentallen. Later formuleerde 
Langmuir de mathematische afhan
kelijkheden en werd het vak vol
wassen. Wanneer de gewenste 
configuratie aldus bekend was 
geworden, dan volgde de 

Sys1ernatisierungs
kriterien 

~ 

Technologische ontwikkeling 
Deze was er voor om de elektro
nenbuis zodanig te construeren dat 
alle benodigde componenten: gloei
draad, kathode, diverse roosters, 
anode, mica's, afschermblikken en 
glazen omhulling in massafabricage 
maakbaar waren en met de 
gewenste nauwkeurigheid beheerst 
werden en dat de buis vervolgens 
in aantallen van 10-tallen miljoenen 
stuks/jaar gemonteerd, ingesmol
ten, vacuum gepompt en geacti
veerd kon worden. 
lk heb gewerkt in de fabrieken in 

• Art der Antriebsbewcgung 
____.. Antriebmittel fur rom

torische Antriebsbcwegungcn 
latorische Antriebsbewc
gungen {Lineannotorcn) 

• Lagerung des Laufers 

• Konlinull3t der _.,.. 
Drehbewegung 

Systcmalisierungs
kriterien 

~ 
• Stroman ~ 

• Typischcs statio
nares Drehzahl-
Drehmoment- __.. 
verhaltcn 

Fig. 5. 
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__.. Motoren mit zenfristh 
gelagertcm Laufer 

Motoren fur kontinuier
liche Drehbewcgungen 

n:t: 
M 

NcbenschluBmotorcn 

Matoren fur lmnlinu~r
liche Drchbewcgungen 

n~ 
M 

ReichcnschluBmoloren 

~Q :c 
11 M 

Asynchronmntorcn Synchronmotoren 



Sittard, Heerlen en Eindhoven; ver
volgens de proeffabricage uitge
voerd vanaf enkele 10-tallen per 
dag tot 500 ex/dag om te bewijzen 
dat het ontwerp met 90% 
opbrengst op fabrieksmatige wijze 
te maken was en na de "vrijgave" 
de aanloop in de fabriek georgani
seerd . Daarna mocht ik als "vol
wassen" ontwikkelaar de ontwer
pen zelf maken en in tekeningen en 
Fabricage Voorschriften vastleggen. 
Mijn werk schoof steeds meer op in 
de richting van het eerste concept 
kunnen maken en er werd een spe
ciale afdeling opgericht voor proto
types: de "Voorontwikkeling 
Elektronenbuizen". Onze trots was 
om met een aantal specialistisch 
geschoolde medewerkers in 1 dag 
een conceptidee te materialiseren. 
Toen we dat bijna als routine kon
den, hoefde het niet meer, want de 
elektronen buizen werden volledig 
vervangen door transitoren. Oat 
was ons vak niet, daarvoor waren 
we niet geequipeerd dus zochten 
we ander werk, want anders wist 
het management toch niets beters 
te bedenken dan onze afdeling te 
sluiten. 

We organiseerden ons tot Centrale 
Voorontwikkeling en stonden aan 
de wieg van achtereenvolgens: 
- nuvistor (keramiekmetalen buis 

uitgevonden door RCA) 
- dubbeltriodes (voor de eerste 

IBM-computers) 
(gasgevulde) cijferbuizen 

- oscillograafbuizen 

- beeldbuizen 
- vidicons 
- plumbicons (w.o. mini plumbicons 

voor de NASA) 
- orthicons 
- neutronengeneratoren 
- zendbuizen 
- klystrons 
- lopende golfbuizen 
- lichtafhankelijke weerstanden 

(CdS) 
- sensoren 
- reedcontacten 

De ironie wil dat na zoveel jaren in 
lit. [4) gewag wordt gemaakt van 
een terugkomst van de radiobuis in 
miniatuurvorm op een i.e. Jens 
Foerster van de TUD ontwikkelde 
een prototype van 2 x 4 µm zoals 
fig. 6 weergeeft. 

Na aid us 10 jaar gewerkt te hebben 
aan zovele ontwikkelprojekten wist 
ik dat dominant is voor de ontwik
kelaar: 
- het goed begrijpen van de vraag 

van de klant of de markt 
- het voor 100% voldoen aan de 

functie 
- met volledig beheerste fabricage

methoden. 

rMt.f1ifilt.13t!itJl:!iifiW 

~., · ... ,. 
~~µ. . ..... 
'~ · ....,,,.,.. 

I . I ·r-Yf - ...... w 
~ll.x1 .i. 

:..~:& 
~ 

Fig. 6. 

~-.,w-.... ~·::. 
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Daarom sprak mij de ontwikkeling 
van de Africar door Anthony 
Howarth zo aan. Een carrosserie 
van multiplex en epoxy, onafhanke
lijke wielophanging en in hoogte 
verstelbaar, vrachtwagenspoor
breedte, met een modulair samen
gebouwde luchtgekoelde motor, -
die elke brandstof accepteert - en 
een unieke transmissie (fig. 7). 
lnclusief 3 prototypen die een 
15000 km lange testrit volbrachten 
van poolcirkel tot evenaar kostte de 
totale ontwikkeling nog geen 15 
miljoen gulden. Hoe dat kan is te 
lezen in lit. [5] en daarin gaat U ver
moeden waarom huidige ontwikke
lingen in de autoindustrie zo duur 
zijn. 

In lit. [6] schrijft Donald Norman van 
de Universiteit van Cal ifornie te San 
Diego hoe slecht ontworpen en 
vormgegeven voorwerpen de 
gebruiker telkens op het verkeerde 
been zetten met alle irritaties en 
(soms catastrofale) nare gevolgen 
van dien. 

Fig. 7. Een van de vele typen van 
de Africar: de 4 x 4 personen- en 
/aadwagen. 
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In de NRC van 18-4-1990 atten
deert Jan Libbenga op de onzinnig
heid van marktvoorspellingen en 
adviseert ontwikkelaars om die met 
een "groot" korreltje zout te nemen. 
Hij toont met vele voorbeelden aan 
hoe ongewis het leven van een 
nieuw produkt is. 
Voorspellen blijkt erg moeilijk te zijn 
vooral als je het van te voren moet 
doen. En het geloof in snelle tech
nologische doorbraken is bijna altijd 
wishful thinking. 
lk geloof dat je wat ouder moet zijn 
geworden om heel veel snorkende 
verhalen te relativeren [lit. 7]. 
Of een nieuw produkt succesvol 
wordt heeft ook te maken met de 
acceptatie van grate groepen men
sen op een bepaald tijdstip op een 
bepaalde plaats en ook nog talloze 
onbegrepen invloeden. Zo gaat het 
verhaal dat OAF geen truck kon 
verkopen in Afrika omdat deze niet 
geel waren geschilderd. En geel 
was synoniem met de onverwoest
bare en degelijke grondverzetma
chines van Caterpillar. Wie bedenkt 
van te voren een dergelijke asso
ciatie? 

3. Focus op produkt + 
proces 

Door mijn werk binnen de 
Philipsbedrijven maar vooral bij 
Thomas Regout in Maastricht werd 
het mij steeds duidelijker dat ont
werpen of ontwikkelen in zijn 
essentie het zoeken is van een 



compromis tussen de functie en de 
maakbaarheid van een produkt. 
lk noem een 5-tal daarmee samen
hangende aspecten: 
materiaalkeuze, werkplaatstechno
logie, massafabrikage, mechatroni
ca, procesanalyse. 

3.1 . Materiaalkeuze 
Op een vakantie bezochten mijn 
vrouw en ik in Lelystad het bouwen 
van een replica van het VOC schip 
"Batavia" (fig. 8). De grate balken 
met doorsnede 100 x 80 cm met 
lengtes van 5 tot 1 O m moesten 
krom warden gebogen. Oat kon 
men in 1628 (de Gouden Eeuw) in 
Holland perfect. De balk werd aan 
de einden opgelegd. De onderzijde 
werd nat gespoten waardoor de 

Fig. 8. 

houtvezels langer werden. De 
bovenzijde werd met vlammen 
geschroeid, zodat de vezels krom
pen. Met behulp van een kaapstan
der werd voldoende extra kracht 
toegevoegd om de balk te buigen. 
En het schip werd zo geconstru
eerd dat de balk krom bleef. 
Scheepsbouwmeester Jan Dirkzoon 
Grebber bouwde zo'n schip in 
totaal 8 maanden en demonstreer
de het samengaan van technisch 
kunnen, ambachtelijk vakmanschap 
en intelligentie bij het ontwerpen en 
bouwen. 
Als eeuwen later zo'n schip door 
niet-technici wordt bestudeerd con
cluderen deze "wetenschappers" 
dater kennelijk brand aan board 
moet zijn geweest. 
Maar niet alleen in de oudheid of 
middeleeuwen was materialenken
nis belangrijk. Oak in onze huidige 
tijd kan men zich toch niet voorstel
len hoe een produkt als een moder
ne racefiets (fig. 9) of straalmotor 
(fig. 10) kan warden ontwikkeld 
zonder enige kennis van materialen 
te hebben. Hooguit is er nag dit 
verschil. Gebruikte men vroeger 
materialen, die voorhanden of reeds 

Fig. 9. 
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ontwikkeld waren; tegenwoordig 
specificeert men vaak de gewenste 
eigenschappen van het materiaal 
en vraagt specialisten om het voor 
jou te ontwikkelen. Voor dit laatste 
is nog veel meer materialenkennis 
en inzicht nodig. 

3.2. Werkplaatstechnologie 
Zowel mijn voorganger prof.ir. C. de 
Beer, als de van de Philips 
Bedrijfsmechanisatie afkomstige 
professoren Anninga, Stal en 
Erkelens benadrukken het belang 
van werkplaatstechnologie. 
Veelzeggend wijst C. de Beer op 
het feit dat Taylor zijn ideeen uitpro
beerde in de werkplaats en 
Erkelens noemt de werkplaats de 
"wapensmidse" van een bedrijf. 
Van belang is om een onderscheid 

Fig. 10. 
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case 
Al alloy 

te maken tussen de gereedschap
makerij en de machinefabriek. Bij 
het construeren van productspeci
fieke gereedschappen en matrijzen 
wordt alles ondergeschikt gemaakt 
aan het opvangen van de enorme 
spanningen in de materialen en het 
beheersen van de vervormingen. 
Gereedschapsmakers zijn daarvan 
doordrongen. 

Mijn collega Doorschot wijst hierop 
in zijn intreerede. (lit. [8]. 

Bij het construeren van machines 
echter wordt alle denken gefocus
seerd op het begrijpen en beheer
sen van krachten, die verplaatsin
gen, snelheden, versnellingen en 
impulsen tot gevolg hebben. 
Machinebouwers denken funda-

Ni alloy 
low pressure 

rnrbint: 
I 

case 
Ni alloy 



menteel anders dan gereedschap
smakers. 

De vaklieden in een werkplaats 
maken gebruik van vele universele 
verspanings- en vervormingsmachi
nes. Het is een trots zelfstandig 
opererend volk met een eigen cul
tuur, wars van "papiermannen" en 
alleen te motiveren door dat een 
betere en nauwkeuriger prestatie 
mogelijk wordt. Het is wonderbaar
lijk hoe snel numerieke machines: 
NC-, CNC-, en DNC-vormen zijn 
ingeburgerd, evenals laserappara
tuur- of vonkverspaningsmachines. 
Het geeft oak aan hoe hoog de 
technische uitvoerenden zijn 
geschoold. 

3.3. Technologie van de massa
fabricage 
De gereedschappen en matrijzen 
warden geplaatst op bewerkings
machines zoals persen of spuitgiet
machines, walsen of trekbanken die 
door gespecialiseerde bedrijven 
warden geleverd. Het is het tech
nisch domein van mijn leermeester 
prof. Veenstra en mijn vriend en 
collega Doorschot en ik verwijs 
graag naar hun geschriften [lit. 9]. 

3.4. Mechatronica 
Veel werktuigen werden bestuurd 
en geregeld op mechanische wijze 
b.v. met een centrale nokkenas. 
Uiterst betrouwbaar, oak bij grate 
snelheden zoals b.v. blijkt uit de 
bediening van de kleppen bij een 
automotor. Helaas niet erg flexibel, 

ofwel snel veranderbaar. Met pro
grammeerbare besturingen PLC's 
en later PC's bleken verrassend 
nieuwe concepten te bereiken. Een 
aardig voorbeeld is de ontwikkeling 
van een nieuwe generatie trilvoe
ders die wij op het CFT uitvoerden. 
In principe bestaat die uit (zie fig . 
11 ): 
- een ronde bak met spiraalvormig 

omhoog lopende baan 
- gemonteerd op schuinstaande 

bladveren 
- aangestoten door een elektro

magneet, meestal op net
frequentie 

- voorzien van een apart aange
dreven, of gekoppelde lineaire 
voeder, die als "buffer" fungeert 

In de spiraalbaan zijn "filters" aan
gebracht die goedliggende produk
ten doorlaten en slechtliggende van 
de baan schuiven of in de goede 
stand leggen. 
Het probleem zit in het feit dat de 
bak met een bepaalde massa, die 
afhankelijk van de beladingsgraad 
met produkten varieert, tezamen 
met de bladveren een massaveer
systeem vormen met een zeer 
scherpe (mechanische) resonantie
frequentie. 

