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Analyse van Central Engineering's input ten behoeve van procesoptimalisatie 

Voorwoord 

Dit verslag beschrijft het resultaat en verloop van mijn afstudeerproject ter afsluiting van de studie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 1k heb rnijn afstudeerproject 
uitgevoerd bij de afdeling Central Engineering van DAMEN Shipyards Gorinchem. DAMEN produceert 
zowel in Gorinchem als buitenlandse scheepswerven diverse scheepstypen, die door de afdeling Central 
Engineering getekend worden. Het was mijn taak om het engineeringsproces te analyseren en ondersteund 
door (meetbare) feiten met een verbetervoorstel te komen ter ondersteuning van het adviesproject van 
adviesbureau AEGOR. 

Het afstudeerproject was voor rnij zeer uitdagend en een leerzame ervaring. Het was uitdagend in de zin dat 
mijn bedrijfsbegeleider in de rol van adviseur een zakelijke relatie met het bedrijf had, terwijl ik als 
afstudeerder hem ook nog eens van informatie moest voorzien, opdat hij service aan het bedrijf kon verlenen. 
De ervaring was leerzaam in de zin dat ik het engineeringsproces op detail-niveau mocht bestuderen. 

Het afronden van rnijn project was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van een aantal mensen. 
Hierbij een speciale dankwoord aan deze mensen die rnij zeer behulpzaam zijn geweest, met name: 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

De opdrachtgever Bert Nieuwenhuizen om mij de kans te bieden mijn opdracht bij DAMEN te mogen 
doen, en voor zijn faciliteringsrol; 
1 st

e TU-begeleider Henk Jan Pels, bedrijfsbegeleider Rob Reef man, en 2cte TU-begeleider Allard 
Kastelein voor hun begeleiding en ondersteuning; 
Alie engineers en assistent projectleiders die betrokken waren bij het MMO-onderzoek; 
De ICT-medewerkers die rnij ondersteund hebben bij de dataverwerving ten behoeve van het PV A
onderzoek; 
De studenten Joris Corstens, Michael Heeren, Roel Hoyer, Tijn van der Heijden, en Tom Kuster van de 
DVA-groep voor hun bijdrage met betrekking tot het PVA-onderzoek; 
Iedereen die ik hier niet heb kunnen noemen, maar rnij op een of andere behulpzaam is geweest; 
Last but not least rnijn ouders, zus, en vrienden voor hun ondersteuning en ontspanningsmomenten . 

jyJd;Q __ 
Vernon Martina 
11 november 2008 
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Samenvatting -4 
Opdracht 

Vanuit de afdeling Central Engineering bestaat de behoefte om een bijdrage te leveren aan de verdere 
optimalisatie van het primaire proces van DAMEN. Daarom heeft men ervoor gekozen om het 
engineeringsproces eens grondig onder de loep te nemen. Het idee is dat als het engineeringsproces 
geoptimaliseerd wordt, dit het hele primaire proces van DAMEN ten goede komt. Als aanzet hiertoe 
heeft de directeur van de afdeling Central Engineering, het adviesbureau AEGOR opdracht gegeven om 
kwantitatief onderbouwde voorstellen tot meetbare verbeteringen te doen. Dit adviesproject bestaat uit 
een aantal deelopdrachten, waar deze afstudeeropdracht deel van uitmaakt. 

Dit specifieke verbeterpunt dient geplaatst te warden in de context van het totaal aan mogelijke 
verbeterpunten en het resultaat van de diverse metingen en de analyse hiervan. Het verbetervoorstel geeft 
een duidelijke richting met praktische aanknopingspunten aan. 

Onderzoeksvragen 
Ter realisatie van de afstudeeropdracht moet er antwoord gegeven warden op onderstaande hoofdvraag 
en deelvragen. 

De onderzoeksvraa luidt als vol t: 

Kan het engineeringsproces mede gestgafd door metingen geoptimaliseerd worden op een wijze 
die geaccepteerd wordt door de afdelin~Central Engineering? 

4'.W 

Om antwoord te geven op de bovenstaande hoofdvraag, zijn vijf (5) deelvragen geformuleerd: 
1. Welke knelpunten hebben een negatief effect op het engineeringsproces? 
2. Hoe zijn die knelpunten tot elkaar gerelateerd? 
3. Welke informatie moet verzameld warden om te kunnen meten aan het engineeringsproces, gelet op 

kwaliteit, tijdigheid, kosten, en evt. verdere uitdetaillering van de opdracht? 
4 . Op welke manier kunnen de resultaten van het meetinstrument geanalyseerd en vergeleken warden? 
5. Hoe kan er draagvlak gecreeerd warden voor het verbeterplan bij het management van Central 

Engineering? 

MMO-meetresultaten 
Met de Multi Moment Opname (MMO) -exercitie is aangetoond dat engineers voor 44% van de tijd bij 
een relatieve nauwkeurigheid van 10% (dus P ~ 44% ± 4,4%) met engineeringswerkzaamheden bezig 
zijn die als "Contra-Productief' bestempeld kunnen warden, en dus mogelijkheden voor verbetering 
biedt. 

PV A-meetresultaten 
Uiteindelijk kan men uit de verschillende grafieken die uit de Procesverloop Analyse (PV A) 
voortvloeien afleiden dat de performance van het engineeringsproces van de behandelde schepen redelijk 
is. Over het algemeen kan gesteld warden dat in de engineeringsfasen de juiste werkzaamheden verricht 
warden. Bij een enkel project (vooral waar one-offs prevaleert) is te zien dater naar verhouding veel 
uren geboekt warden in de fase 'Production Support'. 
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Probleemformulering 
Voor dit project is een onderzoekmodel opgesteld. Vanuit dat model is het volgende schema gemaakt, 
om tot een concrete probleemformulering te komen. 

• Externe orientatie ter bepaling van het 
beoordelingsintrument en ter identificatie 
van ontwerprichtlijnen } 

• Interne orientatie ter identificatie van ➔ DV-Matrix ➔ Probleemformulering 
knelpunten 

• Ornzetting knelpunten in verbeterpunten 
• Verbeterpunten rubriceren 

De DV-Matrix is een instrument om enerzijds de doelstellingen (D) van een organisatie en de 
geconstateerde verbeterpunten (V) aan elkaar te koppelen, en anderzijds het hoogst gewaardeerde 
verbeterpunt ermee te belichten aan de hand van zijn bijdrage aan het behalen van de doelstellingen. 

Uit dit onderzoek moet dus blijken dat de medewerkers van de afdeling Central Engineering efficienter 
en effectiever zouden kunnen werken, wanneer ze als uitgangspunt voor hun werkzaamheden een goede 
en duidelijke input zouden ontvangen. Dit impliceert dat de input van Central Engineering in de huidige 
situatie tekortschiet. Bij dezen is de probleemformulering dan oak vastgelegd. 

Samen evat luidt de robleemformulerin 

Specificatie als input op uitvoerend (i.e. zowel op projectleider's als op engineer's 
niveau) is (vaak) niet helder/consiste , eldig, en/of compleet. 

Analyse van de input 
Om de input van Central Engineering te analyseren, is een inventaris gemaakt van: 
• de type documenten die binnen Central Engineering warden geproduceerd; 
• de documenten die door Central Engineering als input warden gebruikt; 
• de referentie-bestanden die door Central Engineering warden gebruikt; 
• de documenten die door Central Engineering warden geproduceerd voor zowel Basic als Detailed 

Engineering; 
• de relatie tussen de input-document voor zowel Basic als Detailed Engineering; 
• de onvolkomenheden per input-document en referentie-bestand. 

Verbeterplan 
Configuratie Management 
Het verbeterplan is gebaseerd op Configuratie Management versie II (CMII), welke de volgende definitie 
voor Configuratie Management hanteert. 

Configuration Management is the prolfJ~ of managing the full spectrum of an organisations 
products, facilities and processes by managing all requirements, including changes, and 
assuring that the results conform to those requirements. 

De input van Central Engineering is een omzetting van de eisen (= requirements) van de klant qua vorm 
en functie in technische termen. De output-documenten van Central Engineering zijn op hun beurt eisen 
(= requirements) waaraan het schip moet voldoen. Dit zet de basis voor een oplossingsrichting, in termen 
van de ideale input, de ideale input-documenten en betreffende documentenstroom. 
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Aanpassing engineeringsproces 
Om de kwaliteit van de input te verhogen en vervolgens te waarborgen, stelt dit verbeterplan in concreto 
voor om een aantal aanpassingen te maken ten aanzien van het huidige engineeringsproces. Deze 
aanpassingen zijn gebaseerd op CMII en zijn in Figuur 0-1 te zien. Het betreft de volgende 
aanpassingen: 
1. De taak "Completeren" (van de input) van Central Engineering naar Productgroepen verschuiven; 
2. Het review-proces formeel deel laten vormen van het engineeringsproces op zowel PG- als CE

niveau; 
3. Een eenduidig vrijgaveproces introduceren; 
4. Na de bouw maar voor de oplevering van het schip een vast verificatiemoment op PG-niveau 

inlassen; 
5. Aan het eind van elk project structureel een evaluatiemoment inlassen. 

~ 

dlvg • tekenng (ctOMng) 

1 I '-TT""7 
®• •Knocw,n ,--~H: ---~-----

I I 
I I I r------------------------------------------~ 
I I I 
I I I 
I I l 

: :-1 ~~-
I I JrLI---
1 I I .q,11 
I I ( -Specs 
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I I 
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I I 
I 
I 
I 

Figuur 0-1: Gesloten Engineeringsproces (To-Be Situatie) 
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1. 

I 
I ____ I 

I 
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I 
I 
I 
I 

,-----,I 
I 

..__.._....----, I 
I 
I 

_I 

Dit verslag geeft ook aan dat een Product Data Management (PDM) Systeem als ondersteuning voor de 
voorgestelde aanpassing aan het engineeringsproces opgevoerd kan worden. 
Hierbij werd gekeken naar de volgende aspecten: 
• Typologie van PDM Functies; 
• Versiebeheer & statusverloop van documenten met een PDM-systeem; 
• PDM Functies vs. PDM Voordelen; 
• PDM Voordelen vs. Doelstellingen CE. 
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Meet-systemen invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 
Het engineeringsproces moet zodanig ingericht zijn dat het gemonitord kan worden. Hiermee kan het 
effect van de verbeterslagen inzichtelijk gemaakt worden. Dit verbeterplan stelt daarom voor om 
metadata van documenten vast te leggen ten behoeve van MMO- en PV A- metingen zoals beschreven in 
Hoofdstuk 4 respectievelijk Hoofdstuk 5 door: 
• Vaste set van engineeringsactiviteiten bij te houden, en deze in "Contra-Productief' en "Productief' 

op te delen; 
• Check-in tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden, en deze 

in "Contra-Productief' en "Productief' op te delen; 
• Release tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden; 
• Tekenuren bij de check in van elke tekening en per bouwnummer op te vragen; 
• Review-uren bij de voltooiing van elke review van een tekening en per bouwnummer op te vragen 
• Projecturen (= sommering van de teken- en review-uren) per bouwnummer bij te houden. 

Documentgenerator 
Het idee is om allerlei relevante informatie van componenten en evt. wijzigingen op die informatie 
centraal in een database (DB) bij te houden. Door lij st-velden voor de specificatie van type en/of merk 
van componenten in templates op te nemen, en deze lijst-velden rniddels een op SQL gebaseerde 
interface/link aan de DB te koppelen, hoeft men bij evt. wijzigingen op DB-niveau slechts die velden te 
verversen waarop een wijziging van toepassing is. Een SQL-query kan worden gebruikt om alleen de 
courante en geldige componenten en bijbehorende attributen uit het DB op te vragen. De velden mogen 
vergezeld worden van begeleidende "droge" tekst, om het geheel helder te houden. Door vervolgens de 
losse "instances" van elke template, i.e. tekstblokken, te groeperen, kan een bestek worden gegenereerd. 

Implementatieplan 
De plan van aanpak die aangereikt wordt, schrijft voor dat men de hoofdtaken I t/m V het beste volgens 
het schema in Figuur 0-2 kan uitvoeren . Het idee is dat de voorliggende fase ten grondslag ligt aan de 
naliggende fase. In Figuur 0-2 is ook te zien dat men de hoofdtaken III en IV parallel kan uitvoeren. Men 
zou naderhand deze plan van aanpak moeten uitkristalliseren en aan een tijdsplanning koppellen. 

I. Vervolgfase van het adviesproject van AEGOR voortzetten 
II. Aanpassingen aan engineeringsproces ten behoeve van input CE op basis 

van CMII invoeren 
III . MMO-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 
IV. PDM-systeem invoeren 
V. PVA-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 

Figuur 0-2: Schema voor implementatietraj ect 
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Hoofdstuk 1 Introductie 

Deze afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden binnen de afdeling Central Engineering van scheepswerf 
DAMEN Shipyards Gorinchem. Deze opdracht hangt samen met een adviesproject van AEGOR, dat gericht 
is op de optimalisatie van het engineeringsproces. Dit verslag, dat het lopende adviesproject van AEGOR 
ondersteunt, legt de opdracht, de probleemanalyse, de aanpak, het verbeterplan en het implementatieplan 
vast. 

§ 1.1 geeft ten eerste aan vanuit welk perspectief men naar het bedrijf moet kijken: de opdrachtformulering. 
Vervolgens wordt een globaal beeld van DAMEN Shipyards Gorinchem geschetst. In concreto passeren een 
beknopte omschrijving van de historie, wat feiten & cijfers, en de organisatiestructuur de revue. Tenslotte 
komt de logica achter de indeling van het verslag aan de orde. 

§ 1.1 Opdrachtformulering A 
Vanuit de afdeling Central Engineering bestaat de behoefte om een bijdrage te leveren aan de verdere 
optimalisatie van het primaire proces van DAMEN. Daarom heeft men ervoor gekozen om het 
engineeringsproces eens grondig onder de loep te nemen. Het idee is dat als het engineeringsproces 
geoptimaliseerd wordt, dit het hele primaire proces van DAMEN ten goede komt. Als aanzet hiertoe heeft de 
directeur van de afdeling Central Engineering, het adviesbureau AEGOR opdracht gegeven om kwantitatief 
onderbouwde voorstellen tot meetbare verbeteringen te doen. Dit adviesproject bestaat uit een aantal 
deelopdrachten, waar deze afstudeeropdracht deel van uitmaakt. 

Dit specifieke verbeterpunt dient geplaatst te worden in de context van het totaal aan mogelijke 
verbeterpunten en het resultaat van de diverse metingen en de analyse hiervan. Het verbetervoorstel geeft een 
duidelijke richting met praktische aanknopingspunten aan. 

§ 1.2 Profiel & historie DAMEN Shipyards Group 

DAMEN Shipyards Group is begonnen als een Nederlandse scheepswerf, die in 1927 te Hardinxveld
Giessendam opgericht werd door twee broers Jan and Marinus Darnen. Het bedrijf ging in 1967 over in 
handen van Kommer Darnen, zoon van Jan Darnen. In 1969 is het concept om schepen op modulaire wijze te 
bouwen ingevoerd. Dit en mede door vervolg standaardisatieslagen op het engineeringsproces hebben ertoe 
geleid dat DAMEN een leidende marktpositie wist in te nemen. 

Onder Kommer Darnen is het bedrijf dus uitgegroeid tot een groot concern met wereldwijd verschillende 
vestigingen. Zo heeft het concern hedendaags werven in Belgie, Cuba, China, Dubai, Fujairah, Oekra"ine, 
Polen, Roemenie, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika, en Zweden. In Nederland heeft het concern 
21 werven, met de hoofdvestiging in Gorinchem, waar ook de verkoopafdeling resideert. Deze centralisering 
maakt het concern toegankelijker en transparanter voor potentiele en huidige klanten. § 1.4.1 weidt over dit 
punt uit. 

De "core business" van DAMEN is het bouwen van schepen. DAMEN bouwt dan ook een diversiteit aan 
schepen zoals tugs (sleepboten), workboats (werkboten), patrol craft (patrouille vaartuigen), cargo vessels 
(vrachtschepen), dredgers (baggerschepen) en zelfs mega yachts (iachten) en fast ferries (snelle veerboten). 
Zo'n 40% van de wereldmarkt voor sleepboten ligt in handen van DAMEN. 
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DAMEN blijft uitbreiden zowel fysiek als in het aan te bieden servicepakket. In het laatste geval moet men 
denken aan een brede scala aan maritieme services, ondersteuning na de levering van het schip, (op maat 
gesneden) onderhoud- en reparatie-activiteiten. Al met al is DAMEN in staat schepen van hoge kwaliteit, in 
relatief korte levertijden, en met concurrerende prijzen aan zijn klanten te leveren. De klant staat dus voorop. 

§ 1.3 Feiten & Cijfers DAMEN Shipyards Group 

§ 1.3.1 Algemeen 

Feiten & Cijfers 2007 DAMEN Shipyards Group 
• Omzet: € 1,4 x 109 

• Werknemers: 
Nederland 2.300 werknemers 
International 4.200 werknemers 

• Werkmaatschappijen: 
Nederland 17 bedrijven 
International 17 bedrijven 

• Leveringen per jaar: 
Tugs & Workboats 125 schepen 
Cargo Vessels 23 schepen 
Andere Productgroepen 7 schepen 

Feiten & Cijfers 2007 DAMEN Shipyards Gorinchem 
• DAMEN Shipyards Gorinchem omzet: € 542 x 106 

• Werknemers Gorinchem: 580 werknemers 
• Leveringen per jaar vanuit Gorinchem: 120 schepen 
• Schepen opgeleverd sinds 1969 > 4500 schepen 
• Wereldwijde export naar 117 landen 85 % 
• Series productie 85 % 
• 'One-off' custom-built 15 % 
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§ 1.3.2 Ontwikkeling Omzet & Order Intake 

Tabel 1-1, Tabel 1-2, en Tabel 1-3 laten zien dat DAMEN een gezond en groeiend bedrijf is met veel 
potentieel. Zo is het saldo van het nog uit te leveren orderportefeuille per 1-1-2008: € 1.277.000.000,-

dk Jaar 

2003 % 2004 2005 2006 2007 
Productiewaardeomzet 230.000 238.000 291.000 384.000 500.000 
Omzet (geleverd) 173.000 274.000 286.000 290.000 380.000 
Resultaat (voor belastin2) 6.700 10.500 27.900 24.500 44.000 
Gem. aantal oersoneelsleden 433 428 434 480 550 

®Overheadkost V 18.600 19.900 21.000 23.600 28.000 
Tabet 1-1 : Omzetontwikkeling (x€ 1.000,-) 

~ Jaar 
2003 2004 2005 2006 2007 

LGRl - Europa 92.500 62.000 321.000 247.000 683.000 
I = LGR2 - Amerika 37.500 46.000 37.000 93.000 127.000 = Q,> 8. "C 8 LGR3 - Midden-Oosten 8.000 31.000 75.000 121.000 50.000 = = ... LGR4 - Afrika 49.000 38.000 40.000 54.000 62.000 ~ ~ 

LGRS-Azie 16.000 23.000 39.000 136.000 62.000 
Totaal 203!0iffi i *200.000 512.000 651.000 984.000 

Tabet 1-2: Landengroepen (Order intake ontwikketing x € 1.000,-) 

t11.Paar 
2003 2004 ··,1, 005 2006 2007 

PGl-T&W 96.500 98.000 171.000 227.000 367.000 
= PG2-- 8.500 47.000 28.000 131.000 106.000 Wt. 8_ I ·i, PG3-O 37.500 12.000 171.000 76.000 160.000 '·"8 ... PG4-CV 0 0 34.000 21.000 157.000 
~ 
Col PG5-FF '" 12.500 0 36.000 62.000 18.000 = 'g DTC 23.500 15.000 46.000 98.000 113.000 ... 

EPSE/VO 17.300 27.000 19.000 22.000 24.000 Q,,. 

Overi2/ DE 7.200 1.000 7.000 14.000 39.000 
Totaal 203.000 200.000 512.000 651.000 984.000 

Tabet 1-3: Productgroepen (Order intake ontwikketing x € 1.000, -) 
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§ 1.4 Organisatiestructuur 

§ 1.4.1 Organogram DAMEN Shipyards Gorinchem 

Total Quality Management (TQM) is leidend binnen heel DAMEN. Vandaar dat het organogram van 
DAMEN Shipyards Gorinchem ook opgenomen is in het handboek TQM. Het heeft een opmerkelijke 
structuur, maar er zit een logica achter. Het organogram, dat te zien is in Figuur 1-1 , heeft een piramide
vorm, echter met de punt naar beneden gericht. De klanten staan aan kop, om aan te geven dat zij heel 
belangrijk zijn voor DAMEN. De klanten komen voor het eerste in contact met de mensen van de Sales 
divisie. 

Emopa 

[::] 
I 

P&O 

Kranten 

~~s'afes Divisie 

I hfiMm-Oostm I 

Directie 

I Finance & Control I 

1~Director I 

Figuur 1-1 : DAM EN Organiatiestructuur (Ref. Handboek TQM - DAM EN) 
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Aangezien de aardbol opgesplitst is in landen met elk een eigen cultuur en achtergrond, die een op maat 
gesneden aanpak vereisen bij de onderhandelingen, is de Sales divisie logischerwijs ook opgesplitst in 
Landengroepen. De karakteristieken van elke Landengroep worden in Tabel 1-4 aangestipt zoals opgenomen 
in het verslag van Silvius, K. (2008). 

Landengroepen Karaktensli,rl"74'rf1Pti1~Jilr'11*~ w 1' .... 
~' 

LGR 1 - Europa Groeiende markt vooral voor vrachtschepen; grote klanten als SMIT; positie DAMEN 
evt. bedreigd door toenemende transportkosten en afvloeien van werknemers. 

LGR2 - Amerika Hoge winstmarges; omgeving van hoge concurrentie; verzadiging in bouwcapaciteit 
waardoor afname verwacht in de groei; verzachtende effect wegens uitgebreid 
servicepakket. 

LGR3 - Midden-Oosten Fluctuerende marktgroei wordt be'invloed door expanderende economie, hoge olieprijs, 
minder flexibele designs van vooral de gestandaardiseerde concepten. 

LGR4 - Afrika Markt in ontwikkeling; DAMEN domineert de markt vooral voor sleepboten (T&W); 
actieve bemiddeling voor de financiering van schepen; minste getekende contracten 
<loch hoogste winstmarge per getekend contract. 

LGR5-Azie Los van Australie en Singapore is dit een problematische markt omdat de potentiele 
klanten DAMEN's prijzen als hoog ervaren; financiers vermijden zulke klanten 
wegens de ge'impliceerde risico's. 

Tabet 1-4: Landengroepen DAMEN Shipyards cf [20] 

De Productgroepen vormen de schakel tussen de Sales divisie en de uitvoerende organisatie, welke zorg 
dragen voor de omzetting van klantenwens naar tekeningenpakket, naar gewenst schip. De karakteristieken 
van elke Productgroep worden in Tabel 1-5 aangestipt zoals opgenomen in het verslag van 
Silvius, K. (2008). 

PG3-O&T 
PG4-CV 

PG5-FF 
DTC 

Grote volume; innovatief; standaardisatie in ontwikkeling; lage 
value. 
Custom-built; breed scala aan roducten; ho e value 
Hoge mate van standaardisatie binnen one-off series; relatief grote 
vrachtsche en; kleine volume. 

Componenten worden vanuit DAMEN Shipyards Gorinchem aan 
de bouwwerven geleverd. Alle scheepstypen worden gebouwd bij 
niet-DAMEN werven. DTC is niet een Productgroep op zich, maar 
is onder ebracht bi· de eerder enoemde Product oe en. 

Tabet 1-5: Productgroepen DAMEN Shipyards cf [20] 

Elke Productgroep is opgesplitst in twee sub-afdelingen, namelijk Projecten en Productie (niet te verwarren 
met de hoofdafdeling Productie waar schepen daadwerkelijk worden gebouwd). De sub-afdeling Projecten 
heeft Design & Proposal Engineers die de Landengroepen in staat stellen schepen te kunnen verkopen, door 
het maken van complete scheepsvoorontwerpen en bepalen van de kostprijs van de bouw van schepen, 
zodanig dat het ontwerp overeenkomstig de gestelde klanteneisen is en de kostprijs zo laag mogelijk is. 
Opmerkelijk in het piramide-organogram in Figuur 1-1 is de 2D matrix-structuur ten gevolge van de de 
kruising van Productgroepen en de uitvoerende afdelingen. De projectorganisatie zit hierin gebakken. Elke 
uitvoerende afdeling heeft namelijk een eigen directeur, terwijl de sub-afdeling Productie de project 
managers levert. Alhoewel DTC als een afzonderlijke Productgroep in Figuur 1-1 is opgenomen, wordt het 
niet als zodanig beschouwd. Met 5 Productgroepen en 6 uitvoerende afdelingen komen we uit op 30 te 
coordineren units. De capaciteit van de resources binnen de uitvoerende afdelingen wordt dynamisch 
toegewezen aan de 5 Productgroepen ten behoeve van de projecten. Het is dus niet ondenkbaar dat er 
afstemmingsissues zijn tussen de Productgroepen en de uitvoerende afdelingen. Het komt bijvoorbeeld vaak 
voor dat een Productgroep de start van een bouwnummer aankondigt op basis van zijn eigen planning van 
lopende bouwnummers, zonder eerst rekening te houden met de lopende bouwnummers van andere 
Productgroepen, en dus de reele capaciteit van de uitvoerende afdelingen over het hoofd ziet. 
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Ook voorkomend in Figuur 1-1 zijn er de Support verlenende afdelingen ter ondersteuning van de 
uitvoerende organisatie. De Directie staat helemaal onderaan de omgekeerde piramide als fundering ter 
facilitering van de bedrijfsvoering. 

§ 1.4.2 Organogram Central Engineering 

In § 1.4.1 is te lezen dat de matrixstructuur gevolgen heeft voor de uitvoerende afdelingen, en dus ook voor 
Central Engineering. Zoals Figuur 1-2 suggereert, wordt Central Engineering opgedeeld in de 
Productgroepen, resulterend in de gelijknamige Engineeringsgroepen. 