Het vergt veel vakmanschap om de 
trilvoeder mechanisch zo af te 
stemmen dat de trilfrequentie op 50 
of 100 Hz uitkomt. Bovendien 
mogen de filters dat niet verstoren. 
Maar als zo'n systeem met 50 Hz 
trilt, bewegen de veren 50 keer/sec 
dat is 1 ,4106 keer per dag van 
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8 uur. Daarmee verandert de veer
karakteristiek en de output snelheid 
daalt. In de fabriek zetten ze dan 
meer elektrische aandrijfpower 
erop, en de trilvoeder zal snel nag 
langzamer werken . Het ergste is dat 
alle onnodige toegevoerde energie 
wordt omgezet in lawaai en dat de 
trilvoeder van de tafel dendert. 
Door nu de natuurlijke mechanische 
resonantie frequentie van een tril
voeder te meten met een sensor en 
dit signaal elektronisch te verster
ken zodat de rondgaande verster
king = 1 wordt, is een stabiel 
onderdelentoevoer apparaat ont
staan met nag meer regelmogelijk
heden (zie verder lit. (1 O]). 

bowl feeder 
with fllters 

Fig. 11 . 
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Een ander voorbeeld komt van Jef 
van Gastel die robotjes construeer
de voor de chip plaatsingsmachi
nes (surface mounting). Deze 
robots hadden een arm die zich 
over 10 tot 200 mm moest ver
plaatsen met een positienauwkeu
righeid van µ's. De klassieke con
structie van een draaiende spindel 
met verplaatsingsmoer voldeed niet 
door de hoge nauwkeurigheidsei
sen aan de spindel. 
Daarom gebruikte hij goedkope 
onnauwkeurige spindels, voorzag 
die van een spelingsvrije moer en 
mat op een speciale testopstelling 
met een specifieke P.L.C. de corre
latie tussen omwentelingen en ver
plaatsing. Na correctie in het PLC 

buffer length 
max mln 

Amplitude 

positioning 



programma ontstond een perfecte 
nauwkeurige beheerste verplaatsing 
bij een bepaald aantal omwentelin
gen van de aandrijfmotor. Dit is een 
typisch voorbeeld van 'embedded 
soft-ware'. 

3.5. Procesanalyse 
Als laatste aspect noem ik proces
analyse. Zet men van gelijksoortige 
produkten alle benodigde proces
sen in een matrix tegen elkaar uit, 
dan ziet men vaak een kakofonie 
van processen, die in het verleden 
om de een of andere reden zo zijn 
ontstaan. Nu worden wel steeds 
vaker nieuwe produkten ontwikkeld 
ook met een korte levensduur. Maar 
processen ontwikkelen duurt veel 
langer. Bovendien mogen proces
sen om economische redenen niet 
zo snel wijzigen. De processen wor
den dus dominanter. Ze leven lan
ger dan de produkten en dat is 
maar goed ook! Het loont dus de 
moeite om de procesmatrix te 
bestuderen en te kijken of het 
mogelijk is dat alle produkten zijn te 
maken met minder processen. Ook 
ontstaat geleidelijk een mening over 
de kernprocessen ofwel die 
technologieen die men altijd intern 
wil blijven kunnen en de uitbesteed
bare processen. Aldus ontstaat een 
technisch verstandig beleid en niet 
meeloopflauwekul van "managers", 
omdat goeroes weer een nieuwe 
hype verkondigen [lit. 11 ]. 

Fig . 12 geeft een goede aanpak 
weer en toont hoe men systema-

tisch kan komen tot een minimum 
aantal standaardprocessen. 
Aan processen zitten nauw gekop
peld de produktiemiddelen, die 
samen met de operators de fabriek 
vormen. 
Er ontstaat onderstaand beeld (fig . 
13) over de onderlinge afhankelijk
heid van produkt, proces en pro
duktiemiddel. 
Tevens schematiseert fig . 13 hoe 
hierachter geplaatst zijn: de functie 
met de klant, de technologie (zowel 
intern als extern), de fabricage. 

Inven tariseer al le in 
gebruik zijnde proces
sen in uw fabriek 

NEE 
Schrap o nno d ige 
proces- s t app e n 

VERSCHIL 
LENO OOEL 

NIET 
KRI TISCH 

Welke 

"Standaard" 
processen 

ZELFDE 
-----{Maak 'n k~uz e 

DOEL 

PRODUKT 
-----{ Maak ' n keuze 

Af'HAN
KELIJK 

~~ -~ 

Fig. 12 Selektieschema voor 
"Standaard"-processen. 
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Het is nodig om te beseffen dat 
bestaande processen en produktie
middelen de randvoorwaarden 
bepalen bij nieuwe produktontwik
kelingen. 

Wanneer men dat inziet en begrijpt 
is de noodzakelijke basis gescha
pen om te denken in opeenvolgen
de generaties van produkten of van 
produktfamilies. 

4. Produktierniddelen 

Door mijn ervaringen opgedaan bij 
Philips Bedrijfs Mechanisatie, 
Thomas Regout Management 
Team, en Philips CFT denk ik dat 
de volgende aspecten van belang 
zijn: Construeren, Onderdelen
toevoer, Layout, Intern Transport, 
DFA. 

4.1. Construeren 
Zowel van machines, modules, 
robots, functie-elementen als 
bewerkingseilanden. Van oudsher is 
dit het domein der werktuigbou
wers. Niemand heeft beter samen-

Id ant 
I 
I 

I 
fvnkt10 

I 
I 
I 

~:, I\ 
1eehnQ4og,e - - - PfOCe& --- produklle - - - fabnek 

I mktdel 

I 
I 

extern 

Fig. 13. 
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gevat wat ervoor nodig is dan Wim 
van de Hoek [lit. 12] bij zijn intreere
de. Van hem herinner ik mij de 
gevleugelde uitspraak: 
"Werktuigbouwers bouwen tuig dat 
werkt" . 
lk citeer uit zijn afscheidsrede [lit. 
13]: 
"Bovenstaande uitdrukking is gela
den van activiteit: het is bouwen, 
zelf werken, iets doen - de homo 
faber! Niet beschouwen of begrij
pen of studeren staat voorop, maar 
bouwen, handen uit de mouwen! En 
als het dan klaar is dan moet het 
nog werken ook. Niet "er staan", 
klaar zijn of mooi zijn zoals de pres
taties van bouwkundigen, architec
ten en kunstenaars, maar werken! 
Oat betekent dat de "werking" te
voren toch reeds ten voile begrepen 
en bestudeerd moet zijn. En dan 
moet het nag waar gemaakt warden 
oak. Met vakmanschap in het weer
barstigste en taaiste materiaal, in 
ijzer en staa/ en composieten. De 
verbondenheid van begrijpen, 
besluiten en waarmaken is een 
gemeenschappelijk kenmerk voor 
het werk van werktuigbouwers, 
boeren, schippers en ondernemers. 
Wellicht verklaart dat het feit dat 
werktuigbouwers zich zo goed ver
staan met (vaak zonen zijn van) 
bovengenoemden, terwij/ daarente
gen "papieren mannen" hun grom
mende woede kunnen opwekken". 
Einde citaat. 
Omdat ik zelf veel tuig heb 
gebouwd, dat werkt, ook nog na 
tientallen jaren, zodat de onderne-



mer daar veel geld mee heeft ver
diend, ben ik trotser op die presta
ties dan op een (wetenschappelijke) 
publikatie. 
Oat geldt evenzeer voor mijn colle
ga's Doorschot en Koster, hoewel 
de laatste toch een bundeling van 
kennis en ervaring in een boek [lit. 
1] heeft ondergebracht als "proeven 
van wetenschappelijke ondersteu
ning van constructeurs". 
Het is een voortzetting van het door 
van de Hoek begonnen DDP (Des 
Duivels Prentenboek!). 

Het construeren op deze wijze 
beantwoord de vraag: "Is nauwkeu
righeid duur?" met "NEE, maar het 
vergt wel echt nadenken en 
inzicht". 
Als je dat echt goed doet dan zie je 
dat grandioze machines op "world 
class" niveau tot stand kunnen wor
den gebracht. 
(zie figuren 14, 15 en 16). 

Fig. 14. 

4.2. Automatische 
Onderdelentoevoer 
De achilleshiel van elke automati
sche montagemachine bleek te lig
gen in het volautomatisch toevoe
ren van alle componenten. Hierbij 
ontstaat het merendeel van de sto
ringen en meer dan de helft van de 
onderhoudskosten worden daar
mee veroorzaakt. 
Door de ervaring, opgedaan bij tril
voeders, verder uit te bouwen lukt 
het om een systematisch overzicht 
samen te stellen van alle techni
sche mogelijkheden zoals in het uit
klapbare overzicht wordt weergege
ven. Verder verwijs ik naar [lit. 14]. 

4.3. Lay out 
Hieronder versta ik het maken van 
een plattegrond van: 
gebouw, werkplekken van mensen 
en machines, intern transport en 
alle benodigde utiliteiten, om dat in 
zijn samenhang zichtbaar te maken. 
Nu weet ik wel dat iedereen dat 
kan, en er verstand van heeft, maar 
omdat het in een keer goed moet 

Fig. 15. 
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zijn en de oplossing niet mag war
den gehinderd door allerlei emotio
nele en irrationele argumenten en 
achterbaksheden bepleit ik de 
Systematische Lay-out Planning 
van Muther-Haganas [lit. 15]. 
Hierdoor ontstaat een optimaal 
beheerste plaatsing die langere tijd 
voldoet. Door Leenen en 
Wagemans werd het concept ver
eenvoudigd tot de Simpele 
Systematische Layout Planning 
(SSLP) [lit. 16] en Pooter bij COM 
heeft dat gecultiveerd met PC 
ondersteuning. 

4.4. Intern transport 
Aan het ontwerpen en construeren 
van de technologische bewerkings-

Fig. 16. 
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stations, de doe-eilanden, was veel 
aandacht besteed. Maar daarmee 
is er nog geen fabricagesysteem. 
Met automatische onderdelen toe
voer en lay-out kwamen we verder, 
maar er werd meer en meer 
gesproken over logistieke proble
men. Produkten bleven te lang in 
de fabriek. Er was teveel "work in 
progress", te lange wachttijden en 
de doorlooptijd werd steeds !anger. 
Als daar nog bijkwamen grate 
variaties in volume of typewijzigin
gen dan werden de fabrieken 
horendol en er kwam een legertje 
praatjesmakers en adviseurs "hel
pen"; vooral informatici beloofden 
gouden bergen. Op het CFT 
bedachten we toen het Variabel 



Transport Systeem (VTS). 
Het idee erachter was simpel. Het 
was gebleken dat de diverse wer
keilanden met hun eigen tempo's, 
omgevingsinterfaces en besturing 
praktisch niet aan elkaar gekoppeld 
konden worden achteraf. Als we dat 
koppelen nu eens van te voren zou
den doen. lmmers elk produkt 
begint met kleine aantallen, met 
een kleine varieteit en wordt in de 
beginperiode met de hand ge
maakt, hoogstens met eenvoudig 
handgereedschap. Stel dat we 
vanaf het eerste begin een eenvou
dige lijnstructuur in de fabriek neer
zetten. Blijkt de omzet te stijgen 
dan handhaven we de lijnstructuur 
en vervangen geleidelijk mensen 
door machines die passen in de lijn 
(zie fig. 17). Het intern transport is 
dan het begin van mechaniseren en 
blijft aldus de ruggegraat van het 
fabricagesysteem. Geleidelijke 

Fig. 17. 

mechanisatiegroei betekent dan 
alleen: telkens goed herdefinieren 
van interfaces, dus van automatise
ringsconcepten. We noemden dat 
groeiautomatiseren. 

Het VTS bestond uit Aluminium 
geextrudeerde profielen die met 
standaardelementen tot een 
mechanische structuur konden 
worden samengesteld (fig. 18). 
De meest eenvoudige produktdra
ger, een vierkante of rechthoekige 
plank, kan over wieltjes met de 
hand worden voortbewogen. Door 
toevoegen van een motor en aan
drijfriemen werden de produktdra
gers mechanisch voortbewogen. 
Door toevoeging van draai-elemen
ten, transferstations en liften kon
den alle mogelijke mechanische 
systemen worden gemaakt, eventu
eel door de monteurs van de 
fabriek zelf. 
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Fig. 18. 

We deden ervaring op met syste
men in Krefeld, Dordrecht, Wenen 
en Wetzlar en ontwikkelden steeds 
intelligentere besturingen in een 
decentraal concept. In een proef-

project 'CIMPHONY", het acroniem 
van Computer Integrated 
Manufacturing Philips On Next 
Years (fig. 19), werden de nieuwste 
ideeen en architecturen van de 

CIMPHONY Production Line Architectures 

Fig. 19. 
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informatici uitgeprobeerd [lit.17]. 
Het mislukken van veel concepten 
heeft Philips veel geld bespaard 
doordat ze niet in werkelijke fabrie
ken zijn ge·lmplementeerd. Mijn col
lega Sol, die projectleider was van 
Cimphony, heeft daar uitstekend 
van geprofiteerd. Later heeft Patrick 
Timmermans zijn promotieonder
zoek (lit. 18] gewijd aan alternatieve 
besturingsarchitecturen en Arian 
Zwegers gaat daar mee verder. 

Het VTS werd door de Machine
fabriek Alkmaar verder uitontwik
keld en verkocht oak buiten de 
Philipsbedrijven. De projectleider 
waarmee ik veel heb samenge
werkt: ir. Baayens bouwde een suc
cesvolle business unit op en is nu 
directeur eigenaar van dit bedrijf. 
Oak bouwden we een luchttrans
port systeem voor magneet-geo
rienteerd T-en E-blikken transport 
[lit.19]. 

4.5. Design For Assembly 
In het begin van de jaren '80 pro
beerde Geoffrey Boothroyd (MIT}, 
tezamen met ondersteuning van 
veel bedrijven een methode te ont
wikkelen am op wetenschappelijke 
wijze automatisch onderdelen toe
voerinrichtingen te selecteren en te 
construeren en een handboek 
ervoor te maken. Oat project mis
lukte volkomen, maar met het vele 
verzamelde feiten materiaal bleek 
het mogelijk am in een zeer vroeg 
stadium een uitspraak te doen of 
een produkt montagevriendelijk kon 

warden geassembleerd. De metho
de had het voordeel dat een niet
insider het resultaat van de pro
duktontwikkeling kon beoordelen 
op montagetijd bij handmontage, 
en op montagekosten bij automati
sche montage. M.b.v. het montage
schema (fig. 20a) werd de fabriek in 
wording gevisualiseerd. 
Als de aldus ontstane lay-out op 
een spaghetti lijkt, dan is dat onge
wenst omdat een goede fabriek een 
duidelijke voor iedereen zichtbare 
en begrijpelijke structuur moet heb
ben. Met drie simpele vragen wor
den alle ongewenste of overbodige 
onderdelen of processen in kaart 
gebracht. 

Deze vragen zijn: 
1. moeten naast elkaar gelegen 

onderdelen vanwege hun functie 
van verschillend materiaal zijn 

2. moeten die onderdelen t.o.v. 
elkaar bewegen 

3. kan het ene onderdeel het andere 
"begraven" of ontoegankelijk 
maken voor reparatie/vervanging. 

Worden deze vragen met nee 
beantwoord dan is in principe inte
gratie van onderdelen mogelijk. Zo 
kan men tot een minimum aantal 
onderdelen komen (zie fig.20b). 
Ook kan men in het montagesche
ma aangeven waar de probleemge
bieden zitten of waar de diversiteit 
t.g.v. assortimentvarianten een rol 
speelt. 
De daaruitvolgende twee ontwerp
regels zijn simpel: 
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- los de gemarkeerde probleemge
bieden (bij voorkeur met een 
team) fundamenteel op; 

- zorg dat de diversiteit (bij voor
keur SW i.p.v. hardwareomstellin
gen) op het einde van de fabrica
ge komt en niet in het begin. 

In het boek Flexible Manufacturing 
[lit. 20] geeft het "B-team" van 
Philips CFT nag interessante aan-

22 

...r::=:::L Aanvoerprobleman : 
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0 lntegratie/weglaten: 
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........... Bewerking : 
nrs. 5, 11, 13, 19 

vullende informatie over een aantal 
aspecten van de keuze voor welke 
produktiemiddelen. 
Samenvattend: Een technisch pro
duktiesysteem omvat bewerkings
stations, gekoppeld door intern 

/ '' ' : 
2 3 4 

Fig. 20b. 
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transport, gestuurd en geregeld 
door een besturingssysteem. Zet 
men dit uit langs 3 assen met op!o
pende graad van automatisering 
dan ontstaat de symbolische figuur 
21. 
Welk systeem men kiest als ontwer
per hangt in eerste instantie af van: 
- de economische levensduur van 

het produkt 
- het aantal stuks per jaar dat ver

kocht wordt 
- de seriegrootte per order (volu

mevariatie) 
- de diversiteit van het product

assortiment 
- de te verwachten wijzigingen in 

produkten, processen, produktie
middelen. 

5. Realisatie van een TPS 

Door mijn werk bij Thomas Regout 
en wat later als adviseur bij het CFT 
van Philips bemerkte ik, dat de 
benodigde kennisdomeinen steeds 
omvangrijker werden. Er waren 
meerdere mensen nodig, want een 
persoon kon onmogelijk alle rele
vante aspecten adequaat beharti
gen. Meerdere mensen laten 
samenwerken vereist teamarbeid 
zowel in ontwerp-fase als in de 
operationele fase. Het proefschrift 
van Jos Benders [lit. 21] gaat over 
dit laatste. 
lk wil me hier beperken tot het ont
werpen. Daartoe behandel ik 4 aan
dachtsvelden: 

x lz ~,o~s 
s'b~~ 

.p~G 
t0<c..~<c,.~ BESTURING 

GEKOPPELDE 
BEWERKINGSPLAATSEN 

Fig. 21 . 
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- integratie 
- het moeilijke begin 
- systematisch logisch denken 
- ontwerp-beschouwingen 

5.1. lntegratie 
In figuur 22 staat op een wat sim
pele manier aangegeven hoe door 
integratie de ellende van functio
neel werkende afdelingen kan war
den voorkomen. 
lntegratie is een activiteit, die 
bureaucratie kan overwinnen. De 
figuur geeft aan dat het zo mense
lijk vanzelfsprekend is dat je kritiek 
hebt op het werk van je voorgan
gers; dat je dus verbeteringen aan
brengt vanuit jouw gezichtshoek, 
maar dat je daarbij bijna altijd nieu-

fose Woorom inteoratie? 

1: ;~j Vraag of idee van klanten. 

'n eenvoudig schommefwerkfuig 

21r Verkoop afdeling vroogt extra"s. 

I-+- schommelen is onhandig. 

3~ Ontwikkelings afdeling levert 
and ere extra's don de gev raagde. 

,.._. schommelen blijft onhond ig. 

4 

~ 
Mechanisatie afdeling bedenkt 
iets veel beters. 

1---+-schommelen is onmogelijk 
geworden. 

51:'' Produktie afdeling slaat al het 
voorgaande in de wind. 

- schommelen biljft onmogelijk 6m Service afdeling improvisE?ert. 

~ schommelen goat moor vraog 
niet hoe. 

c.---,_-

7:]t_ Terwijl de klant dit van 
ons verwachtte. 

THet nodeel van gescheiden funk ties 

Fig. 22. 
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we "fouten" introduceert. En onge
merkt ontstaat na enige tijd een 
totaal ongewenst produktiesys
teem. Men kan dit voorkomen door 
organisatie-integratie. Dit in tegen
stelling tot technische integratie 
zoals die kan ontstaan nadat men 
via D.F.A. daarop geattendeerd is. 
Fig. 23, afkomstig van Philips 
Plastic Metaalwaren, geeft een 
mooi voorbeeld daarvan, nl. "out
sert moulding". 
Op een voorgestampte metalen 
drager worden in een processtap 
een 50 tal "onderdelen" gespoten. 
Dergelijke technische integratie ziet 
men bij allerlei produkten in de 
massafabricage. Denk b.v. aan de 
klassieke stekker aan het electrici
teitstoevoersnoer van een apparaat. 
Bestond die vroeger uit 10 tot 13 
onderdelen, tegenwoordig bestaat 
die uit een brugstuk met 2 pennen 
waaraan draden worden gelast, 
waarna het geheel wordt omspoten 
met kunststof. l.p.v. montage-

I -.. \(O 

~~·~~ m • 

Fig. 23. 
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Fig. 24 LINKS BETWEEN RESEARCH AND PRODUCTION in most U.S. 
companies are sequential (above); in Japan (below), research, product 
development and the design of manufacturing processes are carried out 
concurrently so that knowledge from one area can readily influence deci
sions made in other areas. A new concept moves back and forth among 
the different groups until it is perfected. The Japanese method speeds the 
transformation of new discoveries into commercial products. 
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molens ziet men spuitgietmachines 
met wat extra apparatuur als pro
duktiemiddel in de fabriek. 
Een ander voorbeeld is de wijze 
waarop digitale schakelingen wor
den opgebouwd op minuscule 
stukjes silicium de zgn. ge"integreer
de schakelingen (IC's); honderden 
processtappen die miljoenen func
ties op een mm2 realiseren. Omdat 
dit "bovenmenselijke" ontwerp-ken
nis vergt worden dergelijke minia
tuurschakelingen met behulp van 
computers ontworpen. Ook voor 
het ontwerpen van technische pro
ductiesystemen is integratie nodig 
van produktfuncties en -onderde
len, processen en produktiemidde
len zoals eerder gezegd en 
Rampersad [lit. 22 en 23] werkt dat 
in zijn dissertatie en boek tot in 
detail uit. 

Reich [lit. 24] betoogt dat integratie 
in Japan eerder gemeengoed was 
dan in het westen en symboliseert 
dat met fig. 24 die de hokjesgeest 
weergeeft die in het westen nog 
steeds dominant aanwezig is. Nog 
steeds wordt hier vaak de individu
ele prestatie hoger geacht dan het 
gezamenlijke doel van de organisa
tie met alle gevolgen van dien. 
Kortom: het succes van een fabriek 
zou wel eens kunnen afhangen van 
hoe goed de mensen in staat zullen 
zijn het produktontwerp, het pro
cesontwerp, de produktiemiddelen, 
de besturing van het geheel, de 
fabricage en alle informatiesyste
men met elkaar te integreren zodat 
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een organisatie ontstaat, die geld 
kan verdienen. De nadruk hoort 
daarbij te liggen op integreren en 
niet op computer-aided. 

lk heb vroeger ontworpen met pot
lood en tekenbord, maar toch nooit 
gesproken over "pencil-aided" 
construeren. 
lk heb rekenliniaal en rekentuig, gra
fieken en tabellen gebruikt om te 
ontwerpen maar het kwam niet bij 
me op om "reken-aided" te con
strueren. 
Echt van belang is integreren en 
niet de hulpmiddelen waarmee. 
Waarom wordt dan tegenwoordig 
zo vaak gesproken over computer
aided? Alsof dit hulpmiddel wet van 
belang is. 

5.2. Het (moeilijke) begin 
lemand vindt een situatie of pro
dukt niet goed genoeg en denkt dat 
er een probleem is. Oat probleem 
moet begrepen worden, afgeba
kend en er moet over kunnen wor
den gecommuniceerd. Werktuig
bouwers en architecten grijpen naar 
potlood en papier en gaan schet
sen zoals fig. 25 laat zien. Al schet
send denken ze na over een verbe
terd produkt en wat wel en niet 
aangepakt wordt en op welke 
manier. De intu"ltie van de ontwerper 
is dominant. Men spreekt van late
raal denken. Het doel daarvan is 
door het manipuleren van ideeen en 
informatie komen tot (talrijke) nieu
we ideeen. Voorbeeld: welke moge
lijkheden kun je bedenken om een 
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Fig. 25. First steps from design brief to design concept: early sketches for 
the "Africar" a simple but robust automobile suitable for Third World 
conditions. 
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deur te openen? Dit is totaal anders 
dan verantwoord logisch denken en 
redeneren waarbij ideeen en infor
matie zodanig worden verwerkt dat 
een nieuw idee ontstaat, dat zeker 
niet tout is. Orn bij hetzelfde voor
beeld te blijven : Hoe kan ik deze 
deur in deze situatie openen? 
Lateraal denken mengt bewust toe
vallige ideeen met relevante ideeen, 
die weer worden gebruikt om nieu
we ideeen uit te lokken. Er worden 
zoveel mogelijk conventionele uit
gangspunten vermeden. Oak 
onjuiste of onzinnige ideeen kunnen 
een stimulans zijn voor het ontstaan 
van totaal nieuwe ideeen en oplos
singen. Men maakt gedachten
sprongen, verkent oak onwaar
schijnlijke richtingen, en zoekt 
bewust naar kruisbestuiving. 
Lateraal denken heeft een open 
einde; men is nooit aan het laatste 
alternatief. Men is echter oak niet 
zeker dater Oberhaupt een oplos
sing wordt gevonden. Een gevon
den alternatief hoeft oak niet nood
zakelijk een reele oplossing te zijn. 
Maar als men een creatieve, 
nieuwsgierige instelling heeft is er 
een grote kans om een fantastische 
oplossing te vinden. 
Creativiteit is wel degelijk aan te 
leren en verder te ontwikkelen zoals 
lneke Walravens [lit. 23] met vele 
voorbeelden duidelijk maakt. 
Helaas gebeurt dit nauwelijks op 
scholen, oak niet op deze faculteit, 
want daar ontbreken de docenten 
voor en de tijd om met studenten te 
"stoeien" en te experimenteren. 
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Daarom is er in een schoolse 
omgeving een voorkeur voor 
logisch denken en redeneren. 

5.3. Systematisch logisch denken 
Een dergelijk denkproces gaat uit 
van bestaande relevante ideeen en 
oplossingen. Er is een voorkeur 
voor conventionele uitgangspunten 
en oplossingen die in de praktijk 
hebben voldaan. Elke volgende 
redeneerstap moet juist zijn , en de 
juistheid moet aangetoond zijn of 
warden, en daarom is men er zeker 
van dat de eindconclusie juist is. 
Het proces vordert door het nemen 
van juiste stappen en het leggen 
van de juiste verbanden. Men vormt 
gedachtenketens. Het proces evo
lueert in de meest waarschijnlijke 
richting. Men evalueert elke stap 
onmiddellijk en negatief, door elimi
neren van ideeen op basis van 
tekortkomingen of onzekerheden. 
Men eindigt bij het vinden van een 
oplossing hoewel dat oak niet vast
staat. Als een oplossing wordt 
gevonden is het zeker een reele 
oplossing. Het is echter zelden de 
beste. Universiteiten zijn altijd goed 
geweest in het opleiden en vormen 
van logisch denkende (wetenschap
pelijk) onderzoekers met een uiterst 
kritische en objectieve instelling. 
lk denk dat een ontwerp-probleem 
in het begin een lateraal denkende 
aanpak vergt, later gevolgd door 
een meer systematische logische 
en methodische werkwijze. Daarbij 
itereert men net zo lang totdat een 
bevredigende oplossing is gevon-



den. Oat laatste is in grote ontwik
kelorganisaties te formaliseren en 
projectmatig te plannen en uit te 
voeren. 
Wald Siskens beschrijft in zijn dis
sertatie [lit. 26] hoe de ontwikke
lingsdoorlooptijd verkort kan war
den in een grote ontwikkelorganisa
tie. 