I Director Engineering I 

I Secretaries I I Reproduction I I I 

~ Standata I 

I I I I 
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 

T&W/DTC HSNC/DTC O&T/DTC DSCV/DTC DFF/DTC 
Manager eng. T&W Manager eng. HSN C Manager eng. O& T Manager eng. DSCV Manager eng. DFF 

T earn leaders T earn leaders T earn leaders T earn leaders T earn leaders 

Ass. T earn leaders Ass. T earn leaders Ass. T earn leaders Ass. T earn leaders Ass. Team leaders 

Engineers Engineers Engineers Engineers Engineers 

Specialists Specialists Specialists Specialists Specialists 

Figuur 1-2: Organogram Central Engineering 

Central Engineering verzorgt het ontwerp en de basis engineering van bestaande- en nieuwe scheepstypen; 
en coordineert en controleert de uitbesteding van detailengineering dat door andere (buitenlandse) DAMEN
vestigingen dan wel door derde partijen als engineeringsbureaus worden uitgevoerd. Onder engineering 
wordt verstaan het vervaardigen van tekeningen, het verrichten van technische berekeningen, het maken van 
technische specificaties en bouwinstructies, voor zowel het scheepsbouwkundige deel (romp, opbouw, 
stabiliteit enz.) als het werktuigbouwkundige deel (voortstuwingsinstallaties, leidingsystemen, enz.). De 
engineering van elektrische installaties wordt voornamelijk uitbesteed. Elke Engineeringsgroep heeft dus de 
beschikking over medewerkers met een scheepsbouwkundige of werktuigbouwkundige opleiding (en enkele 
specialisten op het gebied van scheepsinterieur, piping en elektrotechniek). 
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse 

Aanleiding tot het onderzoek is het vermoeden van de Directeur Engineering dat het engineeringproces niet 
optimaal verloopt. Dit heeft geresulteerd in de opdracht aan AEGOR om kwantitatief onderbouwde 
verbeteringsvoorstellen te genereren. De rol van de afstudeerder is daarbij het verzamelen van gegevens, het 
analyseren van het proces, het ontwerpen van mogelijke verbeteringen en het aangeven hoe die methodisch 
onderbouwd kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader opgezet voor het beoordelen van 
engineeringprocessen (externe orientatie) en wordt de positie van het engineeringproces in het bedrijf 
beschreven (interne orientatie). Op grond daarvan wordt dan bepaald hoe klachten van het sub-optimale 
engineeringproces verder kunnen worden onderzocht. 

§ 2.1 Externe orientatie 

Met behulp van de externe orientatie kan men een beoordelingsinstrument tot stand brengen, waarmee 
beoordeeld kan worden of de optimaliteit van het engineeringproces een relevant probleem is. De externe 
orientatie bepaalt teneerste hoe naar de problematiek gekeken dient te worden met betrekking tot de 
organisatie maatschappelijke, markt- en/of branche-ontwikkelingen. Dit aspect is in Hoofdstuk 1 
opgenomen. 

Een ander aspect van de externe orientatie is de literatuurstudie om het beoordelingsinstrument meer vorm te 
geven enter bepaling van de ontwerprichtlijnen. Voor de deze opdracht zijn de volgende theorieen 
geraadpleegd: 
• Systems Engineering Proces (SEP), als referentie voor een verbeterd engineeringsproces rniddels het 

integrale V-model met vaste verificatie- en validatie-momenten; 
• Configuratie Management II (CMII), als referentie voor een verbeterd engineeringsproces en 

productiviteit rniddels o.a. document management; 
• Concurrent Engineering (CEng), als referentie voor een verbeterd verloop van het engineeringsproces 

rniddels overlappend of parallel uitvoeren van taken; 
• Six Sigma, als referentie voor het kwantificeren van het engineeringsproces in het algemeen. 

De komende sub-paragrafen behandelen in welke mate bovenstaande theorieen van toepassing zijn op 
Central Engineering. 

§ 2.1.1 Systems Engineering Proces 

Als men Systems Engineering Proces (SEP), zoals DoD Systems (2001) en RWS (2006) het gedefinieerd 
hebben, in een zin zou willen definieren, zou men de volgende definitie kunnen hanteren. 

SEP is een 
( dee/-) oplo 

es, waarbij de eisen en functies worden g 
vorm van gederiveerde ontwerpen die 

Figuur 2-1 geeft weer hoe de SEP-deelprocessen zich tot elkaar verhouden. De terugkoppel-lussen zorgen 
voor het iteratieve karakter van het SEP. 

Bij een eisenanalyse worden de eisen van belanghebbenden in meetbare systeemvereisten en functies van 
het systeem vertaald. In deze fase worden dan ook de functies omgezet in eisen. lndien nodig worden deze 
eisen uitgedetailleerd en bijgewerkt aan de hand van de ontwerpkeuzes die zijn vastgesteld. 

Het deelproces functionele analyse en allocatie omvat: 
• het uitwerken van alle functies van het systeem; 
• het afleiden van objecten (functievervullers) uit deze functies; 
• het aanbrengen van structuur en samenhang in deze objecten; 
• het koppelen van eisen uit de eisenanalyse aan deze objecten. 
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Verifii!ren 

Kiezen 

Reduceren 

Eisen 'loop' Ontwerp 'loop' 

Figuur 2-1: Systems Engineering Proces cf [18] en [4] 

Maken 
ontwerp --, 

Twee opeenvolgende deelprocessen zijn aan elkaar gekoppeld middels een "loop". Het kan dus gebeuren dat 
men tijdens de functionele analyse erachter komt dat men volledigheidshalve de eisenanalyse moet reviseren. 
Dan spreekt men van een eisen "loop". 

Tijdens het ontwerpproces geven we een daadwerkelijk invulling aan een object zoals die bepaald is 
in de functionele analyse. M.a.w. een oplossingsvrij object wordt omgezet naar een concreet object. Het 
ontwerpproces kan op zijn beurt opgesplitst worden in deelprocessen op een lager niveau, namelijk: 
• genereren opties; 
• uitwerken varianten; 
• uitwerken van het gekozen ontwerp. 

"De ontwerp "loop" representeert de afstemming van het ontwerp en de objecten met eisen. Gedurende het 
maken van het ontwerp kan duidelijk worden dat een bepaalde allocatie van eisen of functies niet wenselijk 
is. Ook kunnenfuncties naar voren komen die nog niet beschreven zijn. In al deze gevallen is het nodig om 
terug te keren naar de functionele analyse en de nieuwe inzichten te verwerken in de functionele 
specificatie. " 

Aan het eind van het SEP wordt er een feedback "loop" gemaakt tussen het ontwerp en de geformuleerde 
eisen, wat bestempeld wordt als de verificatie van het ontwerp aan deze eisen. "Het doe/ van de verificatie is 
objectief aantonen dat het ontwerp in overeenstemming is met de eisen. Afwijkingen van de eisen, die in de 
verificatie worden opgemerkt, Leiden tot een voorstel tot corrigerende maatregelen." 

Het integrale V-model in Figuur 2-2 omvat deels een top-down aaneenschakeling van SEP-bouwstenen. 
Hierbij worden de specificaties en daaruit voortvloeiende ontwerpen van het systeem gedecomponeerd 
oftewel van globaal- naar detail-niveau vastgesteld. De input van het hoogste SEP-niveau komt van de 
opdrachtgever. Om de eisen op een lager SEP-niveau vast te stellen, zijn de eisen en evt. het ontwerp op het 
voorafgaande SEP-niveau van belang. De output op elk SEP-niveau is een ontwerp, welke door een 
navolgend proces gebruikt wordt om het systeem bottom-up te bouwen. Hierbij worden de sub-systemen 
ge'integreerd tot een hoofd-systeem. Op elk SEP-niveau dient gevalideerd te worden of het sub-systeem op 
het bovenliggende SEP-niveau haalbaar is. Op elk SEP-niveau dient ook geverifieerd te worden of het 
gerealiseerde sub-systeem cf. de eisen op datzelfde SEP-niveau tot stand is gekomen. 
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Vtrificarie. 

Validatif/Ke11en & m tm t,o.v. On:werp 

Valldo tlf!Keu,en &te.stmt.a.~. omwerp 

Figuur 2-2: Het integrate V-model (ontwerp- en realisatieproces) cf {18Jen [4] 

§ 2.1.2 CMII 

Guess, V.C. (2002) hanteert de volgende definitie voor Configuratie Management: 

'.d>½tt411 
Configuration Management is the process of managing the full spectrum of an organisations 
products, facilities and processes by managing all requirements, including changes, and assuring 
that the results conform to those requirements?' 

ITIL (een set van concepten en technieken voor IT management onder het beheer van OGC gevestigd in het 
Verenigd Koninkrijk) kent zijn eigen benadering ten aanzien van Configuratie Management. Deze 
benadering is echter puur gericht op het IT en gerelateerde componenten, configuratie items genoemd, zoals 
servers, work stations, software suits, netwerk aspecten, opslagmiddelen, diverse documenten als project 
plannen, service level agreements (SLA), etc. Voor dit project is een van IT geabstraheerde benadering van 
Configuratie Management eigenlijk een betere keuze. Zo komen we bij de gereviseerde versie van 
Configuratie Management (CMII). Bij CMII wordt het aandachtsgebied ten opzichte van Configuratie 
Management verbreed, zodoende alle informatie die impact kan hebben op aspecten als veiligheid, kwaliteit, 
planning, kosten, baten, of de omgeving ook in kaart gebracht kunnen worden. Figuur 2-4 geeft een 
overzicht van sub-processen aan, die een engineeringsproces volgens CMII moet omvatten. Alvorens deze 
sub-processen aangestipt worden, is het belangrijk het engineerigsproces te begrijpen aan de hand van de de 
laagst gemeenschappelijke noemer, e.g. die entiteiten waarmee het vrijgaveproces en daaronder vallende 
wijzigingsproces gestuurd worden. 

In de CMII-wereld hebben we het dan over de volgende vier categorieen: 
• fysieke items (bijvoorbeeld eindproducten, assemblage, sub- assemblage, componenten, grondstof, 

software programma, source code, enz.); 
• documenten (getypeerd als specificaties, schema's, tekeningen, bills of material, procesplannen, 

gebruiksaanwijzingen, enz.); 
• formulieren (includeren problem reports, enterprise change requests (ECR), enterprise change notices 

(ECN), document change requests (DCR), en werkautorisatie zoals inkoop-, test-, modificatie-orders, 
enz.); 

• records (bijvoorbeeld vrijgave-, revisie-, en as-built records, zijn ingevulde of "instances" van 
formulieren). 
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De wijze waarop deze vier laagst gemeenschappelijke noemers zich tot elkaar verhouden is te zien in 
Figuur 2-3. 

Formulieren Documenten 

ECN 

Records 

Fysieke 
Items 

Confonnerende 
Items 

Figuur 2-3: Relatie tussenfysieke items, documenten, formulieren en records 

Formulieren 

Werk
autorisatie 

Fysieke items moeten voldoen aan de eisen van de klant, welke vastgelegd zijn in documenten. Formulieren 
zijn er om de start van werkzaamheden te autoriseren. Denk hierbij aan de start van de bouw van een schip 
(=fysiek item), of het doorvoeren van wijzigingen in documenten rniddels een ECN. Van al deze 
werkzaamheden worden er records gemaakt. Voor documenten zijn dat de vrijgavemomenten (release 
records) en de revisies (revision records). Voor fysiek items zijn dat de oplevermomenten (as-built records) 
en de doorgevoerde modificaties (modification records). 

Met bovenstaande informatie kunnen we het vervolg van deze paragraaf nu beter begrijpen, gezien het feit 
dat die entiteiten in de beschrijving van de sub-processen van CMII in Figuur 2-4 terugkomen. Project 
Management houdt zich vooral bezig met de planning en het beheren van de voortgang van een project. 

l 
Project Management 

(planning & 
zakelijke besluiten) 

Figuur 2-4: CMII-model met sub-processen 

CMII 

Configuration Management 
(structuur vh bedrijfsproces) 

Requirements Management 
Change Management 
Release Management 

Data Management 
Records Management 

Document Management 
Library Management 

l 
Quality Assurance 

(validatie & verificatie) 

Quality Assurance (kwaliteitsborging) heeft betrekking op validatie van de input en verificatie van de 
output. Validatie is het onderbouwen dat een document als die naar de letter wordt gevolgd, datgene oplevert dat 
wordt geeist. Met andere woorden, validatie is een soort check op de input in hoeverre deze valide is, voordat deze 
gebruikt wordt door het proces. In concreto controleert de afdeling of alle input-doeumenten voldoen aan de eisen 
• helder/eonsistent (e.g. eenduidige en geen tegenstrijdige eisen omvattend), 
• beknopt (e.g. bondige en "to the point" eisen omvattend) 
• geldig (e.g. geautoriseerd en geen onwaarheden omvattend), en 
• compleet (e.g. alle eisen omvattend), 
en of de opdracht past binnen de competenties en de beschikbare resources van de afdeling. Als we nu "input" in 
zijn algemeenheid beschouwen, kan gesteld worden dat de ideale input een opdracht met referenties naar alle 
benodigde input-documenten, inclusief die documenten zelf is. Verificatie is een soort check achteraf op de output 
van een proces, in hoeverre deze in overeenstemming is met de input van dat proces. In theorie vindt er dus een 
terugkoppeling plaats tussen het opgeleverde (= output) en de input dan we! de verstrekker ervan. In een 
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engineeringsproces wordt dus gekeken of de eisen van de klant en output-documenten, bijvoorbeeld tekeningen, 
l-op-1 zijn. Deze twee handelingen, validatie en verificatie, kunnen afgevangen worden in een term: review. 

Requirements Management zorgt ervoor dat de eisen na de vaststelling helder/consistent, beknopt en 
geldig zijn. Dit proces vind je terug in § 2.1.1 , met name de eisenloop in het SEP-model, c.q. de dynamica 
tussen de eisenanalyse en de functionele analyse. 

Change Management impliceert dat zodra de behoefte voor een wijziging ge·identificeerd is, deze middels 
een ECR aangevraagd wordt, waarop een acceptatie middels een ECN dan wel een afwijzing volgt, ter 
coordinatie van die wijziging. 

Release Management is het vriigave-proces dat na de afronding ervan toelaat dat derden een document of 
formulier mogen inzien of gebruiken voor het vervolg van het primaire proces. Elk document dat 
vrijgegeven wordt, gaat gepaard met een ECN-autoriteit. De andere twee laagst gemeenschappelijke noemers 
fysieke items en records worden goed- of afgekeurd i.p.v. wel of niet bestempeld te worden met de status 
"vrijgegeven". De reden hiervoor is het volgende. Fysieke items worden goedgekeurd zodra men constateer 
dat zij aan de vrijgegeven eisen voldoen, terwijl records bijproducten zijn van het vrijgave-proces met 
vrijgegeven documenten of formulieren als hoofd-producten. 

Met behulp van het proces Data Management, kan men de data, of het nou of papier staat of in digitale 
toestand verkeert, beheren, cq. toevoegen, verwijderen, modificeren en opslaan. Data is zeer belangrijk voor 
de bedrijfsvoering aangezien deze in de juiste context waardevolle informatie kan leveren aan de 
belanghebbende. 

Analoog aan Data Management, kan men bij Records Management records toevoegen, verwijderen, 
modificeren en opslaan. Records zijn "instances" van formulieren en kunnen bijvoorbeeld dienstig zijn bij 
een onderzoek naar de oorzaak van onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. 

Document Management is specifiek gericht op documenten, maar kent dezelfde kern-activiteiten als bij 
Data Management en Records Management, c.q. toevoegen, verwijderen, modificeren en opslaan van 
documenten. In concreto beheert dit proces de document-levenscyclus. Pels, H.J., (2004) Heeft een model 
hiervoor opgesteld, welke in Figuur 2-5 te zien is. Document-levenscyclus is inherent aan het 
engineeringsproces, en omvat het geheel aan statusverloop en versiebeheer van documenten. Voor de 
documentenstroom wordt er in een engineeringsproces een document door een voorgaande afdeling 
vrijgegeven (=approve) dan wel geautoriseerd (middels bijvoorbeeld een handtekening), navolgend op een 
verificatiestap (=review). Hiermee verklaart de voorgaande afdeling dat zijn output valide/geldig is voor het 
engineeringsproces. De engineeringsafdeling valideert/controleert op zijn beurt de input van zijn voorganger. 
Als uit de validatie-stap (=review) blijkt dater onvolkomenheden in het document staan, behoudt het 
document zijn status als geautoriseerd, maar dan is het niet meer valide/geldig. In het laatste geval moet de 
voorgaande afdeling het document wijzigen. Bij geen discrepanties, vindt er een acceptatie plaats. Acceptatie 
is melden aan de voorgaande afdeling dat de input aanvaard wordt. Daarna kan de creatie met name het 
uitvoeren van engineeringswerkzaarnheden van start gaan . 

Figuur 2-5: Document-levenscyclus met Petrinet-bouwstenen cf [ 14] 
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Verder beweert Pels, H.J., (2004) dat zolang het document niet vrijgegeven is, het de auteur vrij staat een nieuwe 
en verbeterde versie (=new version) aan te maken. Hij start weer met de laagste status (=in work) en moet het hele 
vrijgaveproces opnieuw doorlopen. De status van een documentversie geeft dus aan hoe ver hij gevorderd is op 
weg naar geldigheid. Elke statusverhoging is een validatiestap. Soms kunnen bepaalde stappen overgeslagen of 
beter gezegd impliciet genomen worden, omdat de inhoud met betrekking tot zo'n validatiestap niet afwijkt van 
de oudere versie. Als de versie al is vrijgegeven, dan is een formele wijzigingsopdracht van een bevoegde 
instantie nodig. Op elk moment in de document-levenscyclus kan een inconsistentie, onvolledigheid of mogelijke 
verbetering in een document ontdekt worden (=detect problem). De aanvraag voor het wegnemen van een 
discrepantie wordt geformuleerd in een enterprise change request (ECR). 

Het laatste sub-proces in Figuur 2-4 is Library Management, en wordt uitgevoerd door een librarian. De houder 
van datgene wat vastgelegd wordt in data, records, of documenten, of het nou in hardcopy, of elektronische 
formaat is, dient uiteindelijk bijgehouden te worden voor toekomstig gebruik. 

§ 2.1.3 Concurrent Engineering 

Hansen, R. (2000) hanteert de volgende definitie voor Concurrent Engineering: 

Concurrent Engineering (CEng) is het veranderen van de volgorde-afluinkelijkheden, c.q. taken 
gelijktijdig met name parallel of over/append i.p. v. sequentieel uitvoeren. 

Deze volgorde-afhankelijkheden zijn te zien in Figuur 2-6. 

__ T_aa_k_A_~~ Taak B 

Sequentieel 
uitvoeren van taken 

F 
I Taak B I 

Parallel 
uitvoeren van taken 

TaakA 

Overlappend 
uitvoeren van taken 

Figuur 2-6: Sequentiele informatie-uitwisseling tussen processen vs. concurent engineering 

Door in het geval van Central Engineering ontwerptaken bewust gelijktijdig te verrichten, werkt men actief 
aan een optimalisatieslag ten aanzien van de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Het ad-hoc, 
toevallig of traditionele wijze van gelijktijdig uitvoeren van taken wordt hier niet als CEng beschouwd. Er is 
dus sprake van CEng als dat structureel gebeurt metals doel het verkorten van de doorlooptijden, het 
verlagen van de R&D- en productie-kosten, en het verbeteren van de kwaliteit van het 
productontwikkelproces. 

Hansen, R. (2000) geeft drie wijzen waarop gelijktijdigheid in de taakuitvoering ingeleid kan worden, 
namelijk: 
1. Parallel ontwerpen van productdelen; 
2. Multidisciplinair ontwerpen; 
3. Starten op voorinformatie. 

Op basis van bovenstaande kan men dus CEng op verschillende niveaus toepassen, en wel als volgt. 
Ad. 1. CEng op afdelingsniveau voor ontwerptaken, c.q. gelijktijdig ontwerpen van verschillende delen van 

een schip, bijvoorbeeld romp en dekhuis. 
Ad. 2. CEng over afdelingen heen ten behoeve van het primaire proces bij DAMEN, bijvoorbeeld 

ontwerpen van een dekhuis en alvast inkopen van een romp. 
Ad. 3. CEng door bijvoorbeeld het bouwen van een schip te starten eer het tekeningenpakket af is. Dit kan 

we] of niet in overleg gebeuren tussen de bouwwerf en het ontwerpteam. Als er geen overleg aan te 
pas komt, berust dit op vooraf gemaakte afspraken. 
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Het tekeningenpak:ket en samenhangende documenten ten behoeve van de bouw van een schip, vormen 
samen het communicatiemiddel ter facilitering van de afstemming tussen de afdelingen, zoals uit Figuur 2-7 
is af te leiden. Een randvoorwaarde voor CEng is dat dit communicatiemiddel ruisvrij is. Anders gaat veel 
tijd verloren om het communicatiemiddel op orde te krijgen, en dus geen voordeel meer te behalen ten 
aanzien van de doorlooptijden, kosten en kwaliteit van het productontwikkelproces. 

----..__ 0.-Gur!.!.~t.~.~S.inee~... ") 
C, •:-;........ ···········,. •• 1>' _/ ~ 

0 ... ········· ········• ... u 
""'-,.. •• ••••• Specification ---- ••••• ••• / 

o--( • q,.......L.::=:=:....L...., )-0 
• CAO model 

r-t ·····... ..•···· .,;;.. ,m_...D· 

v d ··C) ........... r···· .. ···--r······() 
individual/ unit/ supplier/ ..... 0 u 

Figuur 2-7: Concurrent Engineering cf {29] 

§ 2.1.4 Six Sigma 

Een van de grootste uitdagingen in dit afstudeerproject is het meten aan het engineeringsproces. Voorafgaand 
aan het meten moet men goed voor ogen hebben wat men gaat meten en hoe men dit gaat meten. Daarna pas 
kan men overgaan tot het meten zelf. Maar het begint dus met wat je gaat meten. Een randvoorwaarde 
hiervoor is dat men data tot zijn beschikking heeft. Als de beoogde data ontbreekt, omdat men bijvoorbeeld 
nooit eerder de behoefte had om deze te registreren, moet men een manier zien te vinden om deze data 
alsnog boven water te halen. 

Six Sigma is nu een project-methodiek die een bijdrage zou kunnen leveren voor het verrichten van 
metingen. Deze methodiek kent een vijftal fasen. Does, R.J.M.M. (2006) weidt uit over deze fasen, welke 
verscholen zitten in het acroniem DMAIC: 
• Define (project definieren in termen van het te bestuderen proces); 
• Measure (project operationaliseren aan de hand van een selectie op grootheden die gemeten gaan 

worden, specificatie van eisen ten aanzien van die grootheden, en verificatie van de betrouwbaarheid ten 
aanzien van de meetmethode); 

• Analyze (huidige gedrag van die grootheden meten en analyseren voor evt. invloedsfactoren); 
• Improve (effecten van de belangrijkste invloedsfactoren op die grootheden modelleren); 
• Control (kwaliteitsbeheersingsysteem aanpassen aan de hand van de verkregen kennis). 

De zonet genoemde fasen zijn op hun beurt onder te verdelen in meerdere activiteiten, welke te zien zijn in 
Tabel 2-1. Elk zo'n activiteit draagt bij om voorgeselecteerde grootheden tijdens een project te 
kwantificeren. Voorafgaand aan het meten moet men trouwens goed voor ogen hebben wat men gaat meten 
en hoe men dit gaat meten. Daarna pas kan men overgaan tot het meten zelf. Maar het begint dus met wat je 
gaat meten. Een randvoorwaarde hiervoor is dat men data tot zijn beschikking moet hebben waar men een 
analyse op los kan laten . Als de beoogde data ontbreekt, omdat men bijvoorbeeld nooit eerder de behoefte 
had om deze te registreren, moet men een manier zien te vinden om deze data alsnog boven water te halen. 
Anders gaat het meten niet door. Six Sigma biedt overigens een breed scala aan technieken ter ondersteuning 
van de te verrichten metingen. Als de meetgrootheden eenmaal bekend zijn, kan een beroep gedaan worden 
op een of combinaties van die technieken. De interne orientatie zal moeten uitwijzen welke technieken van 
toepassing zijn. 
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Fase Activiteit ;; w Tools & Technieken 
1. Define 1. Neem klachten, symptomen en eisen van de • Literatuuronderzoek 

opdrachtgever over/aan • SWOT-analyse met betrekking tot 
2. ldentificeer kansen en bedreigingen kwaliteitsissues 
3. Voorlopige projectplanning maken • COPQ-analyse 

2 . Measure 4 . Huidige proces verkennen • Procesmodelleringstechnieken 
5. Probleemformulering, cq. OPG-relaties vaststellen • Plan voor datacollectie middels 
6. Dominante probleem vaststellen eerdere/zelfgeregisseerde metingen 
7. Opdracht formuleren, cq. onderzoek naar dominante • Communicatieplan, cq. identificatie van 

probleem (perceptie-, doel-, realiteits-) en O's & interviewees, en interviews in de tijd 
G's uit OPG-overzicht plannen 

8. Prioriteitsmatrix opstellen en invullen • Interviewtechnieken 
9. Maak selectie van de interne CTQ's (y: • Prioriteitsmatrix (HOQ / DFQ) 

grootheid/wat gemeten gaat worden) op basis van de 
externe CTQ's (proceseigenschappen) 

10. Operationaliseer de interne CTQ (in termen van 
eenheid, meetprocedure, en eisen) 

11 . Valideer de meetprocedure 
12. Definitieve projectplanning maken 

3. Analyze 13. Bepaal de procesprestatie, cq. daadwerkelijk meten • 5 keer "waarom" 
aan het proces • Brainstorming 

14. Bepaal de doelstell ing van het project, m.a.w. • Regelkaart/control chart met UCL/LCL 
definieren wanneer het probleem als opgelost wordt • Visgraat-diagram 
beschouwd • Prioriteitsmatrix (HOQ / DFQ) 

15. ldentificeer potentiele invloedsfactoren (x: stuur-, • ANOVA / T-test 
ruisvariabelen, en verstoringen) • Regressie-analyse 

• FMEA 

• Onderzoeksmodel en -plan (TUE 
Bedrijfskundige Methodologie) 

4. Improve 16. Maak selectie van de belangrijkste invloedsfactoren • Design Of Experiments (DOE) 
(x1, X2, . .. Xn) • Modellering en simulatie van het aan te 

17. Stel de relatie vast tussen de interne CTQ en bevelen / aangepaste proces 
invloedsfactoren1 

18. Ontwerp verbeteracties 

5 . Control 19. Pas het kwaliteitsbeheersingsysteem aan • Steekproefkeuring 
20. Bepaal de nieuwe procesprestatie • SPC-chart 
21. Sluit het project af, cq. project "overhandigen" aan • Out Of Control Action Plan (OCAP) 

opdrachtgever/proceseigenaar • Projectrapport en -evaluatie 

• Training & procedures 
.. 