5.4. Ontwerp-beschouwingen 
Men kan zich afvragen waarom er 
toch de laatste tijd zoveel interesse 
is in het proces van ontwerpen en 
ontwikkelen. In de kostprijs van een 
produkt zijn de ontwerp-kosten 
meestal nauwelijks terug te vinden, 
in tegenstelling tot de inkoop-, 
fabricage- en verkoopkosten. In fig. 
26 zijn de resultaten van een 
bekend onderzoek van McKinsey 
bij Philips Consumer Goods weer
gegeven. 
Oaarbij werd bovendien vastge
steld, dat tijdens de ontwerp-fase: 
• 99% van het uiterlijk en de speci

ficatie van het produkt wordt 
vastgelegd 

• de be"lnvloeding van de fabrica-

% 
100 - ---

50 

kostprijs 
• Opbouw I 
• be'lnvloed 

"J~11£=~I J voorberelding administratie 

Fig. 26. 

gekosten factoren groter is dan 
van welke andere afdeling ook 

• de bedrijfzekerheidsfouten afhan
kelijk bleken van: 
- het ontwerp in 55% van de 

gevallen 
- de processen in 30% van de 

gevallen 
- de toeleveranciers in 15% van 

de gevallen. 
Oaarom is het de moeite waard , 
aandacht te besteden aan het ont
werpen. 

Feitelijk is het resultaat op het 
einde van de ontwikkelperiode een 
complete omschrijving van het 
(kunst)produkt dat maakbaar is. 

lk benadruk dat de omschrijving, 
of die in de vorm van tekeningen of 
prototype of tekst of tape of SW
matig plaatsvindt, begrepen moet 
kunnen worden. 
Vanuit het resultaat geredeneerd is 
het ontwerp-proces zelf minder 
belangrijk dan het einddoel. 
Oat er toch zoveel aandacht 
besteed wordt aan het ontwerp
proces komt omdat in de meeste 
(functionele) organisaties nieuwe 
dingen als uiterst hinderlijk warden 
beschouwd. Orn die weerstand 
tegen nieuwigheden, soms zelfs 
slechts tegen een geringe verande
ring, te verkleinen dient men niet 
alleen technische maatregelen te 
nemen, maar vooral ook organisa
torische. 
Met technische maatregelen 
bedoel ik o.a. 
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- structuur van de produktenfamilie 
goed opzetten 

- standaardprocessen (zoals reeds 
besproken) gebruiken 

- duidelijke make-buy strategie 
afspreken 

- produktiemiddelenbeleid over 
meerdere generaties produkten 
voeren 

- technische werkvoorbereiding en 
planning van bewerkingsvolgorde 
ter harte nemen. 

Bij organisatorische maatregelen, 
denk ik aan: 
- project management 
- groepswerk en teamvorming 
- interdisciplinair samenwerken 
- intelligent leidinggeven aan pro-

fessionals 
en last but not least: 
- gebruik maken van goede forme

le documenten b.v. 
• de "opbrengstlijst" bij de radio

buizen-ontwikkeling of 
• een overzicht van alle onderde

len met alle wijzigingen in teke
ning of natura of 

• de eindgebruikershandleiding 
bij een SW pakket. 

Waarom zijn dergelijke formele 
documenten zo belangrijk? 
- Door besluiten op te schrijven 

worden gaps en inconsistenties 
zichtbaar; er ontstaat een heldere 
gedragspolicy i.p.v. mistige ritsel
en lobby-activiteiten en "weer
haan" gedrag van managers. 

- De genomen besluiten zijn zicht
baar voor anderen en er wordt 
vermeden dat "common know-
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ledge" onbekend is bij de team
leden. 

- Zulke formele documenten zijn 
aldus het begin van een kennis
database en kunnen leiden tot 
een checklist voor latere ontwik
kelingen; aldus kan men leren van 
ervaringen van vorige ontwikkel
projecten. 

- Tenslotte wordt door het regelma
tig "afstand te nemen" en zich te 
bezinnen op het verloop van de 
ontwikkelingsgang door een hel
der beknopt document te schrij
ven, voorkomen dat een ontwerp
project afglijdt. 

Het maken van formele documen
ten dwingt een manager tot zijn 
essentiele taak: ontwikkel een plan 
en realiseer dit! 
Als je dat helder kunt opschrijven 
dan is dat 
- precies 
- communiceerbaar 
- een management tool. 
Frederick Brooks [lit. 27] schreef 
een aantal essays over het leiden 
van SW ontwikkelprojecten bij IBM 
met nog veel meer van dergelijke 
beschouwingen. Men herkent in dit 
boek de manager-vakman die de 
weerbarstige praktijk heeft onder
vonden en er werkbare oplossingen 
voor moest bedenken. Het sprak 
mij aan zoals hij dat beschreef en ik 
ging zoeken naar mensen die 
schreven over het ontwerpen c.q. 
het ontwikkelproces m.a.w. ik ging 
zoeken naar een methodologie voor 
ontwerpen. 



6. Methodologie en evaluatie 

6.1. lnleiding en overzicht 
Reeds in de zestiger jaren tijdens 
mijn ir-studie verdiepte ik mij in de 
geschriften van Rooth en Roden
acker. Later volgden Pahl + Beitz, 
Pugh [lit.28], Bruce Archer en 
Gregory + Jones. 
lk vond het echter te theoretisch en 
ik betwijfelde of er praktische resul
taten mee te behalen vielen. Dit in 
tegenstelling tot Harrie van de 
Kroonenberg, die toen al enthou
siast was voor het systematisch en 
methodisch construeren. lk herinner 
mij nog levendig de vele discussies 
met hem, die zich later in de tachti
ger jaren voortzetten in Twente in 
het Dispuut voor Ontwerpers en 
Constructeurs (D.O.C.). 
In 1988 echter raakte ik ge·interes
seerd door de publikaties van 
Andreassen, die zijn theoretisch 
inzicht verduidelijkte met voorbeei
den van Lego poppetjes om modu
lariteitspri ncipes uit te leggen. Een 
werkgroep op het CFT van Philips 
werkte dat uit voor consumentene
lectronica-ontwikkelingen en Gerard 
Oskam hield een leuk verhaal ero
ver op de jaarlijkse Bedrijfs Mecha
nisatie bijeenkomst, die meestal in 
december in Cocagne te Eindhoven 
plaatsvond: het Landjuweel. 
Tegelijk was Ulbo de Sitter [lit. 29 
en 30] vanuit een totaal andere 
gezichtshoek bezig met het socio
technisch ontwerpen, dat ontstaan 
was in de Zweedse autoindustrie. 
Wie herinnert zich niet de enthou-

siaste opzet van de fabrieken in 
Uddavalla en Jarfalla. Daarbij stond 
het celconcept centraal, maar later 
bleek, ook al onder invloed van de 
Japanse aanpak, dat de fabricage
structuur beter kon worden opgezet 
volgens lijnstructuren. 
De Sitter bepleitte daarom later een 
fabricageontwerp in 3 fasen: 
1. parallelliseren van produktielijnen 

m.b.v. groepentechnologie om 
een acceptabel ritme te krijgen 
en een optimum aan omstellen 

2. segmenteren per lijn van over
zichtelijke groepen mensen en 
machines, met duidelijke groep
staken en verantwoordelijkheden 
met zo simpel mogelijke regel- en 
stu urmechan is men 

3. samenstellen van activiteiten van 
afzonderlijke cellen door taakau
tonome groepen mensen. 

Vooral Frans van Eynatten [lit. 31] is 
op dit pad verder gegaan en ik heb 
de laatste jaren veel en vruchtbaar 
met hem samengewerkt in de 
"Dommelgroep": een groep ontwer
pers en ontwikkelaars uit deze regio 
in het stroomgebied van de 
Dommel, die eens in de maand bij
eenkomen om van elkaar te leren. 
Collega Schierbeek hield zich in de 
faculteit lndustrieel Ontwerpen aan 
de TU Delft met deze materie bezig 
en in zijn afscheidsrede in oktober 
1991 [lit. 32] gaf hij een overzicht 
van zijn methoden van aanpak. 
Roosenburg en Eekels [lit. 33], 
eveneens uit Delft, gaven een ver
helderend overzicht over ontwerpen 
in totaal verschillende vakgebieden 
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en verduidelijkten goed het verschil 
tussen ontwerpen en onderzoeken. 
Nigel Cross [lit. 34] schreef een hel
der boek over ontwerpen en de 
diverse "tools" die de ontwerper in 
diverse fasen ter beschikking staan. 
Metzger [lit. 35] schreef een disser
tatie over het ontwerpen van pro
duktiesystemen terwijl hij werkte 
aan het lnstitut fUr Productions 
Automatisierung (IPA) te Stuttgart 
en zijn methodiek werd daadwerke
lijk toegepast bij de Robert Bosch 
bedrijven. 
Vanuit de praktijk vermeld ik het 
werk van Piet Delhoofen [lit. 36] die 
met mij de "Dommelgroep" opricht
te en van Jack Abrahams, die tel
kens weer betrokken was bij 
methodisch construeren op het 
CFT van Philips. Last but not least 
ontwikkelde Jan van Bragt (vroeger 
hoofd centrale voorontwikkeling 
Philips Lichtgroep) in het Stan 
Ackermans lnstituut zijn OPU 
methode [lit.37]. 
lk heb in mijn keuzecollege 
Herontwerp Technische Produktie
systemen altijd een deel van de tijd 
besteed aan theorie en kennisover
dracht en een deel aan confrontatie 
met de praktijk. Daarbij hielpen mij 
een aantal succesvolle ontwerpers 
en ontwikkelmanagers uit het 
bedrijfsleven. In 1996 hebben 50 
studenten in 8 teams het verhaal 
van 8 "docenten" vastgelegd in een 
reader [lit. 38]. 

6.2. De aanpak zelf 
Het is in het kader van dit verhaal 
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onmogelijk alle voornoemde 
auteurs uitgebreid te behandelen. lk 
beperk mij daarom tot enkele 
essenties en hoop daarmee een 
synergie tussen de diverse opvat
tingen aan te brengen. 
Beginnen we met de basiscyclus 
van het ontwerpen volgens Eekels. 
Deze onderscheidt 4 fasen : analy
se, synthese, simulatie, evaluatie 
(zie fig. 27), waarna management 
mag beslissen. 
Zo komt men vanaf de gewenste 
functie van het artefact tot een aan
vaardbaar ontwerp. Schierbeek 

functie 

ANALYSE 

------- criteri a 

SYNTHESE 

voorlopig ontwerp 

SIMULATIE 

verwoch t e ei.g enschopp en 

EVALUATIE 

woorde van het ontwerp 

oo nvaordboo r ont werp 

Fig. 27 De basiscyclus van het 
ontwerpen 



heeft zich vooral toegelegd op het 
gebied van de synthese en in fig. 
28 staat zijn vertaalproces aange
geven. Hij benadrukt sterk het 
belang van schetsen en tekeningen, 
omdat een tekening duizend woor
den waard is, en gaat uitgebreid in 
op de informatie overdracht vanaf 
Leonardo da Vinci, via de techni
sche en perspectief tekening tot de 
moderne CADrawing pakketten. 
Hij komt tot de conclusie dat voor 
de opleiding tot ontwerper een 4-tal 
essentiele vaardigheden nodig zijn: 
a. Kennis van technische systemen 

(know-how) 
b. Kennis van het ontwerp-proces 

zelf; van de methoden en hulp
middelen 

c. Typische ontwerperseigenschap
pen en capaciteiten zoals creati
viteit, motivatie, nieuwsgierig 
onderzoekend, gezichtveldbreed
te 

Analyse 

-
~--.L~ 

-~-...J~ 

schetsen 

Mens/ produkt 
aspecten 

Materiool 
keuze 

' Produktie 
mogelijkheden 

Fig. 28. Het vertaalproces in de 
synthese. 

d. Vooral oefenen en doen. Vergelijk 
het met autorijden. Men kan dat 
niet leren door kennisoverdracht 
alleen, maar wel door het onder 
leiding van een instructeur te 
doen; vanaf goed gekozen een
voudige tot complexe ontwerp
oefeningen. 

Op het gebied van simulatie verwijs 
ik naar alle geschriften van Koos 
Rooda TUE - W [lit. 39] en zijn pro
movendi die simulatie d.m.v. intelli
gent structureren van werkstations 
als "bollen" en fysieke verplaatsing 
en info-overdracht via "pijlen" tot 
een compleet nieuw vakgebied 
heeft ontwikkeld. 
Bij evaluatie denk ik niet alleen aan 
DFA zoals reeds besproken, maar 
aan de dissertatie van Rob de 
Graaf [lit. 40] die de RACE methode 
(Readiness Assessment for 
Concurrent Engineering) van het 
Concurrent Engineering Research 
Centre at West Virginia University 
verbeterde en toepaste op een 1 0-
tal bedrijven en met een "spinne
web" diagram de proces en tech
nologische performance visuali
seerde. 
Nigel Cross brengt het ittererende 
cyclische karakter van het produkt
ontwerpproces in beeld zoals fig. 
29 aangeeft. Bovendien introdu
ceert hij een nieuw aspect: het 
opsplitsen van een complex ont
werp-probleem in deelproblemen. 

De opsplitsactiviteit wordt de archi
tectuur of systeembenadering 
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genoemd en bevat achtereenvol
gens de fasen. 
a. verduidelijken van de bedoe

ling(en) m.b.v. "objective tree" 
als er b.v. een functiespecificatie 
geldt: het apparaat moet veilig 
zijn. 
Wat wordt dan bedoeld: 
- de operator mag niet beschadi

gen, of 
- geen risico /open door operator 

tauten, of 
- machine of produkt mag niet 

beschadigd warden, 
- automatisch uitschakelen bij 

overbelasting, enz. 
b. vaststellen functies zo abstract 

mogelijk in de vorm van "black 
boxes" met essentiele subfunc
ties of helpende wensfuncties, 
zonder "ingebouwde"oplossingen 

c. vaststellen performance eisen 

Overall 
problem 

door gebruikersbehoefte in con
ceptfase m.a.w. het formele ont
wikkeldocument inclusief kwanti
ficeerbare grootheden, tijden , 
planning, maak- en verkoopprij
zen . Zowel voor het geheel als 
voor de modules. 

d. Vanuit de functie de engineering 
karakteristieke bepalen. 
Hiervoor wordt de bekende QFD 
methode gebruikt in het zgn . 
Quality House 

e. alternatieve oplossingen gene
reren m.b.v. de morfologische 
kaart methode 

f. evalueren alternatieven door 
met weegfactoren alle (sub)op
lossingen scherp te bezien en de 
keuze van de totaaloplossing, die 
weer getoetst wordt tegen de 
oorspronkelijke totaal ontwerp
opdracht 

Overall 
Solution 

Determining 
characteristics 

Sub-problems Sub-solutions 

Fig. 29. 
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g. tenslotte warden met waarde
analyse de details verbeterd. 

6.3. Ontwerpen van produktie
systemen 
Bij de IPA/Bosch methode probeer
de Metzger [lit.35] de technische, 
economische en sociale aspecten 
of uitgangspunten bij het ontwer
pen van een produktiesysteem met 
elkaar in balans te brengen, zodat 
een evenwichtig en menselijk 
acceptabel produktiesysteem zou 
ontstaan. De methode is door mij 
een aantal keren succesvol toege
past en geleidelijk wat gemodifi
ceerd. 
De eerste stap is het vaststellen 
van de criteria, waaraan de oplos
sing straks wordt getoetst door een 
team van management, produktont
wikkeling, processengineers, fabri
cageleiding, fabrieksvoorbereiding, 
-operators en onderhoudstechnici. 

Criteria 

1 Flex. m.b.I. aantallen en bezetting 

2 Flex. m.b.t. vananten en gewijz1gde producten 

3 Flex. m.b.t. methoden. mechan. en aulom. 

4 Product1e·betrouwbaarhe1d 

5 Storingsgevoehgherd 

Men kan zich voorstellen dat de 
technisch-economische zwaarte
punten bestaan uit 
- hoge produktiviteit 
- grate betrouwbaarheid door 

goede produktkwaliteit en weinig 
processtoringen 

- grote flexibiliteit t.a.v. aantallen, 
assortiment mix en inzet van 
mensen. 

De sociaal-organisatorische aspec
ten zouden kunnen bestaan uit: 
- herkenbare taak met: 

• verantwoordelijkheid 
• beslissingsbevoegdheid 
• speelruimte 
• communicatievorm 
• informatiebehoefte en voorzie

ning 
- cyclusonafhankelijk werk 
- ergonomisch doordacht produk-

tiesysteem 
- adequaat planning en bevoorra

dingssysteem 

Alweegfactor 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 absoll.1ut relat1ef ~) 

I'\ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 20 

o\ 2 0 1 0 1 1 1 2 B 9 

0 0 \o 1 0 1 1 0 1 4 4 

0 2 2\ 1 1 1 2 2 1 12 13 

0 1 1 i '\ 0 1 2 , 1 B 9 

6 ! Speelrurmte m.b.t. werkmethode. -omvang. -voorlgang 0 2 2 1 2 [\ 1 2 1 2 13 15 

7 Mogeh1~he1d 101 ontploo11ng in het werk 0 1 1 1 1 1 [\ 2 , 1 9 10 

8 Mogelijkhe1d lot communiceren 0 1 1 0 0 0 0\1 , 4 4 

9 Mogelijkheid rot wrsselen van belasting 0 1 2 0 1 1 1 1 '\ 2 9 10 

10 Mogelrjkhe1d 101 overnemen hoogwaardiger werk 0 0 1 1 1 0 , 1 0 '\ 5 6 

Paarsgewijze waardenng: 

I 
:r ... 90 l = 100 

2-0 = eerste critenum belangrqker dan hel tweede. 
1-1 = eerste cmerium even belangrql<. als hel lweede. ·1 als procenten van I absoluut. 
0-2 = eerste criterium minoer belangrijk dan hel 1weede. 

Fig. 30. 
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Geeft men al deze facetten een 
nummer plaatst deze dan in een 
matrix zoals b.v. in fig. 30 op zowel 
horizontale als verticale as, dan kan 
ieder teamlid concreet het belang 
aangeven van elk facet door zich 
paarsgewijs af te vragen of hij item 
3 belangrijker vindt dan idem 4, hij 
plaatst dan een 2 in de rij van 3, of 
in het omgekeerde geval plaatst hij 
een 0 in de rij van 3 of als hij beide 
items even belangrijk vindt dan 
plaatst hij een 1 in de rij van 3. 

Alie teamleden bepalen zo hun 

Fig. 31. 

® 
Fig. 32. 

: "' "'Tl~tlll 1 
l---- --- - - ·- - --- - , 

Fig. 33. 
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afweegtabel en het team besluit , 
hoe het uiteindelijke ontwerp straks 
wordt bekeken op satisfactie. 

De tweede stap bestaat uit het 
vaststellen van de processtappen 
die het produkt geacht wordt te 
doorlopen. Oat levert een verzame
ling transformatie stappen zoals fig. 
31 weergeeft. In elke bol wordt ook 
de procestijd in seconden aange
geven. Dit is de produktproces
structuur zoals die door de pro
duktontwikkel i ng is gedacht. Nu 
maakt men elke transformatie stap 
die zonder meer geautomatiseerd 
kan worden, zwart. Elke stap, die 
nu uitsluitend handmatig uitgevoerd 
kan worden blijft wit. Maar stappen, 
waarvan het wellicht mogelijk is om 
te mechaniseren, als een nader 
onderzoek dat bevestigt, warden 
grijs gekleurd. Aldus ontstaat 
fig. 32. 
De derde stap bestaat uit het 
samenstellen van een concept 
hoofdstructuur afhankelijk van pro
cestijden, mechanische en handar
beid. Als b.v. in fig. 32 de proces
sen T1 Vm T4 en T5 Vm T7 ea. 4 
sec. duren, T9, T10, T12, T13 gega
randeerd :::;; 2 sec. vergen en T11 
wellicht mechaniseerbaar is en T14 
Vm T17 ea. 6 sec. dan ontstaat de 
structuur van fig. 33 mits het 
mechaniseren van T11 lukt. Hierbij 
ligt de structuur van een lijn vast. 

Stap 4 is het genereren van een 
aantal alternatieve oplossingen en 
die weer waarderen op een 5 of 10 



I Ill v VII IX 
Arbe1dssystemen 

- - <;:;· ~ - "' ~~~~ ·[U] II IV .I .' Ill ~ 

Cnlena ~¥qJ~ 
1 Flex . m .b.1 aantallen en bezethng 2 5 6 8 10 9 5 7 6 

2 Flex . m.b.1. vat1anten en gew1jz1gde producten 2 10 1 8 4 3 6 4 4 

] F!ex. m.o.t. methooen . mechan. en autom. 9 7 8 ·5 2 J 8 7 7 

4 Prociuc11e·be1rouwbaarhe1d 4 5 5 6 e 10 4 6 6 

5 Stor1ngsgevoe11gne10 6 10 4 8 9 5 5 2 3 

6 Speelru1m1e m.b. I. werkmethOde. ·omvang. -voortgang 1 5 5 7 10 9 3 6 6 

7 Mogel1jkhe1cl 101 on1ploo11ng 1n het werk 1 4 4 4 10 8 2 4 3 

8 Mogelijkhe1d tot commun1ceren 5 2 2 9 1 10 7 4 3 

9 Mogelijkhe1d tot wisseten van belasting 3 4 4 6 8 7 3 4 7 

10 Mogelqkhe1d tot overnemen hoogwaardiger werk 3 4 4 7 6 9 3 4 9 

Fig. 34. 

puntsschaal , en vermenigvuldigen 
met de weegfactor, die afgeleid is 
in stap 1, zoals te zien is in fig. 34. 
Stap 5 bestaat uit het presenteren 
van de investerings- c.q. operatio
nele kosten van elk alternatief en 
het aangeven van de satisfactie
waarde van het systeem zoals in 
fig. 35 te zien is. 

En nu mag het management beslis
sen welke oplossing zij kiezen. 
Daarvoor warden zij immers 
betaald . 
Het is mijn ervaring dat manage
ment bijna altijd kiest voor de 
grootste satisfactie met het meeste 
acceptatiedraagvlak voor redelijk 
lage kosten. 

Jan van Bragt propageert zijn OPU 
methode. Elk ontwerp-probleem 
heeft een Orienterende, 
Plannenmakende en Uitvoerende 
fase. In elke fase geldt eveneens 

weer een OPU onderverdeling . Het 
is op elk ontwerp-vraagstuk toe
pasbaar en dus een algemeen gel
dende methodiek. Het lijkt mij 
gepast dat niet ik, maar van Bragt 
zelf zijn methode nag eens uitvoerig 
behandelt. 
Tenslotte attendeer ik op een boek
je van Hein Reinders [lit. 41], oak 
een lid van de Dommelgroep, over 
ontwerpmethod ieken. 
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6.4. Beoordelen van een ontwerp 
Managers of beslissers willen graag 
een ontwerp-voorstel kunnen 
beoordelen, zonder tot in detail op 
de hoogte te zijn van alle aspecten. 
In de beginjaren '80 heb ik, als 
adviseur werkzaam op het CFT bij 
Philips, tezamen met Rinus van 
Breukelen en Jack Abrahams de 
volgende eisen aan een produkte
valuatie opgesteld. 
Ze moet: 
- snel uitvoerbaar zijn; maximaal 1 

a 2 dagen voor een produkt met 
20 tot 200 componenten 

- plaatsonafhankelijk zijn; bij een 
multinational mag het niet zo zijn 
dat de evaluatie in verschillende 
landen verschillende uitkomsten 
oplevert 

- persoonsonafhankelijk zijn; dege
nen die evalueert mag het resul
taat niet be"lnvloeden 

- geen specialisme vereisen. 
Voldoet een evaluatiesysteem aan 
deze 4 eisen, dan is sprake van een 
methodiek. Het lukte van Breukelen 

Fig. 36. 
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zo'n methodiek op te zetten. Als 
bijkomend voordeel ontstond 
inzicht in de verdeling van kosten 
bij een typische BM machine, 
opgebouwd uit functieelementen, 
zoals onderstaande tabel weer
geeft. 

Omschrijving 
bewerking sstati on 
transfermechanisme 
aan- en afvoerapparaten 
prod u ktdragers 
besturing 
opbouwen 
uitproberen/testen 

% kosten 
30 ± 8 
8±4 

20 ± 6 
5 ± 5 

18 ± 10 
9±3 

10 ± 5 

100% 

De figuren 36, 37 en 38 geven 
voorbeelden van zo'n BM machine. 

Fig. 37. 

Fig. 38. 



Real Productivity= Real Output 
Real Input 

Standard Productivity= Standard Output 
Standard Input 

Efficiency = Standard Input 
Real Input 

Real Output 
Effectiveness = Standard Output 

Performance Rate = (1) : (2) = (3) x (4), d.w.z.: 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Real Productivity = Efficiency * Effectiveness 
Standard Productivity 

In figuur 39 zijn ter il/ustratie van deze samenhang getallen ingevuld. 

standard standard standard 
input 

~ 
producf1vdy output 

1...000 2.00 8000 

• efficiency rate of eff ec fivenes~ 
performance 

0800 0.75 0935 

real t 
real productivity real 

input - output 
5000 1.50 7.500 

' ' 

- TPS -

Fig. 39 Methodologisch begrippenkader gericht op de "Performance Rate" 
van een TPS. 
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Bovendien konden relevante kental
len warden afgeleid voor investe
ringsschattingen: zoals de investe
ringskosten van een montagema
chine bedragen fl. 110.000,- per te 
monteren onderdeel of 
fl. 75.000,- per processtap. 
Uiteraard gold dat voor die tijd in 
de sector consumentenelectronica. 
Later heeft van Breukelen zijn 
methode verder uitgebouwd en 
gedurende 15 jaar meer dan 1 00 
produktiesystemen in alle belangrij
ke industriele regio's in de wereld 
onderzocht. Zijn bevindingen zijn 
vastgelegd in een proefschrift [lit. 
42]. Hij vindt geen correlatie tussen 
resultaten van zijn evaluatiesysteem 
en die van de managementgoeroe's 
en economen. Tevens bevestigt zijn 
onderzoek de noodzaak tot 
opwaardering van de produktie
functie in Westerse ondernemingen. 