Tabet 2-1: Fasen, acttvttellen, tools en technieken van de Six Sigma methodtek 

§ 2.2 Interne orientatie ..hJ. 
In het kader van het adviesproject van AEGOR en <lit afstudeerproject, rijst de vraag in hoeverre de aspecten 
beschreven in § 2.1 reeds opgenomen zijn in het engineeringsproces bij DAMEN. Om de vraag als "hoe kan men 
datgene wat ontbreekt het beste introduceren?" te kunnen beantwoorden, moet men eerst middels een inteme 
orientatie weet nemen van de huidige situatie. Deze paragraaf beschrijft dus de inteme orientatiefase. In deze fase 
werden mensen van de diverse uitvoerende afdelingen (met name primair Central Engineering, en secundair 
Productgroepen, Bedrijfsbureau, Inkoop, en Productie), die betrokken zijn bij het primaire proces van DAMEN, 
gesproken. Voor het totaalbeeld is de afdeling ICT ook inbegerepen in deze fase. In Hoofdstuk 1 is al gebleken 
<lat de orderportefeuile de laatste jaren sterk is toegenomen. Middels een dertigtal interviews werd bevestigd <lat er 
we! degelijk sprake is van overbelasting en <lit dus als een acuut probleem bestempeld kan worden. Tevens 

1 Middels Six Sigma gaat men een van de volgende relaties vaststellen ajhankelijk van het aantal relevante variabelen: 
• f(x) = y = CTQ met x als invloedsfactorlvariabele; 

• f(x1 , X2, •.• Xn) = y = CTQ met x1, X2, •.. Xn als invloedsfactorenlvariabelen. 
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werden er andere knelpunten ten aanzien van het engineeringsproces boven water gehaald. De vragen die bij de 
interviews gesteld werden staan in Bijlage II, en vloeien mede voort uit de theorieen behandeld in § 2.1 . 
Daarenboven geeft Silvius, K. (2008) aan dater afstemmingsissues zijn tussen de diverse uitvoerende afdelingen. 

Een uitwerking van de belangrijkste constateringen in de orientatiefase volgen hieronder. De werving van 
nieuw personeel heeft door schaarste op de arbeidsmarkt niet tot voldoende toename van de capaciteit binnen 
Central Engineering geleid. Men zou als maatregel engineerigswerkzaamheden kunnen uitbesteden, wat 
Nieuwenhuizen, B. (2008) ook aangaf in het beleidsplan van Central Engineering. Ook dan blijft nog het 
probleem dat er vanuit Central Engineering niet voldoende capaciteit beschikbaar is voor de begeleiding van 
uitbestede engineerigswerkzaamheden. 

Bovengeschetste situatie is te zien in Figuur 2-8, wat een snapshot is van het probleemkluwen dat 
opgenomen is in Bijlage XI. Het overzicht van probleemkluwen is afgeleid uit de interviews, en is in feite 
een cause & effect diagram. Een Ishikawa diagram had ook gekund, echter de oorzaken zijn dan alleen in 
hoofdgroepen gestructureerd of geclusterd, terwijl een cause & effect diagram ook het causale verband 
tussen de knelpunten (in de context van dit project ten behoeve van de verbeterpunten) Jaat zien, 

met ~ staat voor: A leidt tot B. 

---m ,-1111t1t1111/ 1--4-
•• :h1ftap1 ctbl■tm 

Figuur 2-8: Snapshot probleemkluwen met betrekking tot capaciteitsissues 

Zo zijn de effecten van de afstemmingsissues te zien in de derde t/m de zesde kolom in Figuur 2-9, wat 
wederom een snapshot is van het probleemkluwen dat opgenomen in Bijlage XI. 

SDMatrlx
oqanlsatle 

t---t---ot Afstemmlnpaaues t---
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Figuur 2-9: Snapshot probleemkluwen met betrekking tot afstemmingsissues 
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Op grond van Figuur 2-8 en Figuur 2-9 mag geconcludeerd worden dat een nader onderzoek van de 
productiviteit van het engineeringproces op zijn plaats is. Guess, V.C. (2002) geeft aan dat een onderzoek 
van de Instituut van Configuratie Management het volgende heeft uitgewezen: 

Meerdan5 
de40%en 

rganisaties waarin engineering een pro 
resources aan correctieve werkzaamhed 

elt, spenderen tussen 

We hebben de resultaten van het onderzoek van de Instituut van Configuratie Management als hypothese 
aangenomen. Dit was voor ons de aanleiding om nader uit te zoeken of de hypothese verworpen dan wel 
aannemen dat het ook bij DAMEN geldt. Om dit te achterhalen, is er voor gekozen om de tijdsbesteding van 
engineers te kwantificeren met behulp van een Multi Moment Opname (MMO). Hoofdstuk 4 gaat hier dieper op 
in. 

Om de productiviteit bij Central Engineering vanuit een andere invalshoek te bekijken, wordt er ook nog een 
prestatiemeting gedaan voor het (achteraf) kwantificeren van het verloop van het engineeringsproces. Dit gebeurt 
met het inzetten van een vijftal TU-studenten, die voor het vak Data Verwerving en Analyse (DVA) een mini
onderzoek moesten doen. Hoofdstuk 5 breidt uit op dit aspect van het onderzoek, c.q. inteme orientatie. 
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§ 2.3 Onderzoeksvragen A 
Ter realisatie van de afstudeeropdracht moet er antwoord gegeven worden op onderstaande hoofdvraag en 
deelvragen. 

De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Kan het engine~}ingsproces mede gestaafd door metingen geoptimaliseerd worden op een wijze die 
geaccepteerd wg',:dt door de afdeling Central Engineering? 

<$ 

Om antwoord te geven op de bovenstaande hoofdvraag, zijn vijf (5) deelvragen geformuleerd: 
1. Welke knelpunten hebben een negatief effect op het engineeringsproces? 
2. Hoe zijn die knelpunten tot elkaar gerelateerd? 
3. Welke informatie moet verzameld worden om te kunnen meten aan het engineeringsproces, gelet op 

kwaliteit, tijdigheid, kosten, en evt. verdere uitdetaillering van de opdracht? 
4. Op welke manier kunnen de resultaten van het meetinstrument geanalyseerd en vergeleken worden? 
5. Hoe kan er draagvlak gecreeerd worden voor het verbeterplan bij het management van Central 

Engineering? 

§ 2.4 Aanpak van bet project ..... ~ 

Voor dit project is een onderzoekmodel opgesteld. Aken van, J.E. (2003) schrijft voor om een model te 
maken voor zowel het diagnostische als het ontwerpgerichte aspect van een onderzoek. Om het 
onderzoekmodel compact te houden zijn deze twee modellen samengevoegd. Figuur 2-10 geeft dit 
onderzoekmodel weer. 

Kolom 1 geeft aan vanuit welke optiek men naar de problematiek moet kijken. De theorieen die in deze 
kolom staan, vormen samen met de exteme en inteme orientatie, het beoordelingsinstrument. Het 
beoordelingsinstrument staat onder kolom 2. De grijze vierhoekige vlakken in kolom 2 en kolom 4 geven het 
onderzoekobject aan, i.e . het engineeringsproces dat geoptimaliseerd dient te worden. Optimaliseren houdt in 
grote lijnen in dat je de parameters van een proces zodanig gaat instellen dat zijn output asymptotisch gedrag 
vertoont ten aanzien van een gewenst resultaat. 

H~r; Kolom1 

Theorie Systems 
Engineering Proces 

Theorie Configuratie 
Management 

Theorie Concurrent 
Engineering 

Theorie Six Sigma 
Methodiek 

Theorie 
Prestatiemeting 

Diagnostlsch 

Kql91112 

Beoordelings
instrument 

Huidig 
Engineeringsproces 

Figuur 2-10: Onderzoekmodel 
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Aan de hand van het beoordelingsinstrument kan een diagnose gesteld worden en wat (initiele/voorlopige) 
oplossingsrichtingen geidentificeerd worden ten aanzien van de huidige situatie van het engineerigsproces. 
De diagnose, c.q. probleemformulering, is volgens onderstaand schema vastgesteld. De DY-Matrix is een 
instrument om enerzijds de doelstellingen (D) van een organisatie en de geconstateerde verbeterpunten (V) 
aan elkaar te koppelen, en anderzijds het hoogst gewaardeerde verbeterpunt ermee te belichten aan de hand 
van zijn bijdrage aan het behalen van de doelstellingen. De DY-Matrix wordt in Hoofdstuk 6 nader 
toegelicht. 

• Exteme orientatie cf. § 2.1 ter bepaling 
van het beoordelingsintrument en ter 
identificatie van ontwerprichtlijnen 

• Inteme orientatie cf. § 2.2 ter 
identificatie van knelpunten 

• Omzetting knelpunten in verbeterpunten 
• Verbeterpunten rubriceren 

} ➔ DY-Matrix ➔ Probleemfonnulering 

De diagnose, oplossingsrichtingen en de theorieen in kolom 3 van Figuur 2-10 vormen samen de basis voor 
de ontwerprichtlijnen ter verbetering van het engineerigsproces. De ontwerprichtlijnen staan overigens onder 
kolom 4. Kolom 5 geeft het onderzoekdoel of deliverables van het project aan. Aangezien <lit een 
ontwerpgericht onderzoek betreft, zijn de deliverables een verbeterplan en een implementatieplan. 

Dit onderzoekmodel is uiteraard gegoten in een projectplanning dan wel tijdsplanning. De projectplanning 
met de ondemomen activiteiten in de tijd is in Bijlage VII te vinden. 
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Hoof dstuk 3 Huidige situatie - Algemeen 

§ 3.1 Actoren binnen Central Engineering 

Deze paragraaf geeft een omschrijving van de functies en stafafdelingen die het engineeringsproces rijk is, 
zoals vastgelegd op DAMEN's intranet onder het referentienurnmer [27]. Voor de "chain of command" 
wordt u verwezen naar de organogram in§ 1.4.2. De functieomschrijvingen die volgen zijn van belang om 
een totaalbeeld te krijgen van het engineerigsproces. 

De Directeur Engineering geeft leiding aan de engineeringafdelingen, faciliteert mensen en middelen en is 
verantwoordelijk voor een gestroornlijnd en efficient verloop van het totale engineeringproces. Kerntaak 
hierbij is het vinden en vastleggen van (voldoende) uitbestedingsmogelijkheden in het buitenland. De 
Directeur Engineering is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid en beheersing van het 
af delingsbudget. 
De Directeur Engineering rapporteert aan Directeur Productie & Logistiek. 
Directeur Engineering geeft leiding aan ca. 170 medewerkers, waarvan direct aan een vijftal Managers 
Engineering per Engineeringsgroep, een aantal duo Projectleiders Engineering per Engineeringsgroep voor 
zowel scheeps- als werktuigbouw, Hoofd Standata, Hoofd Reproductie & Technische Documentatie en 
Management Assistente. 

Het Secretariaat verzorgt (onder andere) de tekeningendistributie (zowel digitaal als hard-copy). 

De afdeling Reproductie verzorgt het afdrukken van tekeningen, bestekken, e.d.; stelt de 
(scheeps)instructieboeken samen en archiveert bouwnummer data. 

De afdeling Standata vervaardigt en beheert gestandaardiseerde gegevens in de vorm van handboeken 
(technische bibliotheek), beheert het standaardartikelenbestand en de CAD-systemen samen met de afdeling 
ICT. Standata is dienstverlenend voor alle DAMEN-vestigingen wereldwijd. 

Manager Engineeringgroep rapporteert aan Directeur Engineering. Manager Engineeringgroep geeft 
leiding aan 30 a 40 medewerkers, waarvan direct aan Assistent- en Projectleiders Engineering, Engineers en 
Secretaresses. 

Een duo Projectleiders Engineering S/W is verantwoordelijk voor het vervaardigen van 
engineeringpakketten voor zowel het scheeps- als werktuigbouwkundig gedeelte van schepen, zodanig dat de 
werven de schepen kunnen bouwen. Een Projectleider Engineering rapporteert aan Manager 
Engineeringgroep, Project Manager van de afdeling Productgroepen (functioneel). Projectleider Engineering 
geeft leiding aan gemiddeld 4 engineers (vaktechnisch/projectmatig) en 1 of meerdere engineeringsbureaus 
(zusterbedrijf en/of derden). 

Een duo Assistent Projectleider Engineering S/W assisteert een duo Projectleiders Engineering S/W en 
coordineert/zorgt mede voor het definitieve ontwerp en het vervaardigen van engineeringpakketten voor 
zowel het scheeps- als werktuigbouwkundig gedeelte van schepen, zodanig dat de werven de schepen 
kunnen bouwen. 

Een Engineer S/W ontvangt de opdrachten veelal van de Projectleiders Engineering S/W. Voor nadere 
informatie wordt de betreffende Projectleiders Engineering S/W van de Engineeringsgroep geraadpleegd. Bij 
de werkzaamheden heeft de Engineer te maken met het raadplegen van diverse normen en wetten op 
technisch gebied en met betrekking tot veiligheidseisen. Een Engineer heeft ook te maken met diverse 
externe contacten, zoals zusterbedrijven, bouwwerven en engineeringsbureaus. De aard van het contact is 
informatie-uitwisseling veelal met betrekking tot Detailed Engineering. 
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§ 3.2 Engineeringsproces 

§ 3.2.1 Procesbeschrijving A 
Het huidige engineeringsproces bij de afdeling Central Engineering omvat het vervaardigen van tekeningen, het 
verrichten van technische berekeningen, het maken van technische specificaties en bouwinstructies, voor zowel 
het scheepsbouwkundige dee! (romp, opbouw, stabiliteit enz.) als het werktuigbouwkundige dee) 
(voortstuwingsinstallaties, leidingsystemen, enz.). Om het engineeringsproces van validatie tot aan vrijgave te 
belichten, focussen we in de volgende beschrijving op het maken van tekeningen. Berekeningen e.d. worden 
immers gedaan aan de hand van en/of ten behoeve van die tekeningen. Het gesimplificeerde huidige 
engineeringsproces is in 
Figuur 3-1 lichtblauw gekleurd, waarbij naderhand in deze paragraaf gekeken wordt naar het versiebeheer en de 
toekenning van een status aan een tekening mede bepaald/ondersteund door het ERP-systeem MARS. De actoren 
die bij het engineeringsproces betrokken zijn dan wel aan de knoppen van MARS zitten, zijn in § 3.1 behandeld. 

De overige hoofdentiteiten in Figuur 3-1 zijn: 
• de Klant in lichtgroene kleur, die DAMEN benadert om een schip te kopen; 
• de Landen- & Productgroepen in oranje kleur, die een schip aan de klant verkoopt respectievelijk de 

klantenwensen omzet in een van detailles geabstraheerde tekening en het project begeleidt; 
• de Productie-afdeling (bouwwerf) in lichtgele kleur, die het schip bouwt. 
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Figuur 3-1: Engineeringsproces bij Central Engineering (A s-ls Situatie) 

Het ERP-systeem MARS kent de volgende statussen ter ondersteuning van het engineeringsproces: 
• Preliminary (i.e. tekening in de maak bij engineer); 
• Ready & Plotted (i.e. tekening klaar voor review); 
• Checked (i.e. tekening vrijgegeven door projectleider). 

In Bijlage XIII staat een flowchart die de link tussen MARS en Autocad (het programma waarin getekend wordt) 
beschrijft. Deze flowchart geeft aan hoe de status van een tekening evolueert. Hierin staat dat men een tekening 
van "Preliminary" in "Ready & Plotted" mag veranderen en vice versa, zonder dat een nieuwe versie aangemaakt 
moet worden. Zodra de tekening op "Checked" staat, en men deze wilt wijzigen, wordt een nieuwe versie 
aangemaakt met de status "Preliminary". Het systeem heeft echter een "bug", die toelaat dat men voor een zelfde 
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versie een tekening die op "Checked"(= vrijgegeven) staat alsnog op "Ready & Plotted" kan zetten. Sommige 
projectleiders maken in de praktijk ook misbruik van deze situatie, om de versieverhoging tot een minimum te 
beperken. 

Hoe bovenvermelde statussen in het engineeringsproces op uitvoerend niveau van start tot vrijgave van een 
tekening gehanteerd warden, wordt hierbij nader beschreven. De hiema tussen haakjes vetgedrukte termen zijn 
bedoeld om een mapping te maken tussen de termen in Figuur 3-1 oftwel de "DAMEN-taal", en de 
procesbeschrijving hieronder. De stappen voor Basic Engineering zijn: 
• Het tweetal S- & W-projectleider controleert de input-documenten, en stemt de S-werkzaamheden af op de 

W-werkzaamheden met die input-documenten als referentie (=(Design) Check); 
• De S-/W-projectleider past het S-/W-gedeelte van de input aan, indien deze NOK is bevonden (=lst

e 

controlestap "OK?" met ''Nee" beantwoord ➔ Completeren); 
• De S-/W-projectleider geeft de S-/W-engineer de opdracht voor Basic Engineering, indien de input OK is 

bevonden (=t51
e controlestap "OK?" met "Ja" beantwoord ➔ Start Basic Engineering); 

• De S-/W-engineer begint aan een S-/W-tekening met status "Preliminary", werkt het af, en zet zijn status op 
"Ready & Plotted" (Basic Engineering); 

• De S-/W-projectleider controleert de S-/W-tekening (binnen Central Engineering I intern) en attendeert de S
/W-engineer zo nodig op door te voeren wijzigingen, en zet de huidige versie van de S-/W-tekening op 
"Preliminary", indien NOK bevonden (2de controlestap "OK?" met "Nee" beantwoord ➔ Controlestap 
"Input OK?" met "Ja" beantwoord ➔ Hervatting Basic Engineering); 

• De S-/W-engineer past de huidige versie van de S-/W-tekening aan en zet deze op status "Ready & Plotted" 
(Basic Engineering bij wijziging); 

• De S-/W-projectleider zet de S-/W-tekening op "Checked", indien OK bevonden 
(2de controlestap "OK?" met "Ja" beantwoord ➔t51e Vrijgave-stap); 

• De S-/W-projectleider stuurt een Letter Of Transmittal (LOT) uit, waarmee een tekeningenpakket 
daadwerkelijk wordt vrijgeven aan derde partijen (2de Vrijgave-stap); 

• De S-/W-projectleider geeft het S-/W-tekeningenpakket vrij voor Detailed Engineering (Einde Basic 
Engineering/ Start Detailed Engineering). 

De stappen voor Detailed Engineering zijn: 
• De S-/W-engineer begint aan een S-/W-tekening met status "Preliminary", werkt het af, en zet zijn status op 

"Ready & Plotted" (Detailed Engineering); 
• De S-/W-projectleider controleert de S-/W-tekening (binnen Central Engineering I intern) en attendeert de 

DE S-/W-engineer zo nodig op door te voeren wijzigingen, en zet de huidige versie van de S-/W-tekening op 
"Preliminary", indien NOK bevonden (Controlestap "OK?" met "Nee" beantwoord ➔ Controlestap 
"Input OK?" met "Ja" beantwoord ➔ Hervatting Detailed Engineering); 

• De S-/W-projectleider controleert de S-/W-tekening (binnen Central Engineering I intern) en attendeert de 
BE S-/W-engineer zo nodig op door te voeren wijzigingen, en zet de huidige versie van de S-/W-tekening op 
"Preliminary", indien NOK bevonden (Controlestap "OK?" met "Nee" beantwoord ➔ Controlestap 
"Input OK?" met "Nee" beantwoord ➔ Hervatting Basic Engineering); 

• De S-/W-engineer past bij hervatting Detailed Engineering de huidige versie van de S-/W-tekening aan en zet 
deze op status "Ready & Plotted" (Detailed Engineering bij wijziging); 

• De S-/W-projectleider zet de S-/W-tekening op "Checked", indien OK bevonden 
(2de controlestap "OK?" met "Ja" beantwoord ➔lste Vrijgave-stap); 

• De S-/W-projectleider stuurt een Letter Of Transmittal (LOT) uit, waarmee een tekeningenpakket 
daadwerkelijk wordt vrijgeven aan derde partijen (2de Vrijgave-stap); 

• De S-/W-projectleider geeft het S-/W-tekeningenpakket (buiten Central Engineering I extern) vrij ten 
behoeve van het bouwen van het schip (Einde Detailed Engineering/ Start Bouwen/Productie). 

Neem nota van het feit dat de vrijgave in twee stappen geschiedt. De eerste stap, wanneer een tekening op 
"Checked" gezet wordt, is alleen bekend in MARS. Aangezien bijvoorbeeld bouwerven in het buitenland 
geen toegang tot MARS hebben, moeten deze tekeningen uitgeprint warden, opdat ze opgestuurd warden. 
Voorafgaand aan deze printjob, vindt de tweede vrijgave-stap plaats, met name het uitbrengen van een Letter 
Of Transmittal (LOT) . Een LOT bevat de tekeningenlijst. De periode tussen het moment waarop een 
tekening op "Checked" gezet wordt en het desbetreff ende LOT met het tekeningenpakket uitgebracht wordt, 
kan soms wel weken duren. Men zou evt. wijzigingen kunnen doorvoeren in eenzelfde versie, door misbruik 
te maken van de "bug" in MARS, i.e. een tekening die op "Checked" staat en dus vrijgegeven is, op 
"Ready & Plotted" zetten om het bewerkbaar te maken. 
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Het primaire proces bij DAMEN incl. engineering na vrijgave van een tekeningenpakket is als volgt te 
beschrijven: 
• De bouwwerf ontvangt het vrijgegeven S-/W-tekeningenpakket (buiten Central Engineering I extern), en 

begint met de bouw van het schip (Bouwen/Productie); 
• De voorman houdt continue in de gaten of het bouwen wel of niet goed loopt, opdat het schip zonder 

afwijkingen afgebouwd kan worden voor oplevering aan de klant (Controlestap "OK?" met "Ja" 
beantwoord ➔ Controlestap "Eind?" met "Ja" beantwoord); 

• Zodra de voorman een afwijking constateert, gaat hij kijken of de afwijking intern veroorzaakt werd en 
dus intern verholpen wordt, of dat de afwijking aan een S-/W-tekening toegeschreven kan worden en dus 
Central Engineering ingeschakeld moet worden voor het doorvoeren van de wijziging (Controlestap 
"OK?" met "Nee" beantwoord ➔ Controlestap "CE?" met "Nee" respectievelijk "Ja" 
beantwoord). 

Elk beslismoment in Figuur 3-1 is in feite een controle-moment, dat door een projectleider vastgesteld wordt, 
en bepalend is voor de stappen die daarna volgen. Immers als een projectleider een vraag met "Ja" of "Nee" 
beantwoordt, resulteert dit in verschillende te bewandelen paden. De processtap "Validatie" of in DAMEN 
termen "Design Check", is dus een controle of de input-documenten van Productgroepen afkomstig, cf. de 
verwachting van Central Engineering zijn, dan wel een of meer revisieslagen behoeven. 

§ 3.2.2 Design Check 

De taken valideren (of controleren) en accepteren van de input-documenten zijn niet verspreid over meerdere 
mensen van verschillende afdelingen, maar is hier ondergebracht bij 1 persoon, namelijk de projectleider 
binnen Central Engineering. Deze primaire validatiestap gaat altijd vooraf aan de engineering. De 
validatiestap kan uitgebreid of beknopt zijn. Dit hangt van het project af. Ter verduidelijking worden twee 
gevallen aangereikt. 

Bij O&T waar men gespecialiseerd is in "one-offs", c.q. orders op basis van stukproductie, geldt dat de 
engineeringsfase Design Check onderdeel is van het validatie-proces, en vooraf gaat aan de echte 
engineering. De taken controleren en accepteren zijn weer bij 1 projectleider ondergebracht. Echter omdat de 
Design Check, i.e. het controleren/valideren relatief uitgebreid is, wordt de projectleider geassisteerd door 
meerdere engineers. Alie scheeps- en werktuigbouwkundige aspecten met betrekking tot zo'n one-off en zijn 
uiteindelijke toepassing worden bij de input dus grondig nagecheckt, om te voorkomen dat men bij een 
gevorderd stadium van het project voor dure wijzigingen komt te staan, terwijl die vermeden konden worden. 
Enkel de projectleider heeft de bevoegdheid om de input al dan niet te accepteren. 

Bij T&W waar men gespecialiseerd is in standaard scheepstypen, omvat de validatie-stap een beknoptere 
check (vergeleken met de Design Check), en dus volstaat een projectleider voor zowel het controleren als het 
accepteren . De Design Check is immers voor de eerste in een serie van standaardscheepstypen reeds 
uitgevoerd. 

De engineeringsfase "Design Check" richt zich op het controleren en evt. corrigeren van de volgende 
aspecten: 
1. Regulations; 
2. Hull design; 
3. Weight & centre of gravity; 
4. Range & deadweight; 
5. Tank arrangement & capacities; 
6. Stability calculations; 
7. Power I speed; 
8. Electrical load; 
9. Layout; 
10. Design suggestions. 
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De plaats van de engineeringsfase "Design Check" in bet engineerigsproces varieert per engineeringsgroep, 
en hangt van bet type project af, betrekking hebbend op een (klantspecifieke) standaard scheepstype, one-off, 
of nieuwscheepstype. Tabel 3-1 geeft een globaal overzicht van hoe complex bet engineeringsproces kan zijn 
afhankelijk van de volgorde van sub-activiteiten. 

Product 
Bij vele projecten geldt de volgende volgorde: 
Kick-off meeting (alleen bij nieuw scheepstype); 
Beperkte Actielijst (bijvoorbeeld ter indicatie 
van te gebruiken motoren ➔ bij alle projecten); 
BEng & DEng (bij alle projecten); 
Onbeperkte Actielijst (bij alle projecten); 
Contract met klant effectief na betaling (bij alle 
projecten); 
Design Check (toets of voorstel-omzetting van 
klantenwens technisch mogelijk is ➔ alleen bij 
one-offs); 
Kick-off meeting (bij alle projecten, behalve bij 
nieuw scheepstype); 
DEng (uitdetaillering van klantenwens ➔ bij alle 
projecten); 
Production Su ort (bi' alle ro·ecten). 