In de economische literatuur wordt 
vaak gesproken over de produktivi
teit van een produktiesysteem als 
kenmerkende beoordelingsmaat
staf. Produktiviteit wordt dan gede
finieerd als quotient van output en 
input. Onder output wordt verstaan 
de opbrengst van de aantallen 
goede produkten tegen marktprij
zen en onder input verstaat men 
alle offers die men zich moet 
getroosten om tot output te komen. 
Stelt men zich echter voor dat een 
handige verkoper een incidentele 
hogere prijs voor de produkten 
weet te bedingen dan stijgt toch 
niet de produktiviteit van het pro-
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duktiesysteem. En hoe moet men 
de snelheid en betrouwbaarheid 
van afleveren waarderen? Zo ook 
kunnen de offers grate verschillen 
vertonen wanneer met goed opge
leide en gemotiveerde operators 
wordt gewerkt of met onge"lnteres
seerde klungels. Produktiviteit zegt 
dus als kental niet veel. Daarom 
bedacht in 't Veld [lit. 43] indertijd al 
dat de werkelijke offers aan de 
inputzijde dienden te warden verge
leken met de minimaal nodige 
offers bij dit produktiesysteem en 
het quotient van beiden: 
normoffer-7werkelijk offer noemde 
hij efficiency (T\). 
Zo oak vergeleek hij het werkelijke 
resultaat met het maximaal mogelij
ke resultaat en noemde het quo
tient: werkelijk resultaat -7 norm
resultaat = effectiviteit (p). 
Men dient nu te streven naar een 
maximum van de dimensieloze 
grootheden ri en p van een produk
tiesysteem. 

Peter Bekker [lit. 44] noemde het 
produkt van p en T\ de performance 
of prestatie van een produktiesys
teem en hij voerde het begrippen
kader van fig. 39 in. Vervolgens 
maakte hij plausibel dat de perfor
mance in de tijd, 3 fasen vertoont 
die wezenlijk van elkaar verschillen 
(zie fig. 40): 
de eerste fase waarin met aanvan
kelijk geringe inspanning snel de 
performance verbetert waarna de 
performance asymptotisch naar de 
maxi male 100% kruipt; 



de tweede fase waarin die 100% 
performance niet gehaald wordt 
omdat allerlei calamiteiten, extern 
van het produktiesysteem, zorgen 
dat er telkens weer iets tout gaat; 
de derde fase waarin het produk
tiesysteem geleidelijk slijtage en 
veroudering vertoont. Omdat de 
technologische mogelijkheden 
autonoom verder gaan is het net of 
dit produktiesysteem verslechtert 
t.o.v. de technologische mogelijkhe
den. 

Wanneer we deze figuur op z'n kop 
zetten dan ontstaat de bekende 
"badkuipcurve". En Bekker postu
leerde dat de performance curve 
dezelfde vorm had als die van de 

performance p(f)=-}..(3t fl-1 

reciproke kans op een storing, die 
kon worden gegeven door een 
Weibull-verdeling. 
In [lit. 45] toonde hij het verband 
aan tussen performance en de 
gebruiksduur van vele tientallen 
kapitaalgoederen. 

Tijdens een Symposium van de 
Europaischer Hochschullehrer 
Gruppe op 8-11-1991 in Eindhoven, 
waar onze vakgroep, samen met de 
vakgroep WPA van de faculteit 
Werktuigbouwkunde, de organisatie 
van verzorgde, bewees hij het 
mathematisch verband tussen per
formanceverbetering en de helling 
van de leerkromme of performance
curve. Daarmee werd de perfor-

100 % - - -- --r- -------- -
0 ----~- .... 

--------

)..1 

f31 .<1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

)..2 

f3,2 = 1 
)..3 

(3. 3 :;,,2 

0 ffd t 1 t2 I) 
tase1 i fase 2 i 

learning time-independent 

I
• debugging even fs 
.;nproving sleady state 

Fig. 40_ 

tase3 
wear& tear 
increasing technology gap 
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mance een meetbaar kental. De 
levensduurverwachting van een 
produktiesysteem kon op Weibull 
papier in rechte lijnen worden uitge
zet, zoals in voorbeeld in fig. 41. 

Tegelijkertijd probeerde Ad de Ron 
een produktiesysteem te karakteri
seren, uitgaande van de denkwijze 
van Son & Park [lit. 46]. Hij betoog
de dat niet-financiele kengetallen 
nodig zijn om de (interne) prestatie 
te meten. Hij ontwikkelde daartoe 
een kengetal voor de technische 
prestatie: de transformatiefactor 
vanuit de systeemtheorie en de 
massa-behoud-wet. In zijn disserta
tie [lit. 47] gaat hij a.a. in op het 
verbeteren van de kwaliteit van pro
cessen en de effectieve produktie
periode. De technische prestatie 
kan sterk warden verbeterd door 

p 

' 0 0.368 
b 

3 • 3.266 
J • 10.207 

111) • 3.6131 
r • o.gs2 

yo.955 ~,:' ~ . / I 
l _,/ ' 

I 0.990 ,,,, 

0.995 
I&) 

~ 

10 
Lifet ime (years) -t 

D 2.1 Lorr i•• and trucks 

Fig. 41. 
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een goede organisatie van de werk
vloer en door training en opleiding 
van de operators. Wanneer de 
technische prestatie verbetert dan 
kan achteraf worden geconstateerd 
dat een economische en financiele 
verbetering het gevolg daarvan is 
en dan doen economen net, of dat 
hun prestatie is. In werkelijkheid 
constateren ze alleen, dat een 
bekwame technische manager een 
lange tijd eerder, verstandige maat
regelen nam. 

7. Ontwikkelingen in de 
industrie 

In dit hoofdstuk wil ik een paar van 
de belangrijkste aspecten noemen 
die naar mijn mening in de toe
komst van steeds grotere importan
tie worden. 
Ten eerste: Uit het voorgenoemde 
kan worden afgeleid dat ontwerpers 
steeds meer facetten in overweging 
moeten nemen. Er zullen steeds 
meer specialisten bij betrokken 
warden. De individuele ontwerper 
wordt langzaam maar zeker vervan
gen door een ontwerp-team of ont
wikkelteam. lk denk dat het de 
allerhoogste tijd wordt dat de 
bedrijfsleiding en de afdeling perso
neelszaken eens gaat nadenken 
over groepsverloning of over een 
adequate beloningsstructuur in een 
steeds individualistischer ingestelde 
maatschappij. Bovendien hebben 
bedrijven door hun botte en vaak 
domme reorganisaties en bezuini-



gingen veel medewerkers van zich 
vervreemd en tegelijkertijd toege
staan hoe een enkele manager zich 
schaamteloos verrijkte. Het wij
gevoel maakt dan plaats voor: ikke, 
ikke, ikke en de rest kan stikken. 

Ten tweede: Het industriele afval 
zal moeten verminderen. In het 
proefschrift van Kyril Penev [lit. 48] 
worden onderzoekscijfers gegeven 
over zoveel industrieel afval dat het 
ons begrip te boven gaat; b.v. 
alleen in Duitsland 800.000 ton 
elektronica afval per jaar; en de 24 
miljoen afgedankte wasmachines/ 
jaar leveren een afvalberg die met 
een doorsnede van 30 x 15 m., 50 
km (!) lang is. 
Alleen al in Nederland worden 
600.000 koel- en diepvrieskasten 
per jaar naar de schroothoop 
gebracht en in Engeland 1,5 miljoen 
auto's. 
Zelfs in de pers verschijnen regel
matig verhalen over ontoelaatbare 
verspilling en milieubeschadiging. 
leer schrijnende gevallen worden in 
[lit. 49] beschreven door Gaston 
Dorran. Bij de goudmijn OMAI in 
Guyana lagen miljoenen m3 cyani
dehoudend drab opgeslagen. Na 
een dambreuk kolkte 3 tot 4 miljoen 
kubieke meter de rivier Essequibo 
in. Oat gebeurde ook in Summitville 
in Colorado door hetzelfde bedrijf. 
lk vind dat schandalig! Maar oak de 
fatsoenlijke mijnbouw die voor een 
trouwring van 5 gram bijna 7 ton 
erts delft en verwerkt, of die zo ver
schrikkelijk veel bruinkool delft juist 

over de grens bij GatzWeiler, met 
het gevolg dat hele dorpen er aan 
moeten geloven, staat in morele zin 
ter discussie. 
Maar niet alleen het afval zal moe
ten worden opgeruimd. Er zal meer 
hergebruikt moeten warden, meer 
gedemonteerd en meer gerecycled. 
Bovenal zullen er produkten en pro
cessen moeten komen die de afval 
structureel verminderen. 

Ten derde: in het verlengde daar
van zullen duurzame produkten 
moeten worden ontwikkeld i.p.v. 
weg-werp-produ kten. 
Duurzaam tijdens het maken, tij
dens het gebruik en tijdens het slo
pen. Penev [lit. 48] geeft dan ook 
niet alleen aan een general disas
sembly approach (fig. 42) aan, maar 
ook een general life cycle model 
(fig. 43) en een methodische aan
pak om tot een fatsoenlijke sloopfa
briek te komen. 

Zo ontwierp hij voor Coolrec b.v. 
(van Gansewinkel), een moderne 
koelkastensloopfabriek hier in 
Eindhoven, die met milieuvriendelijk 
slopen, geld verdient. 

Ten vierde: Alom constateert men 
stijgend energiegebruik ondanks de 
hogere kosten ervoor. Oat ligt aan 3 
dingen denk ik: 
1. In de V.S. wordt 11 kWj/inwoner 

gebruikt, in Europa 6, in de derde 
wereld 0,3. Veel ontwikkelings
landen zullen streven naar gelijke 
welvaart en dat betekent dat het 
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mondiale energieverbruik toe
neemt. 

2. Men prognotiseert dat de wereld
bevolking van 5 miljard mensen 
tot 8 109 mensen toeneemt in 
2020, waardoor de energiebe
hoefte eveneens toeneemt. 

3. Door de enorme materiaalverspil
ling warden materialen schaars. 
Omdat de prijs dan toeneemt 
wordt het aantrekkelijker om tot 

Structure 
analysiS .. 

Additiooal 
· · informatiQn 

l < Dbposal . . .· I~ no <: 

nag toe oneconomische ertsen te 
exploiteren. Maar: 1 kg koper dat 
wordt bereid uit erts met 1,5 % 
Cu vergt 10 kWh, terwijl 1 kg 
koper bereid uit erts met 0,5 % 
Cu 40 kWh kost. 

Daarom ben ik het helemaal eens 
met van Engelshoven [lit. 50] die 
weer eens in zijn column oproept 
om voorzichtig te zijn met energie. 
Het blijft belangrijk om alternatieve 

Discarded goods 

yes 

'2) 

Desigo I 
redesign 

no 

*yes 
I ~~~:~e 1~ lmplemeotatioo · I ~i 

Fig. 42. 
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energiebronnen te ontwikkelen! ook 
al menen economen, dat dat over
bodig is. 

Ten vijfde: Door de wereldwijde 
concurrentie zijn andere spelregels 
ontstaan. Telkens opnieuw ervaren 
wij hier, dat in andere delen van de 
wereld fabrieken niet verketterd 
warden, maar gewaardeerd; dat 
werknemers bereid zijn zeer hard 
en bekwaam te werken en dat de 
overheid meehelpt om fabrieken op 
te richten in plaats van tegen te 
werken als ware het criminele orga
nisaties. 
De snelheid van ontwikkelproces
sen zal omhoog (moeten) gaan. We 
moeten beter organiseren (concur
rent engineering!) beter en slimmer 
plannen, zoals Siskens aangaf [lit. 
26] met zijn bottle neck planner en 
road map, wellicht meer gebruik 
moeten maken van informatietech
nologie om met behulp van CAD 
systemen samen te werken met 
diverse ontwikkel specialisten over 
de hele wereld en wellicht het tijd
verschil kunnen benutten om 24 
uur/dag continue met een mondiaal 
ontwikkelteam door te werken. 

Ten zesde: Door al het voorgaande 
lijkt het erop dat fabrieken steeds 
complexer, ja zelfs chaotischer war
den en van improviseren aan elkaar 
hangen. Er zijn zelfs organisatiead
viseurs die een nieuwe "hype" 
gevonden hebben over de "chaos
theorie". Laat ik U geruststellen. 
Fabrieken ogen als een chaos voor 
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buitenstaanders, maar zeker niet 
voor insiders. In dat opzicht zijn 
fabrieken te vergelijken met een 
oerwoud. Voor een buitenstaander 
een nachtmerrie, maar inboorlingen 
leven er in en er van. Veel informati
ci die succesvol waren met het 
automatiseren van de loon- en sala
risadm inistratie en die dachten snel 
even een fabriek te automatiseren 
zijn op de koffie gekomen omdat 
een fabriek "insiders" nodig heeft 
die verstand hebben van de vele 
aspecten die in het voorgaande zijn 
genoemd. Oat neemt niet weg, dat 
wij alien, die wel verstand van een 
fabriek hebben constant moeten 
proberen de fabriek in al zijn gele
dingen te vereenvoudigen. 
Daarom heb ik grote bewondering 
voor Goldratt [lit. 51] die in zijn 
boek: 
"Het Doel" beschrijft hoe je een 
fabriek kunt vereenvoudigen. 

Als zevende en laatste punt wil ik 
noemen de groeiende discrepantie 
met de financiele wereld. 
Hoe goed wij als technici ook 
weten, en beseffen, hoe we betere 
produktiesystemen moeten ontwer
pen en in stand houden, waardoor 
werkgelegenheid en welvaart voor 
velen mogelijk is, hoe schrijnender 
we ervaren dat het botte onbegrip 
en ego'lstisch eigenbelang van de 
financiele wereld alle goede inten
ties torpederen. 

Een bedrijf dat aankondigt duizen
den medewerkers onbeschoft bui-



ten te gooien, wordt "beloond" met 
koersstijging op de beurs. Denken 
aandeelhouders nu echt dat ze 
belangrijker zijn dan al die mensen 
die het bedrijf belichamen? 
lk vind het beangstigend hoe ont
zaglijk grate geldstromen in zo 
korte tijd over de wereldbol stro
men. lk vind dat criminelen en spe
culanten veel te veel mogen en 
doen en dat het hoog tijd wordt dat 
politici zich daar eens mee bezig
houden, in plaats van het onder
maatse gekissebis waarvan we nu 
vaak getuige zijn. En weer trof het 
mij hoe raak Goldratt [lit. 52) in zijn 
nieuwste boek: Het is geen toeval" 
beschrijft hoe een fabrieksdirecteur 
met zijn toegewijde staf de waarde 
van hun bedrijf kan verhogen door 
intelligent hun werk te doen, en te 
snappen hoe simpel de redeneert
rant van de financiele wereld is. 
Het paradoxale is echter dat die
zelfde, uitsluitend op korte termijn 
winst beluste financiele wereld, 
vaak veel hulp krijgt van actiegroe-

Fig. 44. 

pen, soms zelfs van vakbonden (zie 
fig . 44). 

8. Anticiperen in 
ingenieursopleiding 

Uit het voorgaande moge duidelijk 
warden dat de ingenieursopleidin
gen aan de TUE en vooral die aan 
onze faculteit, moeten uitstralen: 
- een grote algemene technische 

know-how met diepgang op een 
beperkter keuzegebied 

- systeemdenken met technische 
kentallen en karakteristieken, 
naast de financieel-economische 
kentallen 

- ontwikkelen van ketenbenadering 
i.p.v. suboptimaliseren en de wet
matigheden tussen performance
verloop en leer/ervaringscurve 
leren implementeren 

- verbeteren van het "klassieke" 
bedrijfseconomische denken met 
de veel te grate nadruk op kosten 
en bezitten . Een goed voorbeeld 
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hiervan is de publikatie van 
Eckart Wintzen van BSO [lit. 53] 
die de indrukwekkende tekst van 
een toespraak van het 
lndianenopperhoofd Seattle, liet 
bewerken. Hoe is het mogelijk 
dat iemand bijna 150 jaar gele
den, de problemen van vandaag 
zo scherp zag aankomen toen er 
- letterlijk - nog geen vuiltje aan 
de lucht leek. Het is de moeite 
waard om nu al na te denken hoe 
je de waarde van lucht, water, 
grand, gezondheid en stilte bere
kent 

- bevorderen van de creativiteit, 
elke dag bij elke gelegenheid. Zo 
betoogt de directie van 3M 
(Minnesota Mining and 
Machining), (dat tot de creatiefste 
in de wereld gerekend wordt), dat 
hun bedrijfsfilosofie berust op de 
volgende metafoor: Een intelli
gent bijenvolk, dat in een fles zit 
met de bodem naar het licht, 
vliegt dagenlang vergeefs tegen 
die bodem en gaat daarom dood. 
Van een "dom" stel vliegen, die 
niet weten dat je naar het licht 
moet vliegen, vindt er altijd wel 
eentje de fleshalsopening en de 
andere vliegen volgen en ont
snappen aan de opsluiting. 
Het herinnert me aan het gezeg
de: "The wise man said: it can't 
be done; the fool, who didn't 
know it, did it". 

- In tegenstelling tot de "chaos
theorie" kunnen complexe ver
schijnselen en gedragingen war
den verklaard met "celgedrag". In 
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zijn boek "Complexity" [lit. 54] 
beschrijft Mitchell Waldrop hoe 
een vlinderslag in Mexico enige 
tijd later tot een cycloon op de 
oceaan kan leiden. Maar ook, 
hoe met celgedrag, met enkele 
zeer simpele regels, verklaard 
kan warden waarom een vlucht 
ganzen de v-vorm kiest en waar
om op verkeerswegen zich spon
taan files kunnen vormen. De 
Complexity theorie beoogt het 
doorgronden van de mechanis
men achter de macro organisatie 
van zichzelf assemblerende 
structuren. Oat vereist nog veel 
onderzoek om te begrijpen waar
om b.v. condenswater volgens 
mathematische wetmatigheden 
tot fraaie bloemen op het raam 
leidt in de winter (zoals "fractals" 
ontstaan op computerschermen). 
Daarvoor is inzet en samenwer
king van biologie, scheikunde, 
wis- natuurkunde nodig. 
Collega van Bokhoven van de 
faculteit Electrotechniek hield 
laatst een boeiende lunchlezing 
over hoe met simpele celge
dragsregels mathematisch ver
klaarbaar is hoe fractals ontstaan 
en illustreerde dat met een aantal 
computer simulaties. 

- Het zou dus mogelijk moeten 
zijn, bedrijven te organiseren als 
cellen, bestuurd door en met 
eenvoudige spelregels. Zo dient 
men dan ook te verstaan, waar
om Hans-Jurgen Warnecke, pre
sident Frauenhofer Gesellschaft 
en directeur lnstitut Productions 



Automatisierung te Stuttgart, van 
zijn CIM geloof is afgevallen en 
de "Fraktale Fabrik" bepleit [lit. 
55]. In de literatuur komt men 
steeds vaker de term "Holonic 
Manufacturing" tegen, maar daar 
wordt hetzelfde mee bedoeld. lk 
denk dat het in grate lijnen over
eenkomt met de resultaten die de 
Sociotechniek voor ogen had. 
Het promotieonderzoek van Arian 
Zwegers als vervolg op dat van 
Patrick Timmermans [lit. 18] en 
Freek Erens [lit. 56] zou daardoor 
ge'fnspireerd kunnen warden. 

- Tenslotte zijn veel ontwerp-oefe
ningen nodig waarbij studenten 
o.l.v. bekwame mentoren steeds 
complexere ontwerpen in team
verband moeten uitvoeren. lk 
pleit voor een deels Probleem 

Doe I 

fase 1 Probleemdefinitie 

fase 2 Werkwijzebepaling 

fase 3 Vormgeving 

Ontwerp 

Fig. 45 Het ontwerpproces. 

Gestuurde Onderwijsvorm, opdat 
ze sneller leren ontwerpen dan ik 
heb geleerd. Wellicht ten over
vloede wijs ik nag eens op het 
systematisch ontwerp-proces 
van de helaas veel te vroeg over
leden Harrie van de Kroonenberg 
[lit. 57]. Hij onderscheidt 3 ont
werp-fasen. Zie oak fig. 45. 

1. de probleemdefinierende fase 
die van doel tot functie leidt: hier
bij dient rekening te warden 
gehouden met de milieu-aspec
ten 

2. de proceskeuze die van functie 
tot structuur leidt, waarbij het 
accent ligt op energiegebruik 

3. de vormgevende fase die van 
structuur tot ontwerp leidt en 
waarbij het aspect grondstof 
centraal staat. 

<~ __ M_IL_IE_u __ I 

< ENERGIE 

< GRONDSTOFFEN I 
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9. Maatschappelijke 
aspecten 

Het lijkt er sterk op dat fabrieken in 
Nederland verdwijnen. lk wil daar 
met klem voor waarschuwen. 
Daarin sta ik niet alleen, getuige het 
aantal vurige pleidooien voor goed 
geleide fabrieken. lk zou willen noe
men: 
• Ted Kumpe [lit. 58] die bena

drukt dat men toch het belang 
van fabrieken moet beseffen op 
straffe van het faillissement van 
de B.V. Nederland. 

• Frits Prakke van het lnstituut 
Merit van de R.U. Limburg en 
columnist van "Technisch 
Weekblad" met zijn artikelen 
zoals in [lit. 59] "De fabriek hoort 
weer op een prominente plaats te 
komen". En dat is van het aller
grootste belang, dat jong en oud 
dienen te beseffen. 

Ook in lntermediair verschijnen 
regelmatig artikelen met een steeds 
nadrukkelijker waarschuwend 
karakter zoals 
• een vertaling van Nico Dijkstal [lit. 

60] uit de Economist waar de 
saneringswoede, de massa ont
slagen, het "down sizing", de 
"wurgers" en de "killer bosses" 
scherp warden veroordeeld, 
evenals de bedrijven die het 
doen of toelaten. 

• een interview van Wammes Bos 
met Arjen van Witteloostuyn [lit 
61] ter gelegenheid van diens 
Diesrede in Maastricht. Hij hekelt 
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de anorexia strategie, niet alleen 
van Philips, maar ook van Shell , 
KLM, ABN/AMRO en Unilever. 
Zelfs in het regionale Dagblad de 
Limburger van zaterdag 11-1-97 
warden de "prestaties" van 
bovengenoemde "super saneer
ders" veroordeeld. Het gevolg 
van sanering is simpelweg, dat 
de blijvers voortaan harder moe
ten werken. 

• een artikel van Jan Jaap Hey [lit 
62] naar aanleiding van een inter
view met Arie de Geus die een 
boek schreef: The Living 
Company. Hierin definieert hij een 
bedrijf op een wijze die tot nog 
toe niet erg gangbaar is: nl. als 
een levensvorm. Als een levende 
gemeenschap van mensen, die 
samen activiteiten ontplooien am 
hun gemeenschap in stand te 
houden en te laten groeien. Winst 
is daarbij een middel, geen doel. 
Winst is vergelijkbaar met zuur
stof: als het er niet, is ga je dood. 
Maar je leeft toch niet om te ade
men. Vergelijk deze redenatie 
eens met de klassieke economi
sche gedachtengang waarin een 
bedrijf niets meer is dan een ver
zameling activa, die gebruikt 
wordt am zoveel mogelijk rende
ment voor de aandeelhouders te 
creeeren. 
Saillant "detail": de Amerikaanse 
wetenschappers James Collins 
en Jerry Poora van de Stanford 
Business School publiceerden in 
1995 het boek "Built to Last" 
waarin wordt aangetoond dat een 



aantal zeer succesvolle bedrijven 
zoals Microsoft, Motorola, 
Disney, Sony en Boeing "techni
sche" bestuurders hebben die 
vanuit het bedrijf zijn opgeklom
men. En over een periode van 65 
jaar hebben dit soort bedrijven 
vijftien maal zoveel winst 
gemaakt als het gemiddelde 
bedrijf van de Amerikaanse 
beurs. 

• Daarom stelde ik in mijn colleges 
en voordrachten altijd: "Waardeer 
de fabriek, want daar wordt 
WAARDE gegenereerd en vormt 
daardoor een bran van welvaart! 
Een fabriek werkt. 
Er warden produkten: 
- ontwikkeld 
- gemaakt 
- verkocht 
Oat zijn de primaire taken. 
Die zijn belangrijk. Ze vragen 
voortdurend de aandacht van 
bekwame managers. Ook zijn er 
in de loop der tijd, allerlei extra 
taken bijgekomen: secundaire 
taken die de primaire dienen te 
ondersteunen. Zo gauw secun
daire diensten een eigen leven 
gaan leiden, of acteren dat het 
bedrijf er uitsluitend voor hen is, 
dan is er maar een goede reme
die: amputeren die dienst! 

9.2. Primaire taken 
lk wil hier nog even bij stilstaan. 
Allereerst: verkopen. 
Oat is niet hetzelfde als marketing 
via het hoogst irritante en imbeciele 
reclame maken in woord, geschrift, 

beeld en geluid. lk acht dat de 
meest verwerpelijke geldverspilling 
en geestelijke "vervuiling". Nee, ik 
bedoel, verkopen betekent produk
ten en diensten aan een klant leve
ren, zoals Anton Philips vroeger 
kon: gloeilampen verkopen in 
Rusland, toen er nog geen stroom 
was. En toen de behoefte aan elek
triciteit manifest werd: een genera
tor erbij verkopen. 
Zo herinner ik mij uit mijn Thomas 
Regouttijd, dat het hoofd Verkoop 
tijdens onze gemeenschappelijke 
lunchpauze altijd klaagde dat onze 
produkten zo duur waren, dat de 
levertijd zo lang was en dat er vaak 
kwaliteitsproblemen waren. lk heb 
toen wel eens gezegd: Stel je eens 
voor dat al onze produkten de 
beste van de wereld zijn, die het 
snelste leverbaar zijn voor de laag
ste prijs en dat wij de beste 
nazorg/service verlenen, dan verko
pen ze zich vanzelf, dan heb ik 
helemaal geen verkoper nodig. Een 
goed verkoper kan iets verkopen 
als daar niet allemaal aan voldaan 
wordt; en dan blijkt pas de echte 
kwaliteit van de verkoper. 
lk las laatst in de Roerom [lit. 63] 
een artikel getiteld: "Zou God ooit 
reclame hebben gemaakt?" met 
een aantal suggestieve vragen: 

- Zou Adam een contactadvertentie 
hebben geplaatst? "Wie wil met 
mij uit eten?" 

- Zouden Abraham en Sara een 
noodoproep hebben gedaan "Een 
zaaddonor gezocht"? 
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- Zou Jozef een 06-lijn zijn begon
nen "lk leg al Uw dromen uit"? 

- Zou Mozes huis-aan-huis folders 
hebben verspreid "Ga mee, op de 
vooravond van Pasen"? 

- Zou David zijn nieuwe CD hebben 
gepromoot "Nu met korting 
eigentijdse psalmen"? 

- Zou Jezus een eigen TV station 
zijn begonnen "Dit programma 
wordt onderbroken door een 
nieuw(s)wonder"? 

Misschien is reclame toch over
bodig. 