Bij alle projecten geldt de volgende volgorde: 
Contract met klant effectief na betaling; 
(On)beperkte Actielijst; 
Kick-off meeting; 
BEng&DEng; 
Production Support. 

N.B. Vanwege de hoge mate van standaardisatie 
is de Design Check niet noodzakelijk. Deze is 
immers al een keer uitgevoerd bij de eerste in de 
serie. 

Bij alle projecten geldt de volgende volgorde: 
Contract met klant effectief na betaling; 
(On)beperkte Actielijst; 
Kick-off meeting; 
BEng & DEng (bij HSNC wordt echter niet vaak 
uitbesteed); 
Production Support. 

N.B. HSNC kent nog geen Design Check. Over 
een paar maanden gaat men met een nieuw 
scheepstype (i.e. een schip van 58 meter Jang) 
beginnen, en dan is bet wel de bedoeling om de 
engineeringsfase "Design Check" te includeren. 

Bij vele projecten geldt de volgende volgorde: 
Contract met klant effectief na betaling (alleen bij 
one-off-projecten); 
Beperkte Actielijst; 
Design Check; 
Contract met klant effectief na betaling (alleen bij 
DTC-projecten); 
Onbeperkte Actielijst; 
Kick-off meeting; 
BEng & DEng; 
Production Su ort. 

Tabet 3-1: Plaats van "Design Check" in het engineerigsproces per engineeringsgroep 
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§ 3.2.3 Overige aspecten 

Completeren input: 
Central Engineering heeft er een gewoonte van gemaakt om input (startdocumenten e.d.) van Productgroepen 
te accepteren zelfs als deze niet cf. de verwachting van Central Engineering is. In het laatste geval nemen 
projectleiders en engineers het op zich om de input alsnog te completeren, opdat de engineering van start kan 
gaan. Hoofdstuk 7 gaat hier verder op in. 

Engineering/Creatie: 
Engineering is opgesplistst in Basic en Detailed Engineering. Basic Engineering omvat het maken van 
bijvoorbeeld lijnenplan, sectieplan, motorkamerindeling, interieurindeling, ventilatieplan, gewicht- & 
sterkteberekeningen, en schema's. Detailed Engineering omvat in termen van zijn output bijvoorbeeld 
sectie-tekeningen, tekeningen met trappen & masten, en isometrische tekeningen. Hoofdstuk 7 verschaft 
meer informatie omtrent de diverse tekeningen die DAMEN rijk is. 

Wijzigingen: 
Ben aanvraag voor wijzigingen ten aanzien van een tekening komt van alle kanten, namelijk vanuit: 
• Inkoop door de interactie met leveranciers; 
• de klant, die zijn (nieuwe) wensen kenbaar maakt; 
• Productie/werf, die verbeterpunten constateert; 
• Central Engineering zelf, die ook verbeterpunten kan constateren. 

Ben aanvraag voor wijzigingen komt ook via diverse kanalen binnen bij Central Engineering, bijvoorbeeld 
via de mail, per telefoon, middels een informeel gesprek, maar ook via formele kanalen als het indienen van 
een KwaliteitsVerbetering Formulier (KVF). Op basis van eerder vermelde definitie van wijziging (en mede 
de orientatiefase van dit project), kan gesteld worden dat een eenduidig en structureel wijzigingsproces 
ontbreekt. 

Er worden overigens veel meer wijzigingen doorgevoerd op standaard schepen dan op lopende 
bouwnummers. Men wil lopende bouwnummers immers zo min mogelijk verstoren, terwijl wijzigingen op 
standaard schepen makkelijk meegenomen kunnen worden voor nieuwe bouwnummers. 

Engineering na vrijgave of tijdens de bouwfase: 
Tijdens de bouwfase van een bouwnummer wordt sec genomen niet ge-engineered, c.q. getekend. Als dat 
wel gebeurt, initieerde de klant waarschijnlijk alsnog een meerwerktraject, of minder waarschijnlijk heeft de 
klant, bouwwerf, en/of engineer tijdens de bouwfase een kritische tekortkoming ten aanzien van de eisen, het 
schip, en/of de tekening aan het licht gebracht dat per direct meegenomen moet worden . 

Vanwege de tijdsdruk komt ook vaak voor dat de engineerings- en de bouwfase in elkaar geschoven worden. 
Dit lijkt op concurrent engineering, maar omdat men niet bewust hiervoor heeft gekozen, kan men het 
engineeringsproces niet als zodanig aansturen. Men heeft wel een soort van post-engineeringsfase bedacht, 
namelijk "Productie Support". In de engineeringsplanningen is met deze fase ook rekening gehouden. Met 
andere woorden, capaciteit vanuit Central Engineering is vrijgemaakt om vragen en onduidelijkheden vanuit 
de bouwwerven te beantwoorden respectievelijk verhelderen. 

§ 3.3 Conclusie 

Het engineerigsproces van Central Engineering wijkt af van het ideale engineerigsproces zoals beschreven in 
§ 2.1 , omdat er nog geen sprake is van een strakke validatie-, verificatie-, vrijgave-, en wijzigingsproces cf. 
CMII. Het huidige engineerigsproces is evenmin ingericht voor Concurrent Engineering. Dit heeft allemaal 
een negatief effect op de productiviteit van engineers, wat zich ook uit in een sub-optimale procesverloop. 
Mede met Hoofdstuk 3 is aangetoond, dater ruimte is voor procesverbetering. 
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Hoofdstuk 4 Huidige situatie - Tijdsbesteding kwantificeren 

§ 4.1 Meetplan MMO 

§ 4.1.1 Voorbereiding & voortraject van bet MMO-onderzoek 

Multi Moment Opname wordt in het kader van de afstudeeropdracht gebruikt om een globaal beeld te 
verschaffen omtrent de tijdsbesteding van engineers. Deze studie en daaruit voortvloeiende resultaten dienen 
dus noch als een prestatiemeting van engineers, noch als een rniddel ter onderbouwing van 
salariscompensatie van engineers, gezien te worden . 

Om een MMO-onderzoek te initieren dan wel in goede banen te leiden, dient men zich rninimaal aan de 
volgende eisen te houden: 
• Doel van het onderzoek vaststellen; 
• Meetmethode vaststellen rniddels een selectie; 
• Uitgangspunten en veronderstellingen vaststellen met name 

o Betrouwbaarheid van de waarnerningen; 
o Onderbouwing van het ontstaan van de activiteitenlijst; 

• Populatie vaststellen; 
• Aantal benodigde observers vaststellen; 
• Meetperiode vaststellen; 
• Aantal benodigde waarnerningen vaststellen; 
• Tijdsintervallen voor MMO vaststellen; 
• Meetinstrument vaststellen . 

§ 4.1.2 Het doel van de MMO-meting 

De taak van engineers is om ontwerpen van schepen te maken. Men vermoedt dat engineers een aanzienlijk 
dee) van hun tijd bezig zijn met contra-productieve activiteiten als het completeren van de benodigde 
invoerinformatie om de gevraagde opdracht goed te kunnen uitvoeren, en het corrigeren van vermijdbare 
fouten. Door procesverbetering zou het mogelijk zijn om de contra-productieve tijd te verrninderen. Daarom 
wil men nauwkeuriger weten hoe groot de contra-productieve fractie werkelijk is ten opzichte van de 
productieve. Met behulp van metingen wordt dus getracht een globaal overzicht te scheppen van de 
tijdsbesteding van de engineers. Om de metingen in goede banen te leiden, en ten behoeve van 
"reproducibility" (i.e. de mogelijkheid om een test of experiment heel accuraat te reproduceren of repliceren 
door een derde onafhankelijke partij), dient alle ins en outs van de te verrichten metingen vastgelegd te 
worden in een meetplan. In de komende paragrafen wordt dit meetplan uitgedetailleerd. 

§ 4.1.3 Selectie meetmethode 

§ Exµlicitering van de tijdsbesteding van engineers 

Als commercieel bedrijf heeft Df\MEN als doe) om winst te maken. Even heel makkelijk uitgedrukt, een 
manier om de winst te vergroten is door de kosten te reduceren. Bij de afdeling Central Engineering is men 
daar ook mee bezig door manieren te zoeken om het engineeringsproces verder te optimaliseren. Het werven 
van capabele werknemers op de arbeidsmarkt wilt niet echt lukken, zodat effeciencyverbetering een 
aantrekkelijk alternatief is om de effectieve capaciteit te verhogen. 
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Door de tijdsbesteding van engineers te meten, komt data beschikbaar op basis waarvan men een globaal 
beeld kan vormen van de huidige situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om de tijdsbesteding van 
engineers te meten, met name: 
• Multi Moment Opname (met name steekproefsgewijs momentopnamen maken van de werkzaamheden 

van engineers op willekeurige/gezette tijden, om hun tijdsbesteding te achterhalen, met aantal 
waarnemeningen als meetgrootheid); 

• Continue Observatie (met name gedurende een periode en elke voorgedefinieerde fase van de 
bedrijfsvoering, de duur van activiteiten van engineers met een stopwatch meten, om hun tijdsbesteding 
te achterhalen, met tijd als meetgrootheid); 

• Enquete (met name een reeks gerichte multiple choice vragen voorleggen aan engineers, om hun 
tijdsbesteding te achterhalen); 

• Urenregistratie (met name de interne administratie van de tijdsbesteding van engineers hanteren). 

Urenregistratie is niet geschikt, omdat hierin wel onderscheid wordt gemaakt tussen bouwnummers, maar 
niet in het soort activiteit. 

De komende sub-paragrafen beargumenteren waarom de keuze uit de resterende mogelijkheden, uiteindelijk 
op de combinatie van Multi Moment Opname (MMO) met enquete is gevallen, in zekere zin rekening 
houdend <lat we ons voldoende data verschaffen voor een globaal beeld van de huidige situatie. 

§ Multi Moment Opname vs. Continue Observatie 

Deze paragraaf schept een basis, om een kwalitatieve en gefundeerde keuze tussen Multi Moment Opname 
en Continue Observatie te kunnen maken. Om te beginnen, Reijers, H.A. (2002) maakt onderscheid tussen 
de volgende vier hoofddimensies die het effect van een procesverbetering aangeven: (doorloop-) Tijd, 
Kosten (dan wel omzet), Kwaliteit (intern of extern), en Flexibiliteit (i.e. ten aanzien van veranderingen). 
Deze dimensies worden meestal uitgezet in een Devil's quadrangle, waarmee de trade-off tussen die 4 
dimensies zichtbaar wordt. De Devil's quadrangle staat in Figuur 4-1. 

Kosten 

Figuur 4-1: Devil's quadrangle 

Idealiter zou een procesverbetering de capaciteit van resources uitgedrukt in uren moeten verhogen, de 
kosten bij de bedrijfsvoering moeten verlagen, de kwaliteit van het opgeleverde engineeringswerk moeten 
verhogen, en de inzetbaarheid van resources(= flexibiliteit) moeten verhogen. De trade-off zit namelijk in 
het feit <lat in de praktijk als een dimensie verbeterd wordt, <lit een andere dimensie negatief be"invloedt. 

Voor DAMEN zou men uit bovenvermelde vier (4) hoofddimensies, een drietal hoofdcategorieen van 
beperkingen kunnen afleiden, namelijk: 
• Tijdsplanning (met name te behalen milestones); 
• Resources (met name inzetbaarheid (= flexibiliteit) en bekwaamheid (= kwaliteit) van engineers, 

observers, en meetinstrumenten); 
• Budget (met name de begroting van capaciteit uitgedrukt in euro € of engineeringsuren). 

De voomaamste overweging bij het verschuiven dan wel instellen van deze hoofdcategorieen van 
beperkingen, is <lat het engineeringsproces zo min mogelijk verstoord wordt. Deze beperkingen worden dus 
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door praktische overwegingen opgelegd, en zijn mede bepalend voor de keuze van een meet-methode. Tabel 
4-1 zet de voor- en nadelen van Multi Moment Opname tegenover die voor Continue Observatie op een rij, 
zoals door Miyata, E.S. (1981) is vastgesteld. 

Multi Moment Opname (MMO) Continue Observatie (CO) 
ea, 

!I! !I! 

Voordelen • MMO is goedkoper, aangezien minder • Bij de inzetting van ervaren observers, 
ervaren observers de taak op hun verschaft CO gedetailleerdere 
kunnen nemen; vaak volstaat een informatie van de waargenomen 
enkele observer die zelfs meerdere acti viteiten; 
functies tegelijkertijd kan observeren; • De doorlooptijd van een activiteit kan 

• Het verrichten van waarnemingen bij direct gemeten worden, maar in het 
MMO is minder vervelend en minder kader van de opdracht is dit toch niet 
vermoeiend voor de observers; relevant; 

• De nauwkeurigheid bij MMO verhoogt • Het gemiddelde en de spreiding van ,~, bij toenemende waamemingen, de doorlooptijd van waargenomen 
waardoor dezelf de precisie van activiteiten kunnen eveneens bepaald 
continue observatie/metingen benaderd worden, maar in het kader van de 
dan wel bereikt kan worden; opdracht is dit weer niet relevant. 

• Hergroepering en analyse van de 
verkregen data is bij MMO minder 
ingewikkeld en minder tijdrovend. 

Nadelen • MMO benodigt ten opzichte van CO • CO vereist de inzetting van ervaren 
een grote sample, zodoende statistische observers; 
betrouwbaarheid te garanderen; • De recording van data bij CO beslaat 

• Doorlooptijd van een activiteit kan niet lange uren, en daarom als vervelend 
direct gemeten worden, maar in het en vermoeiend ervaren wordt door 
kader van de opdracht is dit toch niet observers; 
relevant; • CO wordt al gauw heel duur, omdat 

• Het gemiddelde en de spreiding van de tenminste een observer ingezet moet 
doorlooptijd van waargenomen worden per te observeren engineer; 
activiteiten kunnen evenmin bepaald • Hergroepering en analyse van de 
worden, maar in het kader van de verkregen data is bij CO ingewikkeld 
opdracht is dit weer niet relevant. en tijdrovend; :f • De nauwkeurigheid van de 

verzamelde data wordt tegen het einde 
van een lange en vermoeiende dag 
minder betrouwbaar; 

• Hierdoor is een kleine sample 
benodigd, zodoende de hoge kosten te 
begrenzen. 

Tabet 4-1 : Multi Moment Opname vs. Continue Observatie 

Als we kijken welke mensen binnen Central Engineering over een solide kennis en ervaring beschikken, die 
de werkzaamheden van engineers kunnen observeren en beoordelen onder welke voorgedefinieerde 
activiteiten die vallen, zouden we de projectleiders als observers kunnen aanwijzen. Naast het feit dat de 
projectleiders in verband met de hoge werkdruk geen tijd voor deze nevenactiviteit hebben, zijn ze volgens 
Richardson, W.J. (1976) toch niet geheel geschikt voor de taak. omdat de observers onafhankelijk van de 
geobserveerde entiteit, i.e. de engineer, dienen te zijn. Dit geldt hier niet voor de projectleiders. Als 
altematief kunnen mensen van andere afdelingen ingeschakeld worden of zelfs exteme observers tijdelijk 
ingehuurd worden, maar dan gaat veel tijd verloren in het trainen van die observers en voordat die observers 
accuraat kunnen beoordelen wat zij waamemen. Los van de hoge kosten die bij Continue Observatie (CO) 
gemoeid zijn, blijkt de inzetting van hoog capabele observers onhaalbaar, waardoor CO wegvalt als 
meetmethode. Er kan daarom tussentijds geconcludeerd worden dat, gezien de beperkingen en de hierboven 
besproken voor- en nadelen, Multi Moment Opname (MMO) de techniek is die zich het beste leent voor dit 
( deel-) onderzoek. 
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Ongeacht de geselecteerde meetmethode, blijft de inzetting van observers een heikelpunt. Dientengevolge 
moet men hier een variant op de reguliere MMO met observers overwegen. Zodoende kan gesteld worden 
dat MMO op twee (2) manieren toegepast / uitgevoerd kan worden, namelijk met observers of zonder 
observers Tabel 4-2 zet de voor- en nadelen van MMO met of zonder observers op een rij. 

Voordelen 
MMO met Observers 
• Kwaliteit van de data kan hoog zijn, 

mits de projectleiders het belang van 
het onderzoek inzien, en dus de 
activiteiten van engineers objectief 
interpreteren 

• De kosten met betrekking tot het 
onderzoek worden met de inzetting 
van observers aanzienlijk verhoogd; 

• Deze aanpak is ook meer belastend 
qua tijd voor de "focal" afdeling; 

• Engineer kan het gevoel krijgen 
nauwlettend in de gaten te worden 
gehouden; 

• Engineer kan daarom zich inhouden 
met zijn activiteiten en dus zijn 
werkwi · ze aan assen. 

Tabet 4-2: Multi Moment Opname met of zonder Observers 

MMO zonder Observers {Self-re 
• Genoeg aan een persoon om onderzoek 

en inkomende data te managen; 
• De kosten met betrekking tot het 

onderzoek worden hierdoor aanzienlijk 
verlaagd; 

• Deze aanpak is ook minder belastend 
ua ti · d voor de "focal" af delin ; 

• Respondent kan liegen over zijn 
activiteiten; 

• K waliteit van de data zou daarom in 
twijfel getrokken kunnen worden; 

• Hierdoor dreigt er een vertekend beeld 
van de realiteit te ontstaan. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld staat, tracht dit onderzoek de ratio tussen de productieve en 
contra-productieve uren van engineers vast te leggen. Het netto-effect van de voor- en nadelen in Tabel 4-2 
pleit voor MMO zonder Observers, gezien de volgende aspecten: 
• het engineeringsproces wordt minder verstoord dan bij MMO met Observers; 
• de uitvoering kost minder geld dan bij MMO met Observers 

Er kan uiteindelijk geconcludeerd worden dat, gezien de beperkingen en de hierboven besproken voor- en 
nadelen, Multi Moment Opname zonder Observers (dus middels Self-report van de engineers) de methode is 
die zich het beste leent voor dit (deel-) onderzoek. Self-report impliceert dat de engineers op 
willekeurige/gezette tijden geconfronteerd worden met de vraag "Waar ben jij ten tijde van het MMO
verzoek mee bezig?", waarop ze een antwoord kunnen geven dan wel selecteren uit een voorgedefinieerde 
set van antwoorden. Deze exercitie kan beschouwd worden als het houden van een enquete van een vraag. 
Zodoende hebben we keuze voor een combinatie van MMO en enquete verklaard. 

De technische detailles betreffende de invulling van deze exercitie staan beschreven in Bijlage VIII en 
Bijlage IX. De uitganspunten, veronderstellingen ten aanzien van en meetplan ten behoeve van het MMO
onderzoek volgen in de komende paragrafen. 

§ 4.1.4 Uitgangspunten & Veronderstellingen ten aanzien van MMO 

§ Betrouwbaarheid van de waarnemingen 

MMO is gebaseerd op de aanname dat de verdeling van de door de engineers verrichte activiteiten verkregen 
op basis van steekproefsgewijze momentopnamen, positief gecorreleerd is met de verdeling van de 
tijdsbesteding van engineers binnen die populatie. Dit impliceert dat als bij 400 van de 1000 waamemingen, 
een engineer bezig was met activiteit "X", men met een zekere waarschijnlijkheid kan concluderen dat hij 
over het algemeen voor 40% van zijn tijd daarmee bezig is. 
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Bovenvermelde waarschijnlijkheid is in percentage uit te drukken. Een andere manier om zojuist gemaakte 
uitspraak te zeggen is <lat de conclusie <lat een engineer over het algemeen voor 40% van zijn tijd bezig is 
met activiteit "X", voor Y % betrouwbaar is. 

Betrouwbaarheid is een veel gebruikte term in de statistiek. In Figuur 4-2 zijn de 
betrouwbaarheidsintervallen AB, CD, en EF met hun bijbehorende percentages te zien. Hiermee hebben we 
gelijk aangenomen <lat de waarnerningen zich volgens een normale verdeling manifesteren. 

Frequentie 

,. _ _,.__,.,... 

Waameming r 
A B 

00,26!!, 

C D 
9S.4.5'K, 

E F 
.7 

Figuur 4-2: Normale Kromme met betrouwbaarheidsintervallen (Wallace J. Richardson) 

Een algemene regel bij steekproeven is: Hoe meer waarnerningen, hoe betrouwbaarder de daaruit 
voortvloeiende concludering. Vanwege het drietal hoofdcategorieen van beperkingen die in § 4.1.3 aan de 
orde kwamen, kan men niet eindeloos waarnerningen blijven verrichten. Dit is ook in lijn met wat 
Richardson, W.J. (1976) vaststelt. 

"Practical aspects of the sampling sit 
number of observations, and the impos 

d be the controlling factor in determining the 
ial requirements o/;r,iliqbility should be 

;c·----·-y. - 8#2'.by· 

Ter invulling voor juist vermelde stipulatie, kan men met behulp van Formule 4-1 een rninimale grens voor 
het aantal benodigde waarnerningen vastleggen. 

Formule 4-1 

Met N: Aantal meetpunten, 
z: Genormaliseerde betrouwbaarheidsinterval, 
E: Gewenste relatieve nauwkeurigheid, 
D: Percentage <lat de gezochte gebeurtenis steekproefsgewijs plaatsvindt, 
Q: Percentage van de gebeurtenissen die hier niet aan voldoen, dus 1-D. 

Met behulp van Formule 4-2 is een interval vast te leggen <lat rekening houdt met de gewenste relatieve 
nauwkeurigheid E. P kan dus met het (wiskundige) bereik <D -D*E; D + D*E > benaderd worden. 

P. - Z J PC.1-P)- < P < P + Z J Pf.1-P) Formule 4-2 
N N 

Met P: Percentage <lat de gezochte gebeurtenis van activiteit i werkelijk plaatsvindt, 
P: Percentage (D) <lat de gezochte gebeurtenis van activiteit i steekproefsgewijs plaatsvindt, 
z: Genormaliseerde betrouwbaarheidsinterval, 
N: Aantal meetpunten, i : Element van de verzameling { 1,2, .. . , n}, n: Aantal voorgedefinieerde activiteiten. 
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Met metingen lopen we altijd een risico, dat de meetresultaten verworpen worden, omdat men bijvoorbeeld 
de wijze waarop ze verkregen zijn in twijfel trekt. Volgens Richardson, W.J. (1976) is het gebruikelijk om 
een betrouwbaarheidsinterval van 95% te hanteren. Bezien het doel van deze metingen, hebben zij weinig 
impact op de bedrijfsvoering van Central Engineering. Tevens wordt de risico van het niet invoeren van het 
uit dit verslag voortvloeiende verbeterplan laag ingeschat, waardoor een betrouwbaarheidsinterval van 95% 
in ons geval ook aanvaardbaar wordt geacht. De relatieve nauwkeurigheid is daarentegen geheel afhankelijk 
van de doelstelling van de meting. Om deze vast te stellen, bekijken we eerst de volgende situatie. 
Nieuwenhuizen, B. (2008) heeft in het beleidsplan van Central Engineering bepaald dat het aantal 
engineeringsuren voor 2008 op 440* 103 is begroot. De vraag die we hier moeten beantwoorden is hoeveel 
procent van die uren is productief, en hoeveel procent is contra-productief (m.a.w. de productiviteit 
belemmerend). Op basis van de literatuur Guess, V.C. (2002) verwachten we dat Pin Formule 4-2, e.g. 
percentage werkelijke productieve uren, rond de 40% zou liggen, of anders geformuleerd tussen de 35% en 
45% zou liggen. 

Met behulp van Formule 4-1 is Tabel 4-3 opgesteld. Hierin is te zien dat voor bijvoorbeeld een 
betrouwbaarheid van 95% en waamemingspercentage van 30%, 3.585 en 896 waamemingen minimaal nodig 
zijn voor een relatieve nauwkeurigheid van 5% respectievelijk 10%. Verder is in Tabel 4-3 te zien dat 
minimaal 1.244 waarnemingen nodig zijn bij een relatieve nauwkeurigheid van 5%. Dat zijn veel 
waamemingen. Dit werkt verstorend op het engineeringsproces. Verder geldt ook: hoe meer waamemingen, 
hoe hoger de kosten van het meten. De engineers moeten immers een fractie van hun engineeringscapaciteit 
inleveren voor het MMO-onderzoek. 

Betrouwbaarheid Interval z % Waarneming Relatieve nauwkeuri2heid E 
van een activiteit 5% 10% 

Dtif'p Benodi2de Waarnemin2en N 
95% 1,96 50% l.537 384 
95% 1,96 40% 2.305 576 
95% 1,96 30% 3.585 896 
90% 1,64 40% 1.614 403 
85% 1,44 40% 1.244 311 

Tabet 4-3: Minimaal benodigde waarnemingen N bij een variabele z, D, of E 

Aangezien wij op zoek zijn naar een globaal overzicht van de tijdsbesteding van engineers, rekening 
houdend dat het engineeringsproces zo min mogelijk verstoord wordt, en de kosten die bij het meten 
gemoeid zijn zo laag mogelijk gehouden blijven, is een relatieve nauwkeurigheid van 10% acceptabel. Op 
basis van onze aannames voor een productiviteit van 40%, komen we dus uit op een minimale grens van 576 
te verrichten waamemingen. 

§ Activiteiten binnen Central Engineering 

Er is getracht een onderscheid te maken tussen de volgende soorten wijzigingen: 
1. Een ontwerpiteratie met toegevoegde waarde voor het ontwerp; 
2. Een nieuwe klantenwens, e.g. meerwerk; 
3. Herstelwerk omdat het werk om welke reden dan ook niet goed is gedaan; 

De punten 1 en 2 zijn deel van het normale "gezonde" werk en leveren toegevoegde waarde. Bij punt 3 
hebben we te maken met ongewenste wijzigingen. Wijzigingen die worden veroorzaakt door veranderende 
regelgeving zijn buiten beschouwing gelaten omdat dit overmacht is. Buiten ongewenste wijzigingen gaat 
capaciteit verloren aan het volledig maken van de invoer. Daar hoort het begrip helder ook bij want 
toelichting vragen omdat iets onduidelijk is, is ook verloren tijd. 

Langs deze weg komen we tot de volgende hoofdcategorieen van tijdsbesteding: 
1. Completeren van invoerinformatie PG-Projecten; 
2. Creeren van toegevoegde waarde; 
3. Doorvoeren van (ongewenste) wijzigingen; 
4. Andere engineeringswerkzaamheden. 
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Aan de hand van bovenstaande hoofdcategorieen van tijdsbesteding en wat bekend is van de werkwijze bij Central 
Engineering, is de volgende activiteitenlijst opgesteld door de afstudeerder. 
1. Completeren/corrigeren van (project) informatie teneinde te kunnen starten/doorgaan met engineering. 
2. Engineeringswerkzaamheden van toevoegende waarde: 

• W/S-Calculaties ten behoeve van nul- (0) revisie; 
• W/S-Calculaties ten behoeve van letter- (A,B, .. ) revisie ten gevolge van meerwerk tegen betaling; 
• W/S-Tekening ten behoeve van nul- (0) revisie, meerwerk of standaardisatie; 
• Letter- (A,B, .. ) revisie W/S-tekening ten gevolge van meerwerk tegen betaling. 

3. Wijzigingswerkzaamheden met name: 
• W/S-Calculaties ten behoeve van letter- (A,B, .. ) revisie ten gevolge van opmerking van de klant, project 

manager, leveranciersinformatie, classificatie, bouwwerf, S- of W- collega; 
• Letter- (A,B, .. ) revisie W/S-tekening ten gevolge van opmerking van de klant, project manager, 

leveranciersinformatie, classificatie, bouwwerf, S- of W- collega. 
4. Andere engineeringswerkzaamheden met name: 

• Begeleiding en/of controle uitbesteed engineeringwerk (Detailed Engineering); 
• Begeleiding en/of controle van collega engineer; 
• Productieondersteuning (tekening toelichten of extra werkzaamheden); 
• Opleiding; 
• Vergadering. 

De activiteiten die in deze lijst voorkomen zijn een weerspiegeling van de elementaire processen bij Central 
Engineering. Bovenstaande activiteitenlijst is naderhand omgezet in navolgende activiteitenlijst, opdat het door de 
engineers te behappen is. Om er zeker van te zijn dat we geen activiteiten overslaan, is Activiteit 15 "Eigen 
omschrijving" opgenomen in de activiteitenlijst. Engineers kunnen dan een eigen activiteit aangeven die niet 
onder de reeds voorgedefinieerde activiteiten gebracht kunnen warden. Om de risico te minimaliseren dat 
engineers de voorgedefinieerde activiteiten verkeerd interpreteren, is deze lijst gereviewed en geaccordeerd door 
een aantal engineers en de directeur van Central Engineering. 

Het is overigens van belang om te weten, dat engineers voor het merendeel wijzigingen doorvoeren op verzoek 
van een collega engineer, bijvoorbeeld (assistent) projectleider. De echte reden voor het verzoek hoeft niet perse 
aan de engineer bekendgemaakt te warden, waardoor de andere wijzigingen in de activiteitenlijst (onterecht) niet 
of minder vaak geselecteerd warden. Dit laatste geldt ook voor meerwerk, wat financieel gezien niet ongewenst is. 
De activiteiten worden daarom als "Productief'' of "Contra-Productief'' gelabeld/gegroepeerd, om die 
toevalligheden te ondervangen en dus statistisch verantwoord te werk te gaan. Hiermee is dan ook de link gelegd 
met het doe! van het MMO-onderzoek, oftewel het onderzoek naar de tijdsbesteding van engineers in termen van 
Productief (P) en Contra-Productief (NP) werk. Activiteiten die niet onder een van de twee labels gebracht kan 
warden, krijgen de label overige (0). 

Act_ID Activiteit Label 
01 Com leteren/corri eren van ( ro·ect) informatie teneinde te kunnen starten/door aan met en ineerin CP 
02 Tekenen, rekenen en/of onderzoeken ten behoeve van revisie-0 (nul) of standaardisatie p 

ebracht p 
p 

05 p 

06 CP 
07 CP 
08 CP 
09 CP 
IO CP 
11 0 leidin 0 
12 Vergadering 0 
13 CP 
14 CP 
15 Ei en omschri'vin 0 

De uitganspunten en de veronderstellinmgen die in deze paragraaf de revue passeerden, vormen de basis voor het 
meetplan, dat in § 4.1.5 nader wordt toegelicht. 
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§ 4.1.5 Overige eisen ten behoeve van bet MMO-onderzoek 

Populatie 
Central Engineering kent zo'n 170 medewerkers, inclusief directeur, managers, (assistent) projectleiders en 
stafleden. Het organogram is te zien in§ 3.1 . Relevant voor het onderzoek zijn de engineers en de assistent 
projectleiders, omdat zij betrokken zijn bij de meest elementaire processen binnen de afdeling, zoals 
beschreven in§ 7.2 en§ 4.1.4. Dit omvat een populatie van 102 medewerkers. Aangezien deze populatie te 
overzien is, is het voor de hand liggend de gehele populatie bij het onderzoek te betrekken. Echter, als we er 
van uitgaan dat de "learnig curve" alsmaar blijft stijgen met het herhalende karakter van de MMO-exercitie, 
is het verstandiger om een sample van deze populatie te nemen. Wij zijn immers op zoek naar rninimaal 896 
geldige waarnerningen. Deze aanpak werkt namelijk ook minder verstorend op het engineeringsproces. Voor 
dit onderzoek is een sample van 50% van de gehele populatie genomen, m.a.w. er warden 51 medewerkers 
willekeurig geselecteerd. De sample is overigens zodanig gekozen dat de verdeling van alle Productgroepen 
en Specialisaties (W-/S-bouw) gehandhaafd blijft. Dit draagt bij aan de handhaving van de betrouwbaarheid 
van de verkregen data. De zojuist besproken uitdetaillering impliceert dat een namenlijst met de additionele 
attributen Productgroep en Specialisatie (WIS) benodigd is. 

Observers 
Aangezien er voor MMO zonder Observers, c.q. self-report, gekozen is, zijn er voor dit onderzoek geen 
Observers nodig. De afstudeerder is degene die de mails naar de engineers uitstuurt en hun registraties 
bijhoudt. De kop "Meetinstrument" in deze paragraaf gaat hierop in. 

Meetperiode, tijdsintervallen & aantal waarnemingen 
Volgens Richardson, W.J. (1976) kan het aantal te verkrijgen waarnemingen begrensd warden door de 
meetperiode. De afstudeerperiode is 6 maanden, dus mag de meetperiode sowieso niet over die 6 maanden 
heen gaan. Uiteindelijk is voor een kortere meetperiode gekozen, en wel om de volgende redenen. We willen 
gewoon minimaal 576 waarnemingen hebben, om de betrouwbaarheid van de meting te kunnen garanderen. 
Het waarnemingspercentage kan tegenvallen en daarom lager uitkomen dan verwacht, bijvoorbeeld 30% 
i.p.v. 40%. Als we verder de andere parameters in Formule 4-1 vast houden, hebben we dan 896 
waarnemingen nodig, zoals dat uit Tabel 4-3 is te lezen. Als we verder rekening houden met een respons van 
70% van de engineers, betekent dit dat we minimaal 896/0,7 = 1280 keer de populatie van 51 engineers om 
een reactie moeten vragen. 

Aangezien 1 persoon, i.e. de afstudeerder, de hele MMO-exercitie moet managen, waaronder het opvragen 
van reactie van de engineers, is er voor gekozen om deze batchgewijs te doen. M.a.w., engineers warden per 
meetmoment in groepen van 3 gevraagd om hun reactie. 

Engineers werken van 8:00 tot 16:30 en hebben lunchpauze van 12.45 tot 13.15. Er wordt gemeten van 8: 15 
tot 12:30 en van 13:15 tot 16:15. Het eerste en laatste kwartier van een werkdag wordt niet gemeten om aan
en uitloopverschijnselen te vermijden. Tijdens de lunchpauze wordt ook niet gemeten omdat men toch niet 
productief bezig is. Om het managen van het opvragen van reacties van engineers uitvoerbaar te houden, is 
gekozen voor een batch van 3 willekeurige engineers per meetmoment. Hierdoor werken we nu met 
tijdsintervallen van 15 minuten, i.p.v. om de 5 minuten een engineer om zijn/haar reactie vragen. Dit 
verklaart waarom 15 rninuten na 12:30, c.q. om 12:45, niet gemeten wordt. Het is dan immers de aanvan van 
de lunchpauze. Dit levert dus 31 meetmomenten per werkdag op. 

Om uiteindelijk de minimale grens van 1280 keer verzoeken om een reactie te behalen, hebben we genoeg 
aan een meetperiode van 3 weken. Concluderend kan gesteld warden dat gemeten wordt gedurende: 
(J. weken) a~ werkdagen) a Q! meetmomenten per dag) a (J. engineers per meetmomenten). 
Als we dit uitrekenen, komen we uit op J. x §. x 31 x J. = 1395 > 1280 keer verzoeken om een reactie. Dit 
houdt in dat de engineers 1 a 2 keer per dag een verzoek om een reactie kunnen verwachten. Hiermee zitten 
we wel ver en veilig boven de minimale grens van 1280 keer verzoeken om een reactie. Het tijdschema dat 
hieruit voortvloeit staat in Bijlage X. 
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Meetinstrument 
Ik heb overigens een MS Access DB-systeem gemaakt voor het MMO-onderzoek. Dit is ons meetinstrument. 
De technische details betreffende de invulling van het meetinstrument staan beschreven in Bijlage VIII. Het 
is de bedoeling dat de activiteitenlijst in het DB-systeem opgenomen wordt. Het DB-systeem kan ergens op 
het netwerk geplaatst worden waar alle engineers bij kunnen, bijvoorbeeld de G-schijf. 

Verder heb ik ook een namenlijst van engineers nodig met de volgende attributen: Naam, Productgroep, 
Specialisatie (W-/S-bouw). De namen zijn puur bedoeld opdat ik via de mail een willekeurige engineer kan 
notificeren dat ik een registratie zijnerzijds verwacht. De engineer kan het DB-systeem openen en een 
activiteit uit de lijst selecteren, of zelfs een niet voorgedefmieerde activiteit aangeven. Deze exercitie is 
vergelijkbaar met een "Enquete van 1 vraag". Tenslotte bestaat de mogelijkheid om een mail naar 
vsm@damen.nl te sturen ter notificatie van het geregistreerde. De technische detailles betreffende de semi
automatisering van het uitsturen van mails staan beschreven in Bijlage IX. 

Controle en tussenresultaten 
• We stellen voorop dat 

- het onderzoek om 8: 15 aanvangt, en 
- de proefmeting 2 dagen en 4 uur zal duren, en dus net voor een lunchpauze eindigt. 

• De initiele controle vindt plaats op 2 dagen en 4 uur na aanvangstijdstip, i.e. tijdens een lunchpauze valt. 
• Daarna vinden controles plaats op 

- elke woensdag tijdens de lunchpauze (12:45 - 13: 15), en 
- elke vrijdag na werktijd (16:30). 

§ 4.2 Meetresultaten MMO-onderzoek & Interpretatie 

§ 4.2.1 Geldigheid registraties 

De MMO-exercitie heeft 1055 registraties van engineers opgeleverd, waarvan 56 niet meegenomen worden 
in de analyse om de volgende redenen. Zoals reeds vermeld in § 4.1.4, is Activiteit 15 "Eigen omschrijving" 
opgenomen in de activiteitenlijst, om er zeker van te zijn dat we ondanks de zorg bij de opstelling van de 
lijst, geen activiteiten overslaan. In de praktijk blijkt nu dat een aantal van die omschrijvingen niet bruikbaar 
zijn. Het gaat om de volgende 56 registraties die uiteindelijk ook verwijderd werden: 
17 registraties tijdens de proefmeetperiode zonder een omschrijving, en dus niet te beoordelen waren; 
39 registraties als "vrij" (29), of "lunchpauze" (10) te typeren, en dus niet aan dit onderzoek bijdragen. 
Hierdoor komen we uit op 999 geldige registraties. 

In de DB is her en der te zien dat een engineer 2 keer kort achter elkaar een registratie maakt. Dit kan als 
volgt verklaard worden. Het komt voor dat een engineer bijvoorbeeld de dag volgend op een MMO-verzoek 
zijn/haar mail leest. Op dat moment heeft hij dan een MMO-verzoek voor de dag ervoor en die dag zelf. Als 
hij/zij zich alsnog wil houden aan het aantal MMO-verzoeken, i.e. 2, krijgje een situatie van 2 kort 
opvolgende registraties van eenzelfde engineer. Er is dus geen sprake van gesjoemel, en behouden de 
registraties hun geldigheid. 

§ 4.2.2 Herrubricering van respons engineers 

Het kan zijn dat sommige engineers ten tijde van een MMO-verzoek bezig waren met bijvoorbeeld een 
sociaal gesprek over het gezin of EK 2008, e.g. niet werk gerelateerde activiteit, maar gaven toch een werk 
gerelateerde activiteit aan. Dit heb ik stilzwijgend kunnen observeren bij de engineers bij mij op de kamer en 
collega engineers die bij hun langskwamen. Daarom heb ik cf. rnijn observaties her en der hun respons 
gewijzigd in activiteit 14 "Niet-werk-gerelateerde activiteit". 
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Tenslotte hebben de engineers 67 keer activiteit 15 van omschrijving voorzien, terwijl die omschreven 
activiteiten eigenlijk onder een van de voorgedefinieerde activiteiten vallen. Die 67 registraties zijn dan 
geherrubriceerd. 

§ 4.2.3 Interpretatie van de tijdsbesteding van engineers ...f!J 

Tabet 4-4 laat zien wat de tijdsbesteding van de engineers dan wel de verdeling van de tijd over die 
activiteiten is. 

Act ID Omschti.ivin2 N DofP 
Completeren/corrigeren van (project) informatie teneinde te kunnen 01 

,K 

01 starten/doorgaan met engineering (CP) 161 ,16~ 10% 
Tekenen, rekenen en/of onderzoeken ten behoeve van revisie-0 (nul) of 

02 standaardisatie (P) 402 40% 35% 
Tekenen en/of rekenen ten behoeve van meerwerk; meerwerk op verzoek 

03 van klant en bii klant in rekening gebracht (P) 39 4% 0% 
Begeleiding en/of controle van uitbesteed engineeringwerk "' 

04 (CP) in verband met correcties 82 8% 2% 

05 Begeleiding en/of controle van collega engineer (P) 40 4% 0% 

06 Wijzigingswerkzaamheden ten gevolge van opmerking klant (CP) 14 1% 0% 
Wijzigingswerkzaarnheden ten gevolge van opmerking productie-

07 coordinator (CP) 13 1% 0% 
Wijzigingswerkzaamheden ten gevolge van wijziging in (leveranciers-) 

08 informatie of classificatie (CP) 25 3% 0% 
Wijzigingswerkzaarnheden ten gevolge van opmerking / verzoek van S- of 

09 W- collega (CP) 70 7% 1% 

10 Productieondersteuning (tekening toelichten of extra werkzaarnheden) (CP) 44 4% 0% 

11 Opleiding (0) 25 3% 0% 

12 Vergadering (0) 23 2% 0% 

13 Wachtend op ICT-ondersteuning (CP) 3 0% 0% 

14 Niet werk-gerelateerde activiteit (CP) 30 ,., 3% 0% 

15 28 3% 0% 

p 

22% 

45 % 

10% 

14% 

10% 
8% 

7% 

9% 

13% 

10% 
9% 

8% 
6% 

9% 
9% Eigen omschriiving (0) 

(CP) = Contra-Productief/ ( (0) = 0verige ~ otaal aan 2eldi2e reeistraties 999 100% 
Tabel 4-4: Meetresultaten MMO - Verdeling per activiteit 

In het bijzonder laat Tabel 4-4 het volgende zien: 
• de activiteiten met hun bijbehorende ID en labels; 
• het aantal registraties (N) per activiteit; 
• het percentage (D of"P) dat een activiteit steekproefsgewijs plaatsvindt, cf. Formule 4-3; 
• het bereik van percentage P waarin een activiteit werkelijk kan plaatsvinden, cf. Formule 4-2; 
• het gehanteerde betrouwbaarheidsinterval van 95%, en genormaliseerd in z = 1,96. 

Formule 4-3 

Neem nota dat waar de ondergrens van P in de voorlaatste kolom van Tabel 4-4 onder de nul (0) zou komen, 
deze op nul (0) is gezet. Een negatieve waamemingspercentage van activiteiten is immers niet mogelijk. 

Neem ook nota dat activiteit 04 in § 4.1.4 oorspronkelijk als Productief (P) werd gelabeld . In de praktijk 
blijkt dat engineers toch vaak bezig zijn het aangeleverde uitbesteed engineeringswerk te corrigeren, 
waardoor deze hier toch als Contra-Productief (CP) wordt aangemerkt. 
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Als we de activiteiten in Tabel 4-4 hergroeperen cf. hun labels, krijgen we Tabel 4-5. De resultaten in Tabel 
4-5 komen redelijk overeen met wat Guess, V.C.(2002) aangeeft als gebruikelijk bij engineeringsprocessen. 

Act_ID N Dof 
CP Contra-Productief 442 44% 40% 49% 
P Productief 481 48% 44% 53% 

999 100% z= 196 
Tabet 4-5: Meetresultaten MMO - Verdeling geaggregeerd per label CP, P, en 0 

De resultaten in Tabel 4-5 worden ook eens in Figuur 4-3 gezet, waardoor de cijfers vanuit een andere 
presentatievorm bekeken kunnen worden. In het kader van de opdracht kan uiteindelijk gesteld worden dater 
ruimte is voor besparing door Contra-Productief werk te reduceren. 

8% 

Figuur 4-3: Tijdsbesteding engineers bij Central Engineering 

Voor de volledigheid rekenen we hier de relatieve nauwkeurigheid E even na cf. Formule 4-1. 
Voor Contra-Productief werk is het 10,5%, en voor Productief werk is het 9,3%. De relatieve 
nauwkeurigheid E kunnen we dus op 10% afronden. 

Al met al kan men de MMO-exercitie als geslaagd bestempelen. Het aantal van 999 geldige registraties is 
irnmers groter dan de gestelde rninimale grens van 896 registraties, terwijl een relatieve nauwkeurigheid van 
10% gehandhaafd bleef bij een genormaliseerd betrouwbaarheidsinterval van 1,96. Hiermee hebben we dus 
aangetoond dat 44% van de engineeringswerkzaarnheden bij een relatieve nauwkeurigheid van 10% (dus P ~ 
44% ± 4,4%) als "Contra-Productief' bestempeld kan worden en dus mogelijkheden voor verbetering biedt. 
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Hoofdstuk 5 Huidige situatie - Procesverloop kwantificeren 

§ 5.1 Meetplan PV A 

§ 5.1.1 Voorbereiding & voortraject van bet PVA-onderzoek 

De Procesverloop Analyse (PV A) is gedaan met het inzetten van een vijftal TU-studenten, die voor het vak 
Data Verwerving en Analyse (DVA) een mini-onderzoek moesten doen. De afstudeerder heeft een selectie 
gemaakt van een aantal projecten en de dataverwerving ervoor verzorgd. Vervolgens heeft de afstudeerder de 
data naar het vijftal TU-studenten verstuurd, die de data in informatie ornzetten. Om dit onderzoek te 
initieren dan wel in goede banen te leiden, dient men zich minimaal aan de volgende eisen te houden: 
• Doel van het onderzoek vaststellen; 
• Meetmethode vaststellen middels een selectie; 
• Theorie over PV A-meetsysteem doomemen; 
• Selectie van voltooide projecten vaststellen; 
• Dataverwerving met name 

o Per geselecteerd project de documenten identificeren; 
o Per bijbehorende documentversie het volgende bepalen 

- Check-in datum (met name datum waarop het document als gereed wordt aangeleverd); 
- Release datum (met name datum waarop het document wordt vrijgegeven); 
- Projecturen per dag (met name de gespendeerde tijd hetzij geregistreerd of volgens planning); 

• Per project een grafiek maken, en de nauwkeurigheid bepalen. 

§ 5.1.2 Het doel van de PV A-meting 

Deze paragraaf tracht vanuit een ander perspectief doch complementair aan § 4.1 aan te tonen dater ruimte is 
voor procesverbetering door het verloop van het engineeringsproces te belichten. Daarom wit men dit 
verloop in een grafiek afvangen. De loop van de grafiek zou dus moeten uitwijzen of het engineeringsproces 
afwijkend ten opzichte van of cf. een norm is. Om de metingen in goede banen te leiden, en ten behoeve van 
"reproducibility", dient alle ins en outs van de te verrichten metingen vastgelegd te worden in een meetplan. 
In de komende paragrafen wordt dit meetplan uitgedetailleerd. 

§ 5.1.3 Selectie meetmethode 

§ 5.1.3.1 Explicitering van het engineeringsproces 

Door het verloop van het engineeringsproces te meten, komt informatie beschikbaar op basis waarvan men 
uitspraken kan maken over de kwaliteit van dat proces. Het meten van het procesverloop staat gelijk aan een 
prestatiemeting van dat proces. Er zijn verschillende methoden om de prestatie van een bedrijfsproces te 
meten, met name: 
• PV A-meetsysteem; 
• Balanced Score Card. 
De komende sub-paragrafen beargumenteren waarom de keuze op PV A-meetsysteem is gevallen. 
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§ 5.1.3.2 PVA-meetsysteem vs. Balanced Score Card 

Tabel 5-1 tracht de voor- en nadelen van PV A-meetsysteem tegenover die voor Balanced Score Card op een 
rij te zetten op basis van Pels, H.J. (2005) respectievelijk de website met referentienummer [33]. 

• PV A schrijft een manier voor om heel specifiek het engineeringsproces op operationeel 
niveau te meten; 

• PV A werkt met feitelijke data, waardoor er geen sprake is van subjectiviteit. 
N.B. In het kader van deze o dracht zi ·n er geen nadelen te noemen voor PVA. 
• Aangezien de BSC-scores door de interviewees gegeven worden, zijn ze volledig 

subjectief, en dus niet gebaseerd op een of andere bewezen economische of financiele 
theorie, terwijl de methode ook geen poging doet om de verkregen data te analyseren op 
een wijze die statistisch verantwoord is; 

• BSC verschaft geen eindscore of een heldere interpretatie ervan met aanbevelingen: het is 
simpelweg een lijst met beschrijvende statistieken; 

• Positieve reacties van BSC-gebruikers kunnen tot stand komen aan de hand van een 
placebo-effect, daar er geen empirische studies zijn die het gebruik van BSC koppelen 
aan betere besluitvorming of verbeterde financiele performance van de organisatie; 

• Daarenboven is BSC meer geschikt voor het meten op management niveau, dan op 
operationeel niveau waar de engineers actief zijn, terwijl deze opdracht ge"interesseerd is 
in het laatste. 

N.B. In het kader van deze o dracht zi·n er geen voordelen te noemen voor BSC. 
Tabet 5-1 : PVA-meting vs. Balanced Score Card 

Het netto-effect van de voor- en nadelen bij PV A is positief, in tegenstelling tot BSC, waardoor de keuze op PV A 
valt. 

§ 5.1.4 Theorie over PVA-meetsysteem 

Het PV A-meetsysteem is een presentatiemeetsysteem ontwikkeld door Coolen in 2000 en uitgebeid door 
Pels in 2005. Het systeem dient er om het verloop van het engineeringsproces in kaart te brengen d.m.v. de 
documentenstroom, i.e . het maken, verspreiden en het controleren van documenten, cf. de beschrijving in§ 
2.1.2. V.w.b. de documentenstroom zijn drie eigenschappen van belang, namelijk: 
• Complexiteit: Hoeveel tijd voor de creatie van een document, waarmee zijn waarde bepaald kan worden; 
• Document-levenscyclus: Statusverloop en versiebeheer van een document; 
• Relatie met andere documenten: Parent- & child- relaties, en referenties. 

Op basis van deze data kan het engineeringproces per afgerond proiect kwantitatief in een grafiek 
afgevangen worden. Het presentatiemeetsysteem berust op drie pilaren, welke te herleiden zijn naar de drie 
eerder genoemde eigenschappen van een documentenstroom. De drie pilaren zijn: 
• Quality (Kwaliteit: toegevoegde waarde van voor vrijgave aangeboden werk); 
• Cost (Kost: verloop van cumulatieve projecturen); 
• Time (Tijd: toegevoegde waarde van vrijgavemomenten). 

Door de metingen te normaliseren (i .e. naar 1 of 100% herleiden), maak je het vergelijkbaar. 
Prestatiemetingen hebben immers pas zin als ze met elkaar of ten opzichte van normen vergeleken kunnen 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan industriele standaarden, interne en externe bench-marks van het eigen 
bedrijf respectievelijk andere bedrijven. Men kan met behulp van Formule 5-1 , Formule 5-2, en Formule 5-3 
de metingen normaliseren. Deze formules hebben als noemer Totaal uren, i.e. het totaal aantal uren benodigd 
voor alle documenten van creatie t/m de hoogst behaalde status in hun levenscyclus . 
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A Q 
1
. Uren creatie 

u ua tty= 
Totaal uren 

Formule 5-1 

Met Uren creatie is: Sommatie per vrijgave-datum van het aantal uren creatie van alle documenten. 

Uren werk 11 Cost= -----
Totaal uren 

Formule 5-2 

Met Uren werk is: Sommatie per datum van het aantal uren werk (met name creatie, review of vrijgave). 

A T" Uren document 
u 1me = ------- Formule 5-3 

Totaal uren 
Met Uren document is: Sommatie per check-in datum van het aantal uren per document. 

Met betrekking tot deze formules kan de volgende opmerking gemaakt worden.De levenscyclus van een 
document bepaalt dat men bij door te voeren wijzigingen een nieuwe versie van dat document moet maken, 
mits deze reeds is vrijgegeven . Het is enerzijds mogelijk dat een document meerdere check-in en vrijgave
momenten heeft, waardoor /1 Cost en /1 Quality bij elke check-in en bij elke versie toenemen.De waarde /1 
Time neemt anderzijds niet bij elke versie toe, maar alleen bij vrijgave van het document. Het totale aantal 
uren dat dan aan creatie, review en vrijgave is besteed wordt dan gesommeerd. Door uiteindelijk de waarden 
van Cost, Quality en Time tegen de doorlooptijd van een project uit te zetten, ontstaat er een grafiek als in 
Figuur 5-1. 

100%r:===::::::-----------:::::~ 
Quality -

Cost 

T"uue -

Projectverloop Eind 

Figuur 5-1 : Voorbeeld projectverloop 

Pels, H.J. (2005) en Schyns, M. (2007) schrijven voor hoe men deze krommen kan analyseren en/of 
interpreteren, opdat men gerichter met verbetervoorstellen kan komen. Ten eerste, aangezien zo'n grafiek 
een algehele overzicht van het engineeringsproces geeft, worden bottlenecks gelijk inzichtelijk gemaakt, 
waar men in op kan spelen. 

Ten tweede is er een verschil tussen de Cost- en Time-lijn. "Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat 
het meeste werk dat aan een document verricht wordt aan de creatie wordt besteed, maar dat de grootste 
doorlooptijd gaat zitten in de validatie en vrijgave. In de tijd tussen creatie en vrijgave is het document als 
het ware "op voorraad". Het verschil tussen de Cost- en Time-lijn kan geYnterpreteerd worden als de 
hoeveelheid voorraad. Het reduceren van doorlooptijd is hetzelfde als het reduceren van voorraad. Dit 
betekent dat de tijd tussen check-in en vrijgave gereduceerd dient te worden." De mate van 
doorlooptijdbeheersing (= Time control) kan gededuceerd worden met Formule 5-4. 

Eind 

fTime(t)dt 
Start 

Time control = -----
Eind 

f Cost(t)dt 
Start 

Oppervlak onder Time-lijn 
Oppervlak onder Cost-lijn 
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De waarde van Time control varieert tussen O en 1. "Een lage waarde betekent veel vertraging. Deze waarde 
kan verbeterd worden door de review en vrijgave eerder na voltooiing van de inhoud van het document 
respectievelijk als een document de review gepasseerd is uit te voeren." 

Ten derde is er een verschil tussen tussen de Quality- en Cost-lijn. "Dit verschil wordt veroorzaakt door het 
feit dat inhoud gecreeerd wordt gedurende de design fase, terwijl de Cost-lijn ook de tijd gedurende de 
review en vrijgave fases omvat." Formule 5-5 maakt de verhouding tussen Quality en Cost meetbaar. 

Eind f Quality(t)dt 
Start 

Quality control= -----
Eind 

f cost(t)dt 
Start 

Oppervlak onder Quality-lijn 
Oppervlak onder Cost-lijn 

Formule 5-5 

De waarde van Quality control varieert tussen 1 en oo (oneindig) . "Een lage waarde betekent dat veel review
activiteiten laat in het project plaatsvinden. Het is algemeen bekend, dat veranderingen later in het project 
veel duurder zijn dan vooraan in het project. Het verbeteren van Quality control zal dus tot tijd- en 
kostenbesparingen leiden." Figuur 5-2 laat zien in welke richting de Quality- en Time-lijn verschoven 
moeten worden teneinde een prestatieverbetering van het engineeringsproces te bewerkstelligen . 

Cost 

Time -

Projectverloop Eind 

Figuur 5-2: Procesverbetering 

§ 5.1.5 Selectie & Dataverwerving van voltooide projecten 

Om een globaal beeld te krijgen van het verloop van het engineeringsproces, wordt gekeken naar de 
volgende projecten: 
• 2 series I bouwnummers van T&W, omdat deze de grootste fractie van de omzet vertegenwoordigt; 
• 2 series I bouwnummers van O&T, omdat deze gespecialiseerd is in one-offs(= series van 1 schip); 
• 2 series I bouwnummers van HSNC, omdat men hier een duidelijke scheiding maakt tussen de functies 

Manager Engineering en Projectleider. 

De geselecteerde projecten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
• Relatief recent afgesloten projecten, om beter beeld te krijgen van hoe het proces nu loopt; 
• Complete registratie in zowel MARS als het Urenregistratie-systeem om een relatief hoge 

nauwkeurigheid van de grafieken te garanderen; 
• Per engineeringsgroep minstens een projectleider nog werkzaam bij CE om evt. in te laten schatten hoe 

tang men erover doet per tekening. 

In Tabet 5-2 staan de projecten die geselcteerd zijn. 
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O&T 
Bouw-

""-I 
Ill nummer ·c: 552004 Ill 
~ 

512210 
Bouw-

"l 
Bouw- Bouw-

Ill nummer nummer nummer .... 
I,,, 511533 563051 544801 lier Ill 
~ 

511534 544802 lier 
Tabet 5-2: Selectie projecten (= bouwnummers) met gerelateerde project-attributen cf [28] 

Hieronder staat kort beschreven hoe de benodigde data verworven is. De benodigde data is uiteindelijk in 
MS Excel (spreadsheetprogramma) verwerkt. 

De projecturen zijn uit het urenregistratie-systeem van DAMEN getrokken. Om de Cost-lijn te bepalen wordt 
gekeken naar de totale tijd die een engineer aan een tekening heeft besteed. Aangezien men uren alleen op 
bouwnummers kan boeken, is niet te achterhalen met wat voor activiteit (engineeren, reviewen, vergaderen, 
etc.) een engineer bezig was. Aangezien het te bewerkelijk is aan elk gemaakt uur een kostentarief te plakken 
wordt de pijler Cost in uren gemeten. 

Voor de check-in datums zijn de datums, waarop de plot-files voor het laatst zijn gewijzigd, gehandhaafd . 
Ten behoeve van batchgewij s uitprinten van tekeningen, worden Autocad-tekeningen eerst omgezet in plot
files, waarna deze met de applicatie Job Directory uitgeprint worden. Een plotfile is dus een tekening
bestand met extensie plt, waar Autocad-tekeningen de extensie dwg kennen. Deze datums zijn vanuit MS
DOS getrokken, en dienen om de Quality-lijn te bepalen. De volledige werkwijze is in Bijlage XV te lezen. 

De release/ vrijgave datums zijn met behulp van een query op de MARS-database, boven water gehaald.De 
volledige query staat in Bijlage XV. 

De tekenuren zijn door projectleiders die bij de bouwnummers betrokken waren geschat. Bij O&T heeft de 
projectleider een officiele uitgewerkte urenschatting overhandigd, terwijl bij de twee andere 
engineeringsgroepen de projectleiders een grove urenschatting gemaakt hebben gebaseerd op een door hun 
bepaald verdeling van de uren, waarbij evt. vergader- en review-uren niet expliciet zijn meegenomen. De 
tekenuren werden gebruikt om de Quality- en Time-lijn te bepalen. 
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§ 5.2 Meetresultaten PVA-onderzoek (prestatiemeting) & Interpretatie ..J!J 
Een vijftal TU-studenten, met name Corstens, J.J.T., Heeren, M.E.M., Heijden van der, T .H.C., Hoyer, R., 
Kuster, T. (2008) bebben voor bet vak Data Verwerving en Analyse (DVA) data, verworven door de 
afstudeerder, verwerkt in een aantal grafieken als meting of vastlegging van bet verloop van de bijbeborende 
projecten. Die meetresultaten zijn in deze paragraaf en aanverwante subparagrafen overgenomen van bun 
OVA-rapport met referentienummer [3]. 

In de meetresultaten wordt enkel gekeken naar Cost en Time, omdat voor de pijler Quality onvoldoende data 
beschikbaar was voor analyse. 

Genormaliseerde tijd-as ter indicatie van de doorlooptijd (X-as) 
Om het aantal dagen dat procentueel verstreken was te berekenen hebben we voor alle schepen een start en 
eindtijd van het project vastgesteld. Aangezien de verkregen data over start- en eindtijden van DAMEN niet 
overeenkwamen met de data in de teken- en projecturen hebben we gekozen om als startdatum de oudste datum te 
kiezen die in de bestanden (release datum, boekdatum van projecturen) voorkwam. Ditzelfde hebben we gedaan 
voor de einddatum van de documenten. De gehele periode startdatum - einddatum hebben we op 100% gesteld. 

(Genormaliseerde) tijd-as ter indicatie van de cumulatieve facturabele uren (Y-as) 
In de ene grafiek zijn de uren cumulatief uitgezet tegen het percentage dagen dat verstreken is . Bij de tweede 
grafiek zijn het percentage uren dat gewerkt is uitgezet tegen het percentage dagen dat verstreken is. Zo krijgen 
we een grafiek waarin de verhouding in de besteden tijd tussen de lijnen duidelijk zichtbaar is en een grafiek waar 
de verhoudingen in de besteden tijd in de lijn zelf duidelijk zichtbaar is. 

Prestatie Kwaliteit (Quality) 
Helaas kon met de Check-in en Release data niet veel gedaan worden omdat deze niet geschikt bleek voor het 
bepalen van de pijler kwaliteit: onbekend is wat voor een type uren dat zijn, en of de verrichtte werkzaamheden 
overeenkomen met de tijdsbesteding op papier. Daamaast komen de verkregen check-in en Release data vaak niet 
overeen wanneer gekeken wordt per tekening. Zo had een groot deel van de tekeningen wel een check-in datum 
maar geen release datum en visa versa. 

Hierdoor is besloten te streven naar een complete set van informatie van een bepaald schip, en daamaast te 
proberen om het aantal uren te besteedt per tekening alsnog te achterhalen. Middels interviews met projectleiders 
zijn de tekenuren per losse tekening bepaald. Hier werd gewerkt met een schatting van de tijd die nodig was voor 
het maken van een tekening. Deze schatting is door de projectleider aan de verschillende tekeningen toegekend, 
bijvoorbeeld een indeling van 4, 16, en 40 uur. 

Prestatie Kosten (Cost) 
Voor het meten van de prestatie-eigenschap 'kosten' hebben we de boekdatum van de projecturen uitgezet tegen 
het aantal uren dat geboekt werd. Hier hebben we gekozen om alleen de uren te gebuiken die in Central 
Engineering geboekt zijn, omdat dit de afdeling is waar de tekenuren gemaakt worden. In het verkregen bestand 
werd alleen weergegeven in welke week de projecturen geboekt werden, daar hebben we gekozen om al de 
projecturen te boeken op de eerste dag van die week (maandag). 

Prestatie Tijd (Time) 
Voor het meten van de eerste prestatie-eigenschap ' tijd' hebben we de release-datum, ook we! de LOT-datum 
genoemd, van de documenten gekoppeld aan de tekenuren van dezelfde documentnummers. Omdat er bij veel 
documenten verschillende revisies gemaakt zijn, kwamen er verschillende release-data voor in de bestanden. Om 
geen scheef beeld te krijgen van de data hebben we in die gevallen dus altijd gekozen voor de jongste, omdat er 
tijdens het reviseren van de tekeningen ook nog tekenuren gemaakt worden. De documenten waarbij geen 
tekenuren geboekt waren, hebben we niet meegenomen in de analyse, omdat dit niet visueel te zien zou zijn in de 
grafieken, ook konden we geen uren schatten voor tekening. Ook documenten waar wel tekenuren geboekt waren, 
maar geen datum aan gekoppeld was, hebben we niet meegenomen in de analyse. Dit omdat we niet weten in 
welke periode van de bouw deze tekenuren geboekt zijn. 

Fases 
Voor twee van de schepen die we verwerkt hebben, de O&T schepen, konden we de fases van het engineering 
proces weergeven, omdat de fases weergegeven werden in het milestone planning bestand. Door de fases mee te 
nemen in de grafieken, kun je de deadlines voor de verschillende fases duidelijk uit de grafieken halen. 
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§ 5.2.1 Bouwnummer 552004 
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Figuur 5-3: Offshore & Transport 552004 cumulatief 

In de grafiek van Figuur 5-3 zijn de engineeringsfasen weergeven. Tussen de engineeringsfasen is een kleine 
overlapping te zien, wat het proces zoals hierboven beschreven is versnelt. In het aantal uren is duidelijk te 
zien dat het hier om een grater schip gaat, het totale aantal projecturen is 5 a 6 keer zo veel als bij de T&W 
schepen. Een minder punt hier is dat in deze grafiek is een totaal aantal van 2100 uur dat niet geboekt is en 
daardoor niet te zien is in de grafiek. Het gevolg van dit feit is dater dus minder te zeggen is over de 
verhoudingen tussen de lijnen aangezien de Time-lijn een uiteindelijke hogere waarde van 2100 hoort te 
hebben, maar er niet bekend is op welk punt dit er bij opgeteld moet worden. 
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Figuur 5-4: Offshore & Transport 552004 percentage 
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Figuur 5-4 geeft de percentages weer in verhouding tot de totaal besteedde tijd. Doordat de 
engineeringsfasen bij dit schip bekend zijn, is het te zien dat de lijnen tijdens de fase 'Production 
Support'nog aan het stijgen zijn. Waarschijnlijk was men toen nog bezig met tekenwerk. Misschien dat een 
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deel van het tekenwerk dat in de fase 'Production Support' valt ook al eerder getekend is, maar dat de 
vrijgave-deadline pas een tijdje later bijvoorbeeld rond 50% van het project vie!. Een andere verklaring voor 
deze stijging zou kunnen zijn dat men hier te maken heeft met de geplande overgangen van de ene naar de 
volgende fase, terwijl de fasen in werkelijkheid iets uitgelopen zijn. In de periode van het stijgen van de 
Time-lijn is er ook een flinke stijging bij de Cost-lijn, dit zal voor een groot dee) worden veroorzaakt door 
het stijgen van het tekenwerk. Na het afnemen van het tekenwerk, vlakt ook het percentage projecturen af. 

§ 5.2.2 Bouwnummer 563051 
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Ook bij dit schip zijn de verschillende engineeringsfasen bekend. Wat in Figuur 5-5 meteen opvalt, is dater 
zeer veel projecturen bij 'Production Support' besteed worden, meer dan in de fasen daarvoor bij elkaar. Het 
lijkt alsof tijdens de bouw veel grote fouten in tekeningen naar boven kwamen, zodat er veel tijd moest 
worden gestoken in het aanpassen hiervan. In de grafiek is te zien dat er ook erg veel releases plaatsvinden in 
dat deel van het project. Maar er wordt niet veel uur ingestoken, dus grote wijzigingen zullen het dan zeker 
niet zijn . Misschien zijn de aangegeven overgangsdatums van de fasen niet juist en is de Detailed 
Engineering in werkelijkheid pas klaar rond bijvoorbeeld de 80%. Veel engineeringskosten worden in ieder 
geval tijdens de bouwfase gemaakt en maar weinig leidt er tot documentatie. Hier gaat dus vermoedelijk veel 
kennis verloren. 
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In Figuur 5-6 is te zien <lat er net voor de overgang naar de fase 'Production Support', 60% van het 
tekenwerk opgeleverd is en er dus nog 40% in deze fase plaatsvindt. Ook is hier net als bij het vorige schip 
een duidelijke overlapping te zien tussen 'Basic Engineering' en 'Detailed Engineering' . De overlapping is 
ook een stuk groter, bijna 50% van de totale stap. Zou men deze overlapping kunnen structureren, zou men 
naar Concurrent Engineering toe kunnen werken . 

§ 5.2.3 Bouwnummer 511533 
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In Figuur 5-7 is te zien <lat het een standaardschip betreft. Het percentage tekenuren in projecturen is erg 
groot, wat te zien is aan de Time-lijn die vrij dicht tegen de Cost-lijn aan ligt. Opvallend is hier <lat de Time
lijn het eerste dee) van het project (tussen 0% en 20%) boven de Cost-lijn ligt. Dit zou in theorie niet mogen 
gebeuren, aangezien de tekenuren (Time-lijn), een onderdeel is van de projecturen (Cost-lijn). Wanneer we 
naar de verworven data kijken is te zien <lat er tekeningen gebruikt zijn van een al eerder geproduceerd schip 
en de daarvoor besteedde uren hier wel als tekentijd geboekt zijn . Daamaast is het te zien <lat er tegen het 
einde van het project, er vrijwel niet meer getekend wordt, terwijl er wel projecturen geboekt worden, echter 
niet meer met de frequentie als eerder in het project. 
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Zo zijn de verhoudingen tussen de lijnen duidelijker zichtbaar. In Figuur 5-8 is te zien dat de lijnen veel over 
elkaar heen lopen, wat duidt op een ongeveer dezelfde wekelijkse verhouding tussen het tekenwerk en totale 
projectwerk. De Time-lijn geeft daarnaast veel momenten van harde stijgingen. Op deze momenten vinden 
waarschijnlijk veel releases of releases van relatief complexere tekeningen plaats. Vermoedelijk zijn veel van 
deze tekeningen al bijna of helemaal klaar, maar is er pas later in het project een vrijgave-deadline. 

§ 5.2.4 Bouwnummer 512209 
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In tegenstelling tot bij de vorige O&T-schepen, zijn er in Figuur 5-9 geen engineeringsfasen opgenomen, omdat 
dit gegeven immers niet bekend is gemaakt bij de dataverwerving. Figuur 5-9 weergeeft het verloop van de 
engineering van het andere standaardschip van T&W. Omdat het nou juist een standaardschip betreft, is het zeer 
opvallend dater in de eerste helft van het project er veel projecturen zijn gemaakt, terwijl er vrijwel geen 
tekenuren gemaakt zijn. Dit is eigenlijk opmerkelijk, omdat het om een standaardschip gaat, waarbij ten opzichte 
van bijvoorbeeld O&T minder afstemming hoeft te worden gepleegd. Mogelijkheden zouden hier kunnen zijn dat 
het schip de eerste van een reeks dezelfde schepen is en hier dus we! veel voorbereidend werk op het tekenen 
bestaat voor er daadwerkelijk getekend kan warden. Een andere optie is dat de uren niet goed geregistreerd zijn. 
Er is namelijk een hoeveelheid van 132 uur die niet op datum geboekt is. Maar wanneer dit compleet in het eerste 
deel zou plaatsvinden, dan is het grote verschil tussen de teken- en projecttijd er nog steeds. De Time-lijn is bier 
ook nagenoeg trapvormig. Dit komt onder andere doordat het een klein schip is . Bij de vrijgave van een wat 
complexere tekening, kan de grafiek bij een enkele tekening al een flinke stijging maken. 
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Figuur 5-10: Tugs & Workboats 512209 Percentage 

In Figuur 5-10 is te zien dat er tijdens het gehele project ongeveer elke week evenveel projecturen aan het 
schip besteed warden. De tekenuren vinden daarentegen alleen plaats in de tweede helft van het project. Dit 
loopt zo goed als tot het einde van het project. Je zou kunnen concluderen dat er sprake is van een zeer kleine 
fase 'Production Support' . Anderzijds zou je je kunnen afvragen of dit in werkelijkheid oak zo gebeurd is. 
Het lijkt aannemelijker er van uit te gaan dat de uren niet goed zijn opgegeven. 

§ 5.2.5 Bouwnummer 541802 
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Wat in Figuur 5-11 opvalt is dat dit schip een stuk kleiner is dan de andere schepen. Er warden totaal nag 
geen 500 projecturen ingestoken. En er zijn maar iets van tien tekeningen gemaakt om het hele schip te 
kunnen bouwen. Ongeveer 50% van de projecturen is tekenuren. Aangezien het een schip is dat grotendeels 
naar klantwens wordt gemaakt lijkt dit niet weinig. 
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Figuur 5-1 2: High Speed & Naval Crafts 541802 Percentage 

In Figuur 5-12 zijn de cumulatieve percentages tegen elkaar uitgezet. In deze grafiek net zoals in de vorige is 
te zien, <lat het project al bijna na 60% van de tijd is af gerond maar nog een behoorlijk aantal maanden wordt 
doorgewerkt door de afdeling Central Engineering om evt. ondersteuning te verlenen tijdens de bouwfase 
van het project. Daarnaast is ook te zien <lat er in het begin veel projecturen warden ingestoken voordat er 
getekend wordt. Dit is waarschijnlijk overleg over wat de mogelijkheden zijn voor de klant en onderzoek in 
hoeverre de mogelijkheden er zijn om het idee volledig uit te kunnen werken. Tegen het einde van het 
project wordt er ook niet meer getekend maar nog wel af en toe projecturen vanuit Central Engineering 
gemaakt. Deze periode zal waarschijnlijk de fase 'Production Support' bestrijken. 

§ 5.2.6 Bouwnummer 544801 
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De in Figuur 5-13 verwerkte data van het projectverloop was een stuk minder compleet dan die van de 
andere schepen. Het aantal tekenuren wat niet op datum geboekt is, blijkt namelijk grater dan wat wel 
geboekt is. Wanneer we de geschatte tekenuren bij elkaar optellen, komen we uit op ongeveer 5000 
tekenuren. Het aantal op datum geboekte tekenuren wijkt dus behoorlijk af van het totaal van 5500 
projecturen. Gezien het feit <lat <lit schip een zekere mate van maatwerk vereist, is de geconstateerde deviatie 
op zijn minst opmerkelijk. 
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Figuur 5-14: High Speed & Naval Craft 544801 Percentage 

In Figuur 5-14 zijn duidelijk vrijgave-deadlines te zien bij de Time-lijn. Veel punten liggen namelijk 
geclusterd bij elkaar en zorgen voor flinke stijgingen in de Time-lijn, terwijl er op de Cost-lijn geen sprongen 
te zien zijn. Duidelijk is ook te zien dater in het begin en op het einde geen releases van tekeningen 
plaatsvinden. De engineeringsfasen lijken er hier dus ook tussen in te zitten. 

§ 5.2.7 Nauwkeurigheid 

Het is erg lastig iets over de nauwkeurigheid van de schattingen van de tekenuren te zeggen. De schattingen zijn 
gemaakt door projectleiders die veel ervaring hebben bij het verrichten en begeleiden van 
engineeringswerkzaamheden, en vrijgeven van tekeningenpakketten tijdens diverse projecten. Een schatting is 
uiteindelijk nooit de werkelijkheid. Het is in ieder geval wel een feit dat projecten met veel opgaven van uren 
procentueel nauwkeuriger zullen zijn dan projecten met maar enkele opgaven. Aangezien we naar de trend kijken 
zullen de afwijkingen niet erg veel invloed hebben en zullen de resultaten redelijk de nauwkeurigheid beschrijven. 

We kunnen een poging doen de variantie van de schattingen van de tekenuren te berekenen. Laten we 
bouwnurnmer 512209 van de engineeringsgroep T&W als voorbeeld nemen. Hier zijn de tekeningen geschat op 4, 
40 of 80 uur, dus halve dag, een week of twee weken. Laten we gemakshalve er van uitgaan dat iedere tekening 
correct wordt ingedeeld volgens de volgende indeling: 0 t/m 8 is 4 uur, 8 t/m 72 is 40 uur en 
72 t/m oo (met een begrenzing op 88) is 80 uur. We gaan tevens ervan uit dat de tekenuren uniform verdeeld zijn. 
In dat geval hanteren we Formule 5-6 om de variantie te bepalen. 

Var(X) = (b - a)2 Formule 5-6 

12 

Hieruit volgt: 

Var(4) = (0- 8)2 = 5½
3 

Var(40) = (
72 - 8)

2 

= 341½
3 

en Var(80) = (
88 - 72)

2 

= 21½
3 12 ' 12 12 

Er zijn respectievelijk 29, 23 en 1 schattingen bij de verschillende waarden. Hiermee krijgen we 

29x5 ½ + 23x341 ½ + lx21 ½ 
Var(X) = ----------"" 151,5 

53 
Uit deze variantie vol gt een standaardafwijking van a ( X) = .J151,5 "" 12,3 uur. Dit is vrij veel en hier is het dan 

waarschijnlijk beter om de indeling van de uren te verfijnen door bijvoorbeeld ook 16 uur in de schattingen op te 
nemen. Op deze wijze kan men de nauwkeurigheid voor de andere bouwnurnmers ook bepalen. 
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§ 5.2.8 Conclusie 

In de grafieken komt het telkens naar voren dat de Time-lijn onder de Cost-lijn loopt. Dit was van tevoren al 
voorspeld, aangezien de Cost-lijn alle uren inhoudt die aan het project besteed zijn, terwijl de Time-lijn 
specifiek de aan het project besteedde tekenuren beschrijft. Vrijgave-deadlines kunnen zorgen voor 
plotselinge sprongen in een grafiek. Een reden hiervoor is dat projectleiders wellicht afgerond tekenwerk laat 
liggen, en deze pas vrijgeeft samen met veel ander tekenwerk, vlak voor of op de vrijgave-deadline. 
Bij de cumulatieve grafieken kunnen er onderlinge verschillen zijn in de verhoudingen van Cost-lijn 
(projecturen) en Time-lijn (tekenuren). De oorzaak hiervoor moet vooral gezocht worden in de verschillende 
scheepstypen (in dit geval van T&W, O&T, en HSNC) en gerelateerde engineeringsprocessen. 

Uiteindelijk kan men uit de verschillende grafieken afleiden dat de performance van het engineeringsproces 
van de behandelde schepen redelijk is. Over het algemeen kan gesteld worden dat in de engineeringsfasen de 
juiste werkzaarnheden verricht worden. Bij een enkel project (vooral waar one-offs prevaleert) is te zien dat 
er naar verhouding veel uren geboekt worden in de fase 'Production Support'. 

- 50 -



Analyse van Central Engineering's input ten behoeve van procesoptimalisatie 

Hoofdstuk 6 Probleemformulering A 
Om tot een probleemformulering te komen is onderstaand schema gevolgd. 

• Exteme orientatie cf. § 2.1 ter bepaling 
van het beoordelingsintrument en ter 
identificatie van ontwerprichtlijnen 

• Inteme orientatie cf. § 2.2 ter 
identificatie van knelpunten 

• Omzetting knelpunten in verbeterpunten 

} ➔ DV-Matrix ➔ Probleemformulering 

• Yerbeterpunten rubriceren 

In § 2.2 staat <lat DAMEN en dus ook Central Engineering met o.a. capaciteitsissues en afstemmingsissues 
kampt. In Hoofdstuk 3 staat <lat de inrichting van het engineeringsproces bij Central Engineering afwijkt van 
een ideaal engineeringsproces. Hoofdstuk 4 heeft aangetoond <lat de tijdsbesting in het engineeringsproces 
sub-optimaal is. Hoofdstuk 5 heeft aangetoond <lat het procesverloop bij Central Engineering beter kan. Het 
zijn allemaal knelpunten die voortkwamen uit de inteme orientatie. Het geheel aan knelpunten werd omgezet 
in verbeterpunten, waama deze verbeterpunten gerubriceerd werden. De categorieen van verbeterpunten en 
de daarbij behorende verbeterpunten zijn in Tabel 6-1 te zien. 

Caf.efmrid;n \terbeternnnten -= Strategie Meer klantsoecifieke schepen 
Meer standaard schepen 
Meer standaardoplossingen en -modules 
Meer toepassing van Concurrent Engineering 
Geen discussie met klant na order 

Organisatie Duideliiker taken, bevoegdheden en verantwoordeliikheden 
Duidelijkere engineeringsorocesomschriiving 

Beheersing Goede en duidelijke specificatie als input voor CE 
van het Duideliike opdracht aan leverancier voor detailengineering 
bouwnummer Goede en tiidige leveranciersinformatie 
(CM) Goede kennis over en ervaring met proces en procedures bij CE medewerkers 

Goede JCT support 
Goede en duidelijke specificatie als input oo uitvoerend niveau 
Goede documenten en structuren 
Goede bouwnummerplanning met CE planning als onderdeel 
Duideliik vriigaveoroces 
Duidelijk wijzigingsproces 
Duideliike terugkoppeling ter verificatie van wiiziging 

Tools Beschikbaarheid van Planning- en PDM-svsteem 

Standaarden Training 
Standaard werkmethoden 
Beheer van de standaarden (werkmethoden en producten) 

Tabel 6-1 : Verbeterpunten per categorie 

Aangezien Tabel 6-1 een lange lijst is, wat niet te behappen is in een afstudeeropdracht, moeten we een 
keuze gaan maken. Halverwege het project werd daarom met behulp van een zogenaamd DY-Matrix een 
sessie met de organisatie gehouden. De DY-Matrix is een instrument om enerzijds de doelstellingen (D) van 
een organisatie en de gerubriceerde verbeterpunten (V) aan elkaar te koppelen, en anderzijds het hoogst 
gewaardeerde verbeterpunt ermee te belichten aan de hand van zijn bijdrage aan het behalen van de 
doelstellingen. 

- 51 -



Analyse van Central Engineering's input ten behoeve van procesoptimalisatie 

De in de DY-Matrix voorkomende doelstellingen zijn afgeleid uit tijdens de interne orientatie 
ge'identificeerde doelstellingen, die Nieuwenhuizen, B. (2008) in het beleidsplan van Central Engineering 
heeft opgenomen. De doelstellingen (in niet-meetbare termen) die tijdens de matrix-sessie besproken 
werden, luiden als volgt: 
• Yerstoringen op CE proces rninimaliseren; 
• Maximaal gebruik van productstandaarden; 
• Optimaal presterende medewerkers; 
• Maximaliseren standaard werkmethoden, ook door toeleveranciers detailengineering; 
• Minimaliseren dubbel werk / rework (1 x DOEN en in Ix GOED doen); 
• Efficient bezig met bouwnummers. 

Door vervolgens in een sessie de DY-Matrix door een groep sleutelfiguren binnen Central Engineering in te 
laten vullen, creeer je draagvlak bij de concretisering van de probleernformulering. De uitgenodigden werden 
feitelijk gevraagd elke eel in de matrix van een gewicht O (geen bijdrage), 1 (kleine bijdrage), 3 (rniddelgrote 
bijdrage), of 9 (grate bijdrage) te voorzien. Dit gewicht geeft aan hoe men denkt in welke mate elk 
verbeterpunt bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. De resultaten staan in Tabel 6-2. 
Hierin is te zien dat de verbeterpunten "Meer standaardoplossingen en -modules" en 
"Goede en duidelijke specificatie als input op uitvoerend niveau" de hoogste score kregen, namelijk 900 
(absoluut) of 12% (relatiet). Het eerste verbeterpunt berust op strategisch niveau, en is dus een 
aangelegenheid voor de directie van DAMEN. Het tweede verbeterpunt berust daartegenover op CE-niveau, 
terwijl het ook nog te overzien is qua haalbaarheid en inspanning. Daarom is uiteindelijk voor het tweede 
verbeterpunt gekozen. 

Uit dit onderzoek moet dus blijken dat de medewerkers van de afdeling Central Engineering efficienter en 
effectiever zouden kunnen werken, wanneer ze als uitgangspunt voor hun werkzaamheden een goede en 
duidelijke input zouden ontvangen. Dit impliceert dat de input van Central Engineering in de huidige situatie 
tekortschiet. Bij dezen is de probleernformulering dan ook vastgelegd. 

·ectleider's als op engine 
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Strategie 
9 9 3 774 
9 9 9 900 12 
3 3 111 1 

9 3 3 9 9 600 8 
Organisatie 0 0 

0 0 
Beheersing 3 9 9 547 7 

van het 9 3 1 9 9 595 8 
bouwnummer 3 3 3 9 9 616 8 

(CM) 9 9 9 3 9 711 10 
9 9 568 8 

9 9 9 9 9 900 12 
9 9 3 3 9 553 747 

Goede bouwnumme lannin 9 3 3 521 7 
0 0 
0 0 
0 0 

Tools 0 0 
Standaarden 0 0 

0 
0 

BiJdragen aan doelstellingen Prlorlteiten (absoluut) 
Geen biidraoe Geen prio 

1 1 
3 2 
9 Grote bijdrage 3 

4 
5 Grote prio 

Opmerklngen Aittwrii %11 Ni,, .%!& 
1) Met name bii CE/ BB/ lnkoop; 
2) Met name Bestek, Algemeen Plan, Planning en Calculatie ( de veronderstelling is dat het gesprek met de klant goed is 

afgesloten); 
3) Gebaseerd op wat CE wil en de leverancier kan en indien nodig uitgewerkt tot op het niveau van werkmethoden en 

informatieuitwisseling; 
4) Met name gaat het hier omcomponent of systeem informatie; 
5) Proces en procedures moeten "oeleefd" worden en routine zijn; 
6) Opdracht met en verwijzend naar alle benodiqde documenten voor de uitvoerino van het werk; 
7) Een enkele informatiebron met goede en geldige documenten, aan elkaar gerelateerd door (product)structuur van het 

bouwnummer (ondersteund door PDM systeem) ; 
8) Met name de bevestiginq dat een wijziging juist, dus conform de specificatie van CE, is uitqevoerd; 
9) In dit kader met name standaard processen, werkmethoden en procedures; 

10) Oil gebeurt op een zelfde manier als het beheer van het bouwnummer, een database met een vrijgave proces en een 
wijzigingsproces, dezelfde rollen met andere mensen. 

Tabet 6-2: DV-Matrix 
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Hoof dstuk 7 Analyse input Central Engineering 

§ 7 .1 Documenten van Basic & Detailed Engineering 

Door de sessie met de DY-Matrix is bevestigd, dater ruimte voor verbetering is voor wat betreft de kwaliteit 
van de input-documenten van Central Engineering. In deze paragraaf gaan we deze documenten van dichtbij 
bekijken. In Tabel 7-1 staan de typen tekeningen, die tijdens het engineeringsproces geproduceerd dan wel 
geraadpleegd worden als referentie in nieuwe bouwnummers. 

Type tekening Omschrijving il!IW'''"' 
.,, 

• Bouwnummer-specifieke Dit zijn de klantspecifieke tekeningen. Hierin zit het meeste tekenwerk, tenzij 
tekening de klant een exacte replica vraagt van een eerder afgerond bouwnummer. 

• Standaard Tijdens project geldt dater relatief weinig engineering plaatvindt voor T&W. 
scheepstype-tekening Bij HSNC bijvoorbeeld is dit wel anders, omdat men daar naar een standaard 

toe werkt, en dus veel engineeringscapaciteit vereist is voor dit type tekening. 
Alie mogelijke opties zijn in de standaard scheepstype-tekeningen opgenomen. 
Een schip klantspecifiek maken impliceert dat deze opties aan- of afgevinkt 
worden, i.e. toegevoegd aan dan wel verwijderd worden van de bouwnummer-
specifieke tekeningen. 

• Instructie-tekening Dit type tekening fungeert als instructie voor het bouwen van datgene dat op de 
tekening is weergegeven. Standata maakt en houdt dit type tekening bij . Voor 
bouwnummers hoeven de engineers slechts de nodige set van instructie-
tekeningen over te kopieren, en evt. verbeterpunten doorgeven aan Standata. Er 
is dus geen sprake van tekenwerk ten aanzien van dit type tekening voor de 
engineers wanneer ze met een bouwnumrner bezig zijn. 

• Standaard Dit type tekening geeft de eigenschappen van een artikel weer cf. de DAMEN-
artikel-tekening standaard. Standata maakt en houdt dit type tekening bij. Voor bouwnumrners 

hoeven de engineers slechts de nodige set van standaard artikel-tekeningen 
over te kopieren, en evt. verbeterpunten doorgeven aan Standata. 

Tabel 7-1:Typen tekeningen bi) Central Engineering 

In Tabel 7-2 staan de input-documenten van Central Engineering met hun bijbehorende omschrijving. Men 
kan deze documenten dan ook als triggers voor het engineeringsproces beschouwen. Central Engineering 
kent de volgende start-documenten als input voor zijn engineeringsproces. 

Document Omseiilili1in2 ~ 
• Action list Start-document op basis waarvan de verschillende afdelingen het project 

mogen opstarten. 

• General arrangement Algemeen plan, c.q. tekening met enkele doorsneden om de hoofdfunctie 
van het schip te belichten. 

• Specification Document waarin de omzetting van de klantenwensen in technische / 
inhoudelijke omschrijving van het schip worden vastgelegd. 

• Work list Document met daarin een aantal belangrijke gegevens zoals: Klant 
(adres), gebruiksdoel, taal van tekstplaten / documenten aan boord, wijze 
van levering, boetes, levertiid, etc. 

• Additional work list Hierin wordt een afwijking van het bestek of algemeen plan aan de 
organisatie duidelijk gemaakt. 

• Check list Dit document is een soort controlemiddel voor de project managers om 
overzicht te houden van de voortgang van de bouwnummers met 
betrekking tot het vrijgeven van tekeningen ten behoeve van de bouw van 
schepen. 

• Milestone planning Een uitgedetailleerde bouwplanning, met hierin de belangrijkste 
leveringen / milestones. 

• Construction planning Bouwplanning, c.q. een algemene overal planning van het bouwnummer 
waarin de hoofdactiviteieten van alle uitvoerende afdelingen opgenomen 
en op elkaar afgestemd zijn. 

• DTC material specification Beschijving van de demarcatie van aan een externe bouwwerf te leveren 
material en. 

Tabet 7-2: Omschrijving van input-documenten 
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Naast de input-documenten, zijn er ook referentie-bestanden, zoals te zien is in Tabel 7-3. 

Bestand 
• Part list by drawing files 

• Ship type file 

• Stock hull information 

• Historical file 

• Standaard Handboeken 

• DAMEN Standaard Artikelen 
(DSA) 

• Standaard Bibliotheek 

Bestand van eerder gebruikte stuklijsten, met artikelen opgenomen in o.a. het 
MARS-bestand met standaard artikelen (DSA), als referentie voor bijvoorbeeld 
lo ende ro·ecten. 
Bestand van al le standaard scheepstypen, van waaruit men een specifiek 
standaardschi kan selecteren als referentie voor het te tekenen schi . 
Technische informatie van casco' s die op voorraad zijn. 
Bestand van eerder afgeronde bouwnummers, als referentie voor bijvoorbeeld 
lopende projecten, die te alien tijde zowel in digitaal formaat als in papieren 
dossiers beschikbaar is. 
Handboeken die de standaard scheepstypen en standaard procedures beschrijven. 
Overzicht van alle standaard artikelen opgenomen in MARS, met bijbehorende 
technische informatie. 
Overzicht van normen, certificaten, en technische boeken in zowel hard als soft 
co . 

• Berekenin en MS Excel-bestanden ten behoeve van S- en W-berekeningen. 
Tabel 7-3: Omschrijving van referentie-bestanden 

In § 3.2 is vermeld dat Central Engineering opgesplitst is in Basic Engineering en Detailed Engineering. Dit zijn 
deelprocessen van het engineeringsproces. De deliverables van het deelproces Basic Engineering, die tevens een 
van de type tekeningen in Tabel 7-1 kunnen aannemen, zijn in Tabel 7-4 te zien. Neem nota dat de output van 
Basic Engineering, input is voor Detailed Engineering wat veelal uitbesteed wordt. 

Output ·nr OimchriJvin2 %c 

• Dimension plans Beschrijving van al le schotten langs en dwars, samen met alle buiten-lijnen van opbouw 
en romp. 

• Lines plan Beschrijving van de vorm van de romp. 

• Section plan Yerdeling van het schip in bouw-delen. 

• General construction plans Beschrijving van alle constructie-delen voor een goedkeuring van een classificatie-bureau 
and welding list (Lloyd, Veritas, e.d.). De welding list is een opgave van las-diktes en -details. 

• Anchor recess Dit is de pocket waar in het anker naar binnen getrokken wordt, zodat het niet buiten het 
schip uit hangt. 

• Arrangement drawings 
0 Hatches and doors Beschrijving van type component en zijn positie in het geheel. 
0 Manholes Beschrijving van type component en zijn positie in het geheel. 
0 Windows Beschrijving van type component en zijn positie in het geheel. 
0 Stairs and ladders Beschrijving van type component en zijn positie in het geheel. 
0 Ventilation hatches Beschriiving van type component en ziin positie in het geheel. 
0 Insulation Beschrijving van type component en zijn positie in het geheel. 
0 Safety plans Beschrijving van alle veiligheidsmiddelen. 

• Preliminary deck Arrangement met weergave van alle equipment en items op het deck, zoals luiken, 
arrangement trappen , deuren, railing en ventilatie kappen. 

• Preliminary deck lay-out Arrangement van accommodatie ruimtes, zoals hutten, combuis en mess. 
(top views) 

• Engine arrangement Arrangement van alle equipment in de motorkamer. 

• Schematics Beschrijving van alle systemen aan boord. Met informatie over pijpdiameters, kleppen, 
pompen en andere onderdelen. 

• Ventilation plan Beschrijving van hoeveelheid lucht per positie en type systeem. 

• Exhaust lines Leiding-loop van de uitlaten en dempers. 

• Preliminary cable tray Loop van de kabelbanen door het schip. 
routing 

• Preliminary lighting plan Positie van alle items waar electra naar toe moet, zoals lampen en schakelaars. 

• Lay-out engine rooms Arrangement van alle equipment in de motorkamer. 

• Weight calculation Gewicht-berekening van het sheeps gewicht, van alle vaste delen. 

• Strength calculations Sterkte-berekeningen van constructie delen, ten behoeve van het general construction 
plan. 

• Sound and vibration Geluid- en trilling-berekeningen ten behoeve van het comfort van de accommodatie. 
analyses 

Tabet 7-4: Ouput van Baste Engineering is input voor Detailed Engineering 
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Tabel 7-5 tracht de links tussen de input voor BEng en die voor DEng te identificeren. 

~ 
. .· . . 

. . . 

· c~ i~ ~''Ii, , '::-0 ~'Ii, I§ ,'::-0 · c~ ·f 
r!J!-,.._0 'b' ~ 0 "<) 0 ,§!~,__ 

-,/,'5 ~ 'b' / ~ ~,c,'b' ,__c~ ~c;- -~c, "-"-<:< ~,. 

'?' '?' <v"v ,/''"0 ~ c;-c -$-0'> q_'I>~ e:,~Q. e:,l; c:,/" ~clfc 

!IIIDUI Dltailad / OUtaut Ba8lc - 1 i1 5 a 2 1 0 2 4 0 1 0 1 
dimension plans 1 p p p H H p 

lines olan 1 p p p H H p 

section olan 5 p p p H p 

aeneral construction olans and weldina list 2 p p p p p p H p 

anchor recess 8 p p p p p H p 
arranaement drawinas 8 p p p p p p H p 

hatches and doors 5 p p p p p p p H p p 

manholes I p p p p p p H p p 

windows 5 p p p p p p H p p 

stairs and ladders 111j@g l p p p p p p H p p 

ventilation hatches 5 p p p p p p p H p p 

insulation 9 p p p p p p p H p p 

safetv olans 10 H p p p p p p H p p 

oreliminarv deck arranaement 8 p p p p p p H p p 
oreliminarv deck lav-out {too views) II p p p p p p H p p 
enaine arranaement 3 p p p p p p p H p p 

schematics 1 p p H p p p p H p p 

ventilation olan 1 p p p p p p H p p 

exhaust lines 4 p p p p p p H p p 
oreliminarv cable tray routinq 8 p p p p p H p p 
preliminary liqhtinq plan 9 p H p p p H p p 
lay-out enqine rooms 1 p p p p p p p H p p 
weiqht calculation 1 p p H p p p H p p 
strenqth calculations 1 p p H p p p H p p 
sound and vibration analyses 1 p p H p p p H p p 
selection of main components {S/W/El 0 p p p p p p p H p H p p p 

reaulations 1 p p p p p p p H H p p p 

Plannina Detailed Enaineerina 1 p p p p p p p p H p p p 

Leeenda 
Input Basic Engineering gebruikt ten behoeve van output Basic Engineering / input Detai led 

H of P: Engineering 
H: Hypotheti sche / zachte link tussen input Basic Engineering & output Basic Engineering 
P: Praktische link tussen input Basic Engineering & output Basic Engineering 

li@}I\lff' '3'.'.;;!'"""'"vJi@h@ s::%ilia® Mi 
Blauwe reeks van cij fers: Rode reeks van ci jfers: 
Volgorde van vrijgave in de tijd voor een nieuw schip. Volgorde van ontvangst in de tijd. 
Voor een standaard schip wordt al les gelijk vrij gegeven! 

Tabet 7-5: Input Basic Engineering vs. input Detailed Engineering 

De engineers vormen het operationele niveau binnen Central Engineering. Hierbij is het engineeren de 
primaire taak. De projectleiders sturen alle orderspecifieke documenten met de opdracht door naar de 
engineers, opdat ze hun engineerigswerkzaamheden autonoom kunnen volbrengen. In geval van 
onduidelijkheden kunnen de engineers de projectleiders benaderen voor aanvullende informatie. 
De projectleider bepaalt dan in welke vorm hij de informatie naar de engineer doorspeelt. Dit kan rniddels de 
volgende (combinatie van) informatiestromen: 
• De projectleider geeft aan welke input-documenten zoals de checklist(= soort actuele to-do-list die 

regelmatig bijgewerkt wordt), additional worklist, algemeen plan, bestek, etc . relevant zijn; 
• De projectleider communiceert schriftelijk rniddels aantekeningen op een uitgeprinte (A3-) tekening, per 

mail, telefonisch, of face-to-face ; 
• De projectleider verwij st engineer naar de historical file(= archief van eerder afgeronde bouwnummers) 

voor referentie, bestand met (standaard) scheepstypen, en/of S-/W-specificaties over de casco's op 
voorraad. 
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Hierboven is geen onderscheid gemaakt tussen S- en W- professionals. De reden hiervoor is het volgende. 
De S- en W- engineers sternmen de volgorde-afhankelijkheden tussen de S- en W-tekeningen onderling af 
door contact met elkaar op te zoeken aan de hand van een soort "To-do-list" met evt. ondersteuning van de 
S- en W- projectleiders. Telkens wanneer een S-/W- engineer een activiteit uit de lijst afrondt, wordt het van 
de lijst verwijderd, totdat het tekeningenpakket in zijn geheel opgeleverd is. Zo'n "To-do-list" is afgeleid van 
de engineeringsplanning die gezamenlijk is opgesteld door de verantwoordelijke S- en W-projectleiders. 

Tabel 7-6 is volledigheidshalve in dit verslag opgenomen om een totaalbeeld te geven van de deliverables 
van heel Central Engineering. 

o section drawings 

o cutting information 

o combination drawings 

o isometrics 

• Completion and outfitting of 
o hatches and doors 
o stairs and ladders 
o platforms and railings 
o bollards 
o masts 
o sterntubes I propulsion shafts I 

nozzles I rudders 
o foundations 
o electrical diagrams & lighting 

plans 
o final lay-outs & arrangements 
o final routings 
o accommodation 
o nal wei ht calculation 

Tabet 7-6: Output Detailed engineering 

§ 7.2 Aanpak 

Uitdetaillering van de secties van een schip qua constructie, incl. dekhuis, 
verschansin (=bulwarks), en stabilatoren (=ske s). 
Informatie ten behoeve van van het snijden van platen, waarmee het casco 
ebouwd wordt. 

Tekening bestaande uit diverse lagen voor bijvoorbeeld de (kabel-, water-, 
lucht-, olie-) leidingen gezamenlijk en de hydraulische systemen 
ezamenli'k (van kranen en lieren). 

Platgeslagen 3D-beschrijving van leidingen met evt. de maten erbij ten 
behoeve van de i' enboer. 
Uitdetaillering (op DEng-niveau) van de beschrijving van type component 
en zijn positie in het geheel (op BEng-niveau). 

Om de input te verbeteren, moeten we eerst weten wat die input precies is en wat daar aantoonbaar mee fout 
gaat. Deze paragraaf gaat hier verder op in. 

In § 3.2 is het huidige engineeringsproces beschreven in termen van de sub-processen validatie, verificatie, 
wijziging en vrijgave. Echter, om de "specificatie als input op uitvoerend niveau" te kunnen analyseren moet 
men een laagje dieper gaan kijken in het engineeringsproces. Op dat niveau vinden we de elementaire 
processen zoals opgenomen in§ 4.1.4. 

Er kan een aantal typen van processen onderscheiden worden die ieder hun specifieke input, c.q. verzameling 
van input-documenten, vragen. Van deze elementaire processen zouden we het volgende willen weten: 
1. Wat is de benodigde input voor Central Engineering (Basic & Detailed)? 
2. Door wie wordt die input geleverd en ontvangen? 
3. Wat zijn de geconstateerde onvolkomenheden per type document? 
4. Welke eisen worden er door Central Engineering aan deze input gesteld? 
5. Hoeveel tijd kost het om de inputdocumenten te completeren? 
6. Hoeveel tijd kost het om de outputdocumenten te maken? 
Door deze vragen te beantwoorden, wordt een basis gecreeerd voor de oplossingsrichting. 
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§ 7 .3 Analyse 

§ 7 .3.1 Onvolkomenheden per type document A 
Met bovenstaande informatie is de basis gelegd om de vragen in § 7 .2 te kunnen beantwoorden aan de hand 
van interviews met projectleiders van alle engineeringsgroepen. Met Tabel 7-7 en Tabel 7-9 geven we 
antwoord op speciefiek de volgende vragen: 
• Wat is de benodigde input voor Central Engineering (Basic & Detailed)? ➔ Kolom Input Doc; 
• Door wie wordt die input geleverd en ontvangen? ➔ Kolom Zender en Kolom Ontvanger; 
• Wat zijn de geconstateerde onvolkomenheden per type document? ➔ Kolom Onvolkomenheden. 

De groen gemarkeerde input-documenten in Tabel 7-7 worden als belangrijkste geacht, terwijl alle input
documenten voor zowel de scheepsbouwkundige (S) als werktuigbouwkundige (W) 
engineeringswerkzaamheden relevant zijn. 

In ut Doc Zender 
Action list • PG Projecten •Dir.Eng. 

•Mgr. Eng. 
• Pro·ectleider 

Onvolkomenheden 

• Er staan weleens verkeerde te nemen acties, ontvangende partijen, start- en oplever-momenten in. 
• Het komt ook voor dat men een action list laat of helemaal niet ontvangt. 

In ut Doc Zender Ontvan er Onvolkomenheden 
General arrangement • PG Pro·ecten • Pro·ectleider 
• Document kan foutieve informatie bevatten, zoals verkeerde interieurindeling (S), verkeerde 

machinekamerindeling (1/V), verkeerde deck equipment als kranen en lieren, of onvolkomendheden ten 
aanzien van de locatie van liferafts, of zelfs verkeerde afmeting van de WC. 

• Document kan zijn geldigheid verliezen door nieuwe wetgeving, en inconsistenties in het bestek. 
• Aangezien CE dit document bijhoudt nadat de D&P engineers dit document aanleveren, dient de D&P 

engineers bij uitgifte van elk nieuw bestek CE te benaderen voor de juiste versie, maar dat gebeurt niet 
alti"d. 

• Document bevat incourante componenten die dus niet meer geleverd warden. 
• Document bevat eisen die technisch niet mogE~lijk zijn, bijvoorbeeld een kraan die te groat is voor een schip. 
• Document kan zijn geldigheid verliezen door,Q!iMl:;fe wetgeving, inconsiostentie in eigen tekst, geen 

duidelijke opgave van items (bijvoorbeeld "to oest.ifficient" als voorwaarde waaraan een anker moet 
voldoen). 

• lnconsistenties tussen general arrangement en bestek, bijvoorbeeld het aantal ramen en stoelen, CO2-
locker als gas tight aangegeven i.p. v. wheather tight. 

• Descrepanties kunnen ontstaan bij de vertaling van bijvoorbeeld een Frans bestek in het Engels. 
• Document wordt soms ook vrijgeven, terwijl het contract nog niet effectief is, waardoor er onnodig diverse 

versies van dat document in de omloo komen. 

Work list • Sales • Projectleider 
• PG Pro·ecten 

• Te leveren documenten worden niet alti"d in evuld in rubriek "Technical Documents" van dit document. 

Additional work list • p·_ M r. • Pro·ectleider 
• Document kan niet compleet zijn, met betrekking tot bijvoorbeeld componenten, of wijzigingen van 

demarcaties. 
• Document wordt in de praktijk weinig gebruikt, omdat men toch vaak/regelmatig bouwvergaderingen houdt 

en dus minder behoefte aan het document heeft. De verslaglegging mag wel gestructureerder gebeuren. 
Elke ro·ect mana er hanteert zi"n ei en werkwi ·ze. 

Tabet 7-7: Attributen input Central Engineering (zowel BEng als DEng) 
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In utDoc 
Checklist D&P Eng Projecten 

Projectleider 
P"-M r 

• Dit document wordt tijdens de bouwvergaderingen, in tegenstelling tot de one-offs (als bijvoorbeeld bij O&T), 
nauwelijks gebruikt bij de wat meer standaard schepen (als bijvoorbeeld bij T&W). Verder zijn er niet echt 
onvolkomenheden. 

In ut Doc Onvolkomenheden 

• Document wordt soms gemaakt, zonder die eerst af te stemmen op de planning van CE. 
• Het komt soms voor dat een contract nog niet effectief is, terwijl men toch met werkzaamheden begint op 

basis van een (voorlopige) construction planning. Als naderhand blijkt dat in die "master'' planning de OTC
planning bijvoorbeeld verschoven is, krijg je een situatie dat deze niet meer synchroon loopt met de andere 
sub-planningen waaronder die van CE. 

• Het planningssysteem Trimergo wordt amper gedragen door de user-organisatie. De user-organisatie maakt 
nog veel gebruik van de eigen methode, waardoor planningen niet DAMEN-breed toegankelijk zijn. 

• Het lukt Ian niet alti'd om de lannin en van afleverende arti'en af te stemmen met die van CE. 

Tabet 7-8: Attributen input Central Engineering (zowel BEng als DEng - Vervolg) 
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Referentie Doc Zender Onvolkomenheden 

• N.v.t.: Dit bestand wordt immers zelden tot nooit 

Ship type file • Pro·ectleider • En ineerin sbureau 
N.v.t.: Dit bestand bevat immers de standaard scheepstype-tekeningen. De beleving onder de engineers is dat 
de standaard scheepstype-tekeningen beetje bij beetje incrementeel verbeterd worden, waardoor men ervan 
uitgaat dat de huidige versie vrij is van onvolkomenheden, en dus volmaakt is voor verdere commitments totdat 
het te enover estelde is bewezen. 
Referentie Doc Zender Ontvan er Onvolkomenheden 
Stock hull information • D&P Eng Projecten • Projectleider 

• N.v.t.: Dit document wordt immers zelden meegeleverd. Hierdoor is dit document niet snel terug te vinden, 
om evt. onvolkomenheden aan te kaarten. 

Referentie Doc Zender Onvolkomenheden 
Historical file 

• Historical file is een soort archief van eerder afgeronde bouwnummers, wat ondersteund is door een 
mappenstructuur op het netwerk, die echter niet echt gestructureerd is op de niveaus dieper dan de 
"Systeemcode"-mappen. Een systeemcode geeft een onderdeel van een schip aan. Door het ontbreken aan 
structuur kan het zoeken naar een bepaald bestand tijdrovend zijn. 

• Central Engineering levert geen As-Built tekeningen op. Hooguit maakt Productie wat foto's om de 
afwijkingen ten aanzien van een tekening vast te leggen. Een tekening wordt puur gebruikt als 
communicatiemiddel naar de Productie toe. Dientengevolge is een tekeningenpakket minder geschikt als 
referentie bi" bi·voorbeeld After Sales su ort. 

Standaard Handboeken • Standata 
• Organisatie en functie van de Handboek-werkgroepen staan niet expliciet/formeel vermeld in het Handboek 

TOM. Dit zou kunnen verklaren waarom werkgroep-achtige werkzaamheden achterwege blijven in deze 
tijden van hoge werkdruk. 

• DAMEN kent zo'n 1350 standaardtekeningen. Aangezien de associatie in Figuur 7-1 beheertechnisch 
overzichtelijker is, probeert men bij Standata deze ook te handhaven. Het komt echter voor dat een tekening 
in meer dan 1 handboek voorkomt. 

I S- ofW- I* 1 I Handboek I 
Tekening . . 

Fi uur 7-1 :Tekenin -handboek-associatie 

Standaard Artikelen (DSA) • Standata • Central En ineerin 
• De zoekfunctie aan de client-kant in MARS werkt niet optimaal , bijvoorbeeld zoeken op wildcards is niet 

mogelijk, of er is behoefte aan meer specifieke zoekvelden. Daarentegen is het mogelijk om queries aan de 
DB-kant in MARS te draaien ten behoeve van medewerkers van Standata en CE. Denk bijvoorbeeld aan het 
uitlijsten van incourante artikelen die niet meer gebruikt mogen worden in tekeningen. 

• Een groot knelpunt is dat voor standaard artikelen (DSA) in MARS alleen een 0-revisie mogelijk is, wat 
impliceert dat revisie-verhoging achterwege blijft, en dus evt. wijzingshistorie verloren gaat. Hierdoor komt 
de data-integriteit in het geding. Als een ACAD-tekening eenmaal op "Checked" in MARS staat, is de vanuit 
de stuklijst- (DPL) database gegenereerde Bill Of Material (BOM) op zo'n tekening dan ook vast. Naderhand 
zo'n ACAD-tekening reviseren door bijvoorbeeld componenten te veranderen, impliceert dat de ACAD
tekening op de lagere revisie-niveaus niet meer synchroon loopt met de DPL in MARS. lmmers, de 
wijzingshistorie van DPL en/of DSA ontbreekt. Overigens zouden MARS en ACAD volledig los van elkaar 
staan, als er een interface tussen die 2 a lcicaties aan ebracht zou zi·n. 

Tabet 7-9: Attributen referentie Central Engineering (zowel BEng als DEng) 

Met bovenstaande analyse, zijn de eerste drie vragen van§ 7.2 beantwoord. Het antwoord op vraag 4 
"Welke eisen worden er door Central Engineering aan deze input gesteld?" is <lat Central Engineering 
nergens expliciet heeft vastgelegd aan welke eisen de input moet voldoen. Hier is duidelijk sprake van een 
onvolkomenheid. 
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§ 7.3.2 Completeringstijd nagerekend aan de hand van engineeringstijd 

In § 4.2.3 schuilt bet antwoord op de vragen 5 en 6 van § 7 .2 , namelijk 
• Hoeveel tijd kost het om de inputdocumenten te completeren? 
• Hoeveel tijd kost bet om de outputdocumenten te maken? 

De tijd is In§ 4.2.3 wel in procenten aangegeven. Het completeren van input-documenten ligt tussen de 10% 
en 22% van de engineeringstijd met een betrouwbaarheid van 95%. Met behulp van deze range en de 
projectduur als gegeven, kan de absolute tijdsduur voor het completeren van input-documenten herleid 
worden. Deze herleiding is per engineeringsgroep met behulp van Tabel 7-11, Tabel 7-12, en Tabel 7-13 
bepaald. Hierbij is eerst in Tabel 7-11 de Gemiddelde absolute projectduur ( =PAD) per Engineeringsgroep 
bepaald, door per Engineeringsgroep bet gemiddelde te nemen van het verschil tussen de dag waarop bet 
contract is getekend (=Contract_Date) en de dag waarop het schip is geleverd (=Delivery_Date) van 
afgeronde projecten zoals die opgenomen zijn in het Access-programma "Delivered Ships" met 
referentienummer [28]. Door vervolgens de weekenden en evt. de aanloopperiode van Contract_Date tot het 
moment van effectiviteit van bet contract, i.e. de (aan-) betaling van bet schip, uit te sluiten, verkrijgje de 
Gemiddelde projectduur (=PD). Het is voor de hand liggend om de projecturen zoals die geboekt staan in bet 
urenregistratie-systeem te nemen om de Gemiddelde benodigde tijd voor Engineering ( =GT) te bepalen. 
Echter de historie in bet Access-programma "Delivered Ships" loopt terug tot zelfs 1969, terwijl de uren in 
bet urenresgistratie-systeem pas in bet jaar 1996 beginnen. Tussen 1969 en 1996 zit dus nog een groot gat, 
dat niet te overbruggen is. Daarenboven kon geen massa-selectie op bet urenresgistratie-systeem gemaakt 
worden. Het per bouwnummer handmatig selecteren van de bijbehorende uren is te bewerkelijk. Daarom is 
vervolgens aangenomen dat de gemiddelde benodigde tijd voor Engineering ( =GT) een fractie ( =F) is van de 
Gemiddelde projectduur (=PD). Tabel 7-10 geeft een toelichting van de fracties (=F) die per 
Engineeringsgroep vastgesteld zijn. 

HSNC 0,5 
O&T 0,5 
FF 0,5 
CV 0,6 
Tabet 7-10: Toelichting van defracties (=F=GT/PD) per Engineeringsgroep 

De fracties ( =F) die gebruikt zijn in deze tabellen, zijn geaccordeerd door de managers van de desbetreffende 
Engineeringsgroepen en een aantal projectleiders. Het vervolg van de herleiding naar de Range van de 
benodigde tijd voor Engineering (=RT) met een betrouwbaarheid van 69% wegens een deviatie van ±1 *cr 
(=ST), en de Range van Completeringstijd voor input Engineering (=RC) in Tabel 7-13 verklaart zichzelf 
middels Tabel 7-12. 
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middelde Gemiddelde 
absolute netto 

il;,ojectduur projectduur 
PAD PD 

T&W 0,3 42 
HSNC 208 0,5 104 
O&T 427 219 0,5 110 
FF 511 258 0,5 129 
CV 757 391 0,6 235 
Opm.: exclweekenden 

Q l werkda = 8 uur 
Tabet 7-11 : Gemiddetde benodigde tijd voor Engineering op basis van gemiddetde projectduur 

Engineerings• 
groep 

T&W 
HSNC 
O&T 
FF 
CV 
Opm.: 

Std. dev. 
absolute 

projeetduur 
SAP 

in en 
164 
259 
222 
176 
139 

Std. dev. 
benodigde tijd voor 

Engineering 
ST=r-SP 

inwerki en 
35 
92 
79 
63 

99 59 

Tabet 7-12: Deviatie benodigde tijd voor Engineering op basis van deviatie projectduur 

Engineerings
groep 

T&W 
HSNC 
O&T 
FF 
CV 
Opm.: 

Range 
benodigde tijd voor 

Engineering 
RT=GT:tST 

inwerkda 
[ 6; 77] 
[ 12 ; 197] 
[ 31 ; 189] 
[ 66 ; 192] 
[175 ; 294] 

excl. weekenden 

Range 
Completeringstijd voor 

input Engineering 
{0;G~0,22) 

en 
[ 4 ; 9] 
[10; 23] 
[11 ; 24] 
[13 ; 28] 
[23 ; 52] 

excl. weekeoden 
1 werkda = 8 uur 

Tabet 7- 13: Range benodigde tijd voor Engineering vs. range Compteteringstijd voor Engineering 

In dit hoofdstuk hebben we kunnen vaststellen wat er aan de input van Central Engineering ontbreekt en deze 
vervolgens gekwantificeerd. Moge hiermee duidelijk zijn, dat procesverbetering noodzakelijk is. 
Hoofdstuk 8 zal ingaan op het verbeterplan. 
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Hoofdstuk 8 Verbeterplan _Al 

§ 8.1 Configuratie Management versie II 

Alhoewel het verleidelijk is om ondersteunende systemen, ongewenste wijzigingen en andere 
procesverstoringen anders dan niet voldoende kwaliteit van de input ook mee te nemen in het verbeterplan, 
concentreert het verbeterplan zich op het optimaliseren van de kwaliteit van die input. Juist genoemde 
aspecten kunnen deel uitmaken van andere verbeteringstrajecten. Configuratie Management versie II (CMII) 
richt zich op het aansturen van het engineeringsproces rniddels documenten. Dit stemt dus overeen met de 
gedachtengang, van eerst het engineeringproces bestuderen en verbeteren, waarna de tools ter ondersteuning 
van het verbeterde proces volgen. Daarom is CMII voor de hand liggend als oplossing. Guess, V.C. (2002) 
geeft de volgende definitie voor Configuratie Management. 

-~ 
ng the fall spectrum ofan organisation 

!0,!fjj 
requirements, incliillmg changes, and ass 

J:'\&,-.t 

De input van Central Engineering is een ornzetting van de eisen (= requirements) van de klant qua vorm en 
functie in technische termen. De output-documenten van Central Engineering zijn op hun beurt eisen (= 
requirements) waaraan het schip moet voldoen. Dit zet de basis voor een oplossingsrichting, in termen van 
de ideale input, de ideale input-documenten en betreffende documentenstroom. 

Teneerste dient er een ideale situatie geschetst te worden. Volgens Guess, V.C. (2002) kenmerkt een ideaal 
engineeringsproces zich door: 
(1) evt. door te voeren wijzigingen te accommoderen; 
(2) het hergebruik van standaarden en best practices te optimaliseren; 
(3) er voor te zorgen dat alle eisen (=requirements) helder, consistent, bondig, en geldig blijven; 
(4) (1), (2) en (3) snel en precies naar alle gebruikers te communiceren; 
(5) per geval de conforrniteit aan de eisen te waarborgen. 

Als we nu "input" in zijn algemeen beschouwen, kan gesteld worden dat de ideale input een opdracht (i.e. 
Action List in DAMEN-context) met referenties naar alle benodigde input-documenten, inclusief die 
documenten zelf is. Alle input-documenten afkomstig van de Productgroepen en de bestanden zoals 
opgenomen in§ 7.3 zijn voor zowel Basic Engineering als Detailed Engineering van belang, en moeten 
daarom in de Action List opgenomen worden. Nu wordt er alleen nog naar het bestek en het algemeen plan 
gerefereerd. Zou Central Engineering, Detailed Engineering willen uitbesteden, moet Central Engineering 
ook nog eens alle input-documenten en bestanden die van belang zijn voor de uitbestede 
engineeringswerkzaamheden, toegankelijk moeten maken hetzij via een beveiligde netwerkverbinding als 
VPN, of door die informatie in bijvoorbeeld ZIP-formaat door dan wel mee te sturen per mail respectievelijk 
met een informatiedrager als USE-stick of laptop. 

Voor verdere verbetering van de documentenstroom zoals beschreven in § 2.1.2 , stelt Pels, H.J. (2008) vast 
dat de volgende aspecten van belang: 
1. duidelijk onderscheid tussen een schip en zijn beschrijvende documenten met betrekking tot status en 

versiebeheer; 
2. eenduidige set van statussen voor de documenten; 
3. consistente versie-nummering. 
Deze aspecten gelden voor alle documenten, of Central Engineering ze nou als input gebruikt of produceert. 
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Ad. 1. Duidelijke onderscheid tussen schip en beschrijvende documenten met betrekking tot status & 
versiebeheer 

Dit onderscheid is voomamelijk in concurrent engineering van belang, aangezien documenten en hun verwante 
producten van elkaar in de tijd verschillende statussen en versies hebben. Het identificeren van documenten op 
basis van productnummers veroorzaakt namelijk veel vermijdbare complexiteit. Terwijl sommige documenten in 
een CAD-systeem en andere in een tekstverwerker of spreadsheet-programma warden gecreeerd, warden objecten 
van een product hoofdzakelijk gebruikt om de productstructuur te specificeren. Deze objecten dienen als een 
referentiepunt voor de verschillende documenten op basis waarvan men eigenschappen als naam, type nummer, 
gewicht, prijs, etc. toe kan wijzen. 

Ad. 2. Eenduidige set van statussen voor de documenten 
Iedere versie doorloopt een levenscyclus van elkaar opvolgende fasen. Elke fase wordt met een statuscode 
ge"identificeerd. De statuscode duidt aan waarvoor men een document mag gebruiken. Voor de documentversies 
hanteert men vaak de statuscodes "In-work", "For-review" en "Released". "In-work" duidt aan dat het document 
nog niet volledig is, maar dat anderen deze mogen inzien om een beeld te krijgen van de ontwerpintenties van de 
auteur en evt. commentaar op te roepen. "For-review" betekent dat de inhoud van het document volledig is en dat 
reviewers zouden moeten beginnen met hun werk. "Released" betekent dat het document de herzieningen heeft 
doorstaan en door een gemachtigde persoon goedgekeurd is, waama men het document kan raadplegen voor zijn 
volledige doe!, bijvoorbeeld om een (dee!-) product te produceren. In de praktijk vindt men verschillende namen 
voor statuscodes. Over het algemeen geldt: 
• de status van een document is vooraf vastgesteld in een vaste set van statuscodes; 
• elke versie heeft zijn eigen status; 
• de status van een versie mag nooit teruglopen. 
Status schept een mechanisme om parallele processen te coordineren: elke statusverandering brengt nieuwe 
mogelijkheden met zich mee waarvoor een document gebruikt kan worden en zal dus zekere acties tot stand 
brengen. Hoe grater de set van statuscodes voor een documenttype, hoe fijner de coordinatie tussen de processen 
die het document creeren en gebruiken, mogelijk is. Aangezien elke statusverandering een uitwisseling van 
documenten teweegbrengt, zou men het aantal stappen in een levenscyclus tot een minimum moeten houden. 

Ad. 3. Consistente versie-nummering 
Producten, documenten, processen en projecten hebben allemaal versies omdat hun specificatie tijdens het project 
wijzigt. Documenten warden gewijzigd omdat ontbrekende of verkeerde specificaties aan het licht komen. Een 
engineeringsproces produceert documenten als deliverable. Een document heeft een titel en een nummer en wordt 
aan een auteur toegewezen, zelfs voor de inhoud geschreven is. Na verspeiding van een vrijgegegeven document 
in de organisatie, kan voorkomen dat zijn inhoud gewijzigd dient te warden. In dat geval wordt er een nieuwe 
versie van het document gemaakt en vervolgens weer verspreid in de organisatie. Versies warden met 
versienummers ge"identificeerd, omdat het gebruik van versies die achterhaald zijn vermijdbare kosten 
veroorzaakt. In de praktijk gebruikt men diverse schema's voor de versienummering. Hierbij dient men rekening 
te houden met de volgende twee principes: 
• Opeenvolgende versies vormen een geordende set. De volgorde in zo'n set moet eenduiding door het 

versienummer bepaald zijn. De reden hiervoor is dat een hogere versie altijd gezien wordt als een verbetering 
op zijn voorganger. 

• lndien een versie vrijgegeven is ter inzage voor andere personen (collega-engineers, reviewers, andere 
afdelingen, exteme partijen) dan de auteur, waama een wijziging gemaakt wordt, dient er voor de vrijgave 
van het doorgevoerde wijziging een nieuwe versie gemaakt te worden. Voor het opvoeren van versies, kunnen 
we een drietal redenen noemen. Ten eerste, iemand heeft wellicht commitments (zoals ontwerpbeslissingen of 
organisatorische commitments) op het vrijgeven document gemaakt. Ten tweede, men wil de exacte 
aanleiding van deze commitments kunnen herleiden. Ten derde, men wil een record maken van die entiteiten 
die aansprakelijk zijn voor deze commitments. Hoe lang de oude en achterhaalde versies gearchiveerd blijven 
is een openvraag. 

In een PDM-systeem zijn document en versie verschillende objectklassen, en elke versie is een verschillend 
object. De essentiele eigenschappen van een versie zijn het versienummer, de creatiedatum, de status, en het 
bestand als drager van de inhoud van deze versie en bijbehorende status. 

De keuze voor Configuratie Management zou ertoe moeten leiden dat een ideale opdracht met ideale input
documenten gezamenlijk een ideale/streef- situatie teweeg zullen brengen, waarin een ideale PV A-kromme, en 
een ideale patroon van tijdsbesteding (bijvoorbeeld meer dan 60% productief werk) te behalen zijn. 
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§ 8.2 Aanpassing engineeringsproces t.b.v. input CE o.b.v. CMII 

Om de kwaliteit van de input te verhogen en vervolgens te waarborgen, stelt dit verbeterplan in concreto 
voor om een aantal aanpassingen te maken ten aanzien van het engineeringsproces zoals opgenomen in 
Figuur 3-1. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op CMII en zijn in Figuur 8-1 te zien. Het betreft de volgende 
aanpassingen: 
1. De taak "Completeren" (van de input) van Central Engineering naar Productgroepen verschuiven; 
2. Het review-proces formeel deel laten vormen van het engineeringsproces op zowel PG- als CE-niveau; 
3. Een eenduidig vrijgaveproces introduceren; 
4. Na de bouw maar voor de oplevering van het schip een vast verificatiemoment op PG-niveau inlassen; 
5. Aan het eind van elk project structureel een evaluatiemoment inlassen. 
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Figuur 8-1 : Gesloten Engineeringsproces (To-Be Situatie) 

Ad. 1. De taak "Completeren " (van de input) van Central Engineering naar Productgroepen verschuiven 
In de huidige situatie heeft Central Engineering er een gewoonte van gemaakt om input (startdocumenten 
e.d.) van een Productgroep te accepteren zelfs als deze niet compleet is. In het laatste geval nemen 
engineers het op zich om de input alsnog te completeren, opdat de engineering van start kan gaan. Dit 
verbeterplan stelt nu voor dat de Productgroepen samen met Central Engineering de input voor Central 
Engineering eerst reviewen. Door Central Engineering bij het reviewen te betrekken, kan Central 
Engineering direct feedback geven ten aanzien van onvolkomenheden, waardoor de bereffende 
Productgroep de gecontateerde onvolkomenheden gelijk te niet kan stellen. Pas als zowel de 
Productgroepen als Central Engineering akkoord zijn met de inhoud van de input, kan de bereffende 
Productgroep de input vrijgeven naar Central Engineering toe. De (assistent) projectleiders van de kant 
van Central Engineering zijn voor dit gezamenlijk reviewen de aangewezen personen. Hiermee geeft 
Central Engineering een prikkel bij de Productgroepen af, dat de Productgroepen voortaan net iets meer 
aandacht aan de kwaliteit van de input voor Central Engineering moeten besteden. 
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Ad. 2. Het review-proces formeel dee/ laten vormen van het engineeringsproces op zowel PG- als CE-niveau 
In § 3.2 is gebleken dat geen (formeel) review-proces opgenomen is in het engineeringsproces. De taak 
review is tweeledig. Ten eerste omvat het een verificatie door proces X of een uitstromend document cf. 
de eisen is opgesteld. Ten tweede omvat het een validatie door proces X+ 1 of datzelfde uitstromende 
document door hem als input gebruikt kan worden. Een review is succesvol als beide processen het eens 
kunnen worden dat het document door proces X vrijgegeven kan worden. In Figuur 8-1 zijn er drie 
review-momenten, namelijk voor de vrijgave van Productgroepen naar Central Egineering, voor de 
vrijgave van Basic Engineering naar Detailed Engineering, en voor de vrijgave van Central Egineering 
naar de bouwwerf. 

In de huidige situatie wordt Central Egineering niet betrokken bij het voortraject van een project, e.g. de 
fase waarin Landengroep en klant nog aan de onderhandelingstafel zitten en PG-Projecten ingezet wordt 
om een omzetting te maken van de klantenwensen in een voorstel ontwerp. Het zou handiger zijn als 
Central Egineering al vanaf deze fase zijn zegje kan maken, waardoor Central Egineering bij het 
overhevelen van het project van de Productgroepen naar Central Egineering minder valkuilen ondervindt. 

Door het review-proces als vast onderdeel op te nemen in het engineerinsgproces, wordt de kans vergroot 
dat afwijkingen in een vroeg stadium van het project aan het licht komen. Dit heeft een kostenbesparend 
effect omdat dubbelwerk voorkomen wordt en omdat wijzigingen duurder worden naarmate ze in een 
later stadium van een project worden uitgevoerd. Review-taken dienen onder de (assistent) projectleiders 
gebracht te worden, zodoende wijzigingen in een gevorderd stadium van het project voor te zijn. 

Ad. 3. Een eenduidig vrijgave-proces introduceren 
In § 3.2 is te lezen dat bouwwerven pas toegang hebben tot een vrijgegeven document met de status 
Checked, nadat deze vanuit het MARS-systeem uitgeprint en opgestuurd wordt met de zogenaamd LOT
datum als peil-datum. Door het voor de bouwwerven mogelijk te maken dat zeal vanaf het eerste 
vrijgave-moment, e.g. de datum waarop het document op Checked gezet werd, toegang hebben tot het 
document, voorkom je praktijken waarin men een versie van een vrijgegeven document gaat bewerken 
tussen de Checked- en LOT-datum zonder het versienummer op te hogen. Je maakt het vrijgave-proces 
eenduidig door een nieuwe versie aan te maken, als zowel tijdens de review als na de vrijgave van een 
versie geconstateerd wordt dater wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Tabel 8-2 geeft een voorbeeld 
van een ideale document-levenscyclus, waarbij gebruik wordt gemaakt van de statussen zoals opgenomen 
in Tabel 8-1. 

Preliminar (Pr) Read & Plotted (R&P) Checked (Chk) 
In Work (IW) For Review (FR) Released (Rel) 

Tabet 8-1 : Vertating statussen tussen DAMEN & Verbeterptan 

:!ilrijdsifjn #i -> -> -> 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Versie I 1 1 2 2 2 3 3 

8 
3 

, status Pr/IW Pr/IW R&P/FR Pr/IW R&P/FR Chk/Rel Pr/lW R&P/FR Chk/Rel 
;/;~pmerking Start Wijzigingen Wij zigingen Versie 3 is 
;'00!', \{tt versie 1 doorvoeren doorvoeren definitieve 

op basis van na vrijgave vrijgegeven 
review versie 2 versie 
versie 1 

Tabet 8-2: Voorbeeld vers1ebeheer & statusvertoop van een document 

Ad. 4. Na de bouw maar voor de oplevering van het schip een vast verificatiemoment op PG-niveau in/assen 
Men dient voor elk project een verificatie-commissie op te stellen, om de kwaliteit van het primaire 
proces bij DAMEN te verhogen. Deze commissie moet beoordelen, e.g. verifieren, in welke mate de 
hoofd-deliverables van elke betrokken afdeling op elkaar afgestemd zijn. Verificatietaken dienen in dit 
geval verspreid te worden onder !eden van die verificatie-commissie, met name voorman Productie, 
projectleider CE, en project manager PG, die op management-niveau betrokken zijn bij het project in 
kwestie. Zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de hoofd-deliverables van een project, i.e. het schip, 
het tekeningenpakket, respectievelijk de input-documenten. De bedoeling van verificatie voor oplevering 
is dus te beoordelen of het schip volgens de specificatie gebouwd is. 
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Ad. 5. Aan het eind van elk project structureel een evaluatiemoment in/assen 
Na aflevering van het schip moet een evaluatie plaatsvinden. Het is de taak van de projectmanagers 
op PG-niveau om deze te organiseren, aangezien zij het project vanaf contractering tot aan de 
oplevering van het schip leiden en dus het voordeel hebben van een helicopterview. In de evaluatie 
participeren Central Engineering, Productie, en de Landengroepen . Doel is om zaken te benoemen 
die niet optimaal verlopen zijn. Oorzaken en verantwoordelijken moeten worden aangewezen. Actie 
moet worden gestart om herhaling te voorkomen. 

§ 8.3 Aanvullende aanbevelingen 

§ 8.3.1 Product Data Management 

Deze paragraaf geeft aan dat een Product Data Management (PDM) Systeem als ondersteuning voor de 
voorgestelde aanpassing aan het engineeringsproces opgevoerd kan