Dan nog eens "ontwerpen". 
Het belang van ontwerpen is evi
dent. Steeds meer dringt dat door 
in de ingenieurswereld. Er worden 
zelfs hele themanummers aan 
gewijd zoals De lngenieur [lit. 64] 
"De toekomst is aan de lngenieur 
Ontwerper". Er wordt in Nederland 
veel kennis gegenereerd, maar het 
is veel belangrijker om die kennis 
ook toe te passen in verkoopbare 
produkten en diensten. lk gruw van 
(wetenschappelijke) collega's die er 
trots op gaan 25 jaar grensverleg
gend onderzoek te hebben gedaan, 
waarvoor geen enkele toepassing 
zelfs maar in het verschiet ligt. lk 
conformeer me liever met Jan 
Dekker, voorzitter Raad van Bestuur 
van TNO bij de presentatie van het 
jaarverslag over 1996 op 24 april in 
het PSV stadion voor bijna 2000 
medewerkers. "Er is kennis genoeg. 
Benutten, daar gaat het om!". 
Er is een beangstigende wereld
vreemdheid ontstaan van een 
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dimensionale wetenschappers 
betoogt Hendrik Snijders [lit. 65], 
staflid bij de Adviesraad voor 
Wetenschap en Techniek en hij 
hekelt de "tingel-tangel-tafel-type"
uitspraken van specialisten, die 
alleen van belang zijn in het eigen 
gecreeerde papegaaien-circuit. Zijn 
promotor en wetenschapsfilosoof 
Hans Achterhuis bepleit daarom [lit. 
66] dat er "lngenieurs nodig zijn 
met brede blik"! 

Die kunnen fabrieken bouwen, die 
met de goede technologiekeuzen: 
- de gewenste produkten, kwalita-

tief en kwantitatief maken 
- met een minimum aan offers en 

een maximum aan doelmatig 
resultaat 

- en op elk tijdstip tijdens de ope
rationele duur voldoen aan: 
technische, economische, ecolo
gische en maatschappelijke 
"prestaties"! 

Organiseert men dat zodanig dat 
de informatica-mogelijkheden volle
dig dienstbaar en ondergeschikt 
zijn aan de operators, dan ontstaan 
de succesvolle fabrieken. Zoals 
achteraf wordt geconstateerd in de 
management literatuur en bij de uit
verkiezing van "Fabriek van het 
jaar" [lit. 67]. lmmers: Techniek x 
Mens = Succes. 
Daarvoor zijn veel goed opgeleide 
lngenieurs nodig. Geen techneuten, 
maar technische academici, die 
"Scheppend Denken en 
Schouwend Doen". 



9.3. Parasieten 
Helaas is in Nederland een situatie 
gegroeid waarin velen parasiteren 
op het succes van enkelen. Er is 
een oververtegenwoordiging van 
beangstigend eng denkende eco
nomen, juristen en allerlei klets- en 
zwetsologen te constateren bij 
overheden en helaas ook bij bedrij
ven. Deze 
- traineren en blokkeren elke activi

teit, die mogelijk tot een betere 
maatschappij zou kunnen leiden 

- jagen alle enthousiaste handwer-
kende "trekkers" en "motors" het 
land uit. 

lk wil dit met enkele voorbeelden 
illustreren. 
• Reeds in '76 werd door een 

werkgroep van ingenieurs het 
plan "basisinkomen" gelanceerd, 
waarop ik attendeerde bij mijn 
intreerede [lit. 68]. 
Alie regelmatige studies en publi
katies daarover van b. v. 
- Piet van Elswijk van Bureau 

Koers, Den Bosch 
- Jan Jaap Hey et al : 

Basisinkomen in 3-voud [lit. 69] 
- Gerrit Manenschijn in Trouw 

27-10-1993 (Theologische 
Universiteit Kampen) [lit. 70] 

- Willem Velema "Basisinkomen 
is haalbaar en betaalbaar" 
[lit. 71] 

- Leynse: inauguratie juni 1994 
[lit. 72] 

- v.d. Veen en Pels [lit. 73] 
- Ed Lof: Zo komen we er niet 

[lit. 74] 

om er maar eens een paar te 
noemen, hebben geen enkele 
indruk gemaakt op pclitici of 
regeringsfunctionarissen. Of ze 
zijn te dam om het te begrijpen 
of ze hebben er zelf geen belang 
bij. En dat is sterk aanwezig in 
die kringen, zoals blijkt uit het 
roepen in koor dater bezuinigd 
dient te warden en zichzelf ver
volgens een forse salarisverho
ging toekennen. 

• lk heb gelezen dat het mogelijk is 
de aanleg van een nieuwe weg, 
26 jaar tegen te houden via aller
lei procedures. Geen wonder, dat 
het verbeteren van de wegenin
frastructuur zo moeizaam tot 
stand komt en dat elk project dat 
wel uitgevoerd wordt, bijna 
steeds te laat komt en verouderd 
is. lk kan nauwelijks een jaar 
vooruitdenken, want ik weet dat 
de toekomst voorspellen moeilijk 
is, zeker als je het van tevoren 
moet doen. Maar het kan toch 
zeker niet de bedoeling zijn dat 
intussen de snelweg een opslag
plaats of magazijn wordt voor 
allerlei ondernemingen, die daar
mee complete gebouwen uitspa
ren. En als je dan leest over de 
lobby van transporteurs, die 
voorrang eisen van de schaarse 
wegvervoermogelijkheden voor 
hun steeds grotere vrachtwagens 
en je bent op de hoogte van de 
uitslag van een onderzoek van 
een aantal studenten en stafle
den in het strategisch program
ma BRAVO in deze regio, waarbij 
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geconstateerd is dat meer dan 
de helft van alle vrachtwagens 
leeg rijdt, dan twijfel je toch aan 
de competentie van een com
pleet ministerie. Stel je toch eens 
voor: Meer dan de he/ft van alle 
vrachtwagens is overbodig. Het 
personenvervoer per auto zou 
met factoren kunnen dalen als 
ge'lnvesteerd zou worden in een 
breedbandig communicatienet
werk, dat slechts een fractie kost 
van de moderne wegen. 

• lk heb vernomen dat top juristen 
duizenden guldens per uur vra
gen om een "verdachte" bij te 
staan. Welke normale burger kan 
dan jarenlang procederen? Hoe 
kunnen sommigen dat dan wel? 
Het merkwaardige is dat bijna 
nooit de discussie gaat over het 
al of niet plegen van het (strafba
re) delict, maar of er procedure
fouten of pietluttige verschrijvink
jes zijn te vinden in de dagvaar
ding. Het frustreert politiebeamb
ten en burgers zeer, dat het ken
nelijk nooit meer gaat om de 
geest van de wet, maar puur om 
de letter, tenminste als je vol
doende geld hebt. Het hoogste 
advocatendoel kan toch niet zijn 
om de grootste criminelen uit de 
gevangenis te houden? In naam 
van het Recht wordt aldus het 
grootste onrecht gepleegd. 

De burgemeester van Nijmegen: 
d'Hondt verzucht n.a.v. het drugs
en coffeeshop-probleem: "Wij ver
keren tenslotte, naar ik mag hopen, 
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niet met elkaar in een dialoog van 
slechthorenden?". 
Er zijn ontelbaar veel overheidsdie
naren, beleidsmakers en commis
sieleden, die veel aan werkver
schaffing doen en nooit op resulta
ten warden afgerekend. lk geef hen 
de raad om zich af te vragen wat er 
zou gebeuren, als ze er niet waren. 
Ook zou hun zelfoverschatting 
waarschijnlijk geringer zijn, als ze 
zouden bedenken dat "people do 
what you inspect, not what you 
expect". 
Samenvattend wil ik stellen: 
"De overheid dient technologie aan 
te wenden om de fundamentele 
principes van de universele rechten 
van de mens te verzekeren: huis
vesting, voedsel, gezondheidszorg, 
onderwijsvrijheid en veiligheid''. 
Oat hoort ze te doen, en goed en 
efficient met bekwame ambtenaren, 
die nog niet denken aan corruptie. 
En verder zeer terughoudend optre
den. Dan kan het overheidsappa
raat, drastisch worden verkleind, 
zoals de "Commissie Wiegel" op 
27-8-1993 in een 5 jaren plan voor
stelde. Het is aardig om in 1998, 
waarop dit voorstel zou moeten zijn 
voltooid, te kijken water van 
terecht gekomen is. Daarom voeg 
ik een samenvatting ervan in tabel
vorm toe aan dit geschrift. 



5 JAREN PLAN 1993 COMMISSIE WIEGEL -
WENSELIJK DEPARTEMENT GROOTTE 

Departement huidige grootte wenselijke grootte 
--·---------- - - --·-

Algemene Zaken 360 185 
Buitenlandse Zaken 3674 1090 
Justit ie 35457 805 
Binnenlandse Zaken 2185 1010 
Onderwijs & Wetenschappen 3105 895 
Financien 31000 1000 
Defensie 125530 875 
Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening 7200 1400 
Verkeer & Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw 
Sociale Zaken 
Welzijn , Volksgezondheid en Cultuur 

Wat denkt U, dat van dit plan 
terechtkomt, het komende jaar? 
lk voorspel, dat het vakkundig door 
de landelijke bureaucratie wordt 
gesmoord in de bekende doofpot! 

10. Epiloog 

lk wil niet eindigen als "angry old 
man", "als een mopperpot" , zou 
mijn vrouw zeggen. Maar: 
- lk wil een pleidooi houden, dat 

goede ingenieursontwerpers ook 
hun maatschappelijke verant
woordelijkheid beseffen en leiding 
geven aan de opbouw van een 
woonplaats, regio of land, omdat 
anders verval optreedt. 

- Velen van mijn collega's geef ik 
de raad te luisteren naar het lied
je: 

15300 1600 
5650 1060 

11753 920 
2670 1120 
6775 945 

"Niemand heeft nog tijd , alleen 
nog tijd om zich te haasten" 
of van Herman van Veen: 
"Opzij, opzij, opzij, we moeten 
rennen springen, fietsen, zwem
men, racen, vliegen, vallen, 
opstaan en weer doorgaan". 
Laten wij toch de juiste prioritei
ten kiezen als voorbeeld voor 
onze studenten. 

- Voor de idiote publikatiedrift, haal 
ik Reinhoudt aan: Nederlands 
topscorer in "The Journal of the 
American Chemical Society" en in 
"Angewandte Chemie". Citaat: 
"Hoewel je ook hoog in de citatie
index komt, als je ergens iets heel 
doms hebt beweerd, zegt het 
natuurlijk toch wel wat! " einde 
citaat. 
Als je echt iets te vertellen hebt, 
iets nieuws en zinnigs, dan moet 

55 



je dat natuurlijk doen, maar die 
lawine flauwekul, die over ons 
wordt uitgestort is pure verspil
ling. Niemand kan zelfs een frac
tie ervan lezen. En om een nieuw 
tijdschrift op te richten om publi
katies te verkrijgen is natuurlijk 
nog grotere onzin. 

- U hebt gemerkt, dat ik mijn hart 
heb liggen in technisch onderwijs. 
Het ergert me, dat noch bij de 
overheid (het Ministerie O&W), 
noch bij de universiteiten, noch 
bij de faculteiten waardering is 
voormensen die goed onderwijs 
verzorgen. Alleen naambekend
heid door onderzoekpublikaties 
schijnt te tellen. Daardoor ont
staat een regelmechanisme, 
waardoor kwaliteit van onderwijs 
niet meer als allerbelangrijkste 
prioriteit wordt gezien. Bedenk 
echter dat goede docenten 
gekoesterd dienen te worden, 
want "wie water drinkt, waakt met 
zorg over de bran!". 

- Toen ik hier aantrad in 1984, het 
jaar van Orwell, zei mijn oudste 
zoon, onderwijzer aan een LOM
school: "Pap, wees maar niet 
bang, ik breng je de fijne kneep
jes van het vak wel bij". lk hoop 
dat ik mijn studenten niet heb 
teleurgesteld. 

- Mijn tweede zoon heeft mijn lief
de voor wiskunde/fysica geerfd 
en hij verraste mij laatst met een 
artikel van een echte weten
schapper Douglas Andersson [lit. 
75], die de hele problematiek van 
modern prospectief empirisch 
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onderzoek van medicijn- en 
placebo effecten blootlegde met 
zijn artikel "Umbrella's en lions". 
Hij bewees volgens het boekje 
van grondig statistisch onder
zoek, dat zich over 20 eeuwen en 
tot aan onze jaartelling over de 
hele wereld uitstrekte, dat het 
dragen van een paraplu voorkomt 
dat een leeuw je aanvalt. Het 
aantal onderzoeksgevallen heeft 
hij samengevat in onderstaande 
tabel, die voor zich zelf spreekt. 

aangevallen door leeuw 

paraplu ja 
dragen nee 

ja nee 
0 2241 

298 19402 

- Dan Mia, dank ik jou, omdat je 
mij in staat stelde, zo bezig te zijn 
met mijn hartstocht: vertellen over 
het wonder van techniek. 
Jij was de manager thuis en 
waakte ervoor dat ik mij niet 
teveel op de hals haalde; jij stelde 
terecht andere prioriteiten. 
Verder corrigeerde jij mij als iets 
je belachelijk of onnodig voor
kwam en je zorgde ervoor dat ik 
niet te verwaand werd . 
Achteraf gezien, dank daarvoor. 

- Fabienne en Nicole jullie zijn 
opvallend braaf geweest bij deze 
plechtigheid en ook zijn jullie niet 
in slaap gevallen. Opa is trots op 
jullie. 

- Last but not least: 
Alie medewerkers van vakgroep 



Fabricagetechnologie dank voor 
Uw loyale ondersteuning aan mij 
in velerlei opzicht. 
Het ga U goed en ik sluit met het 
symbool van onze vakgroep. 
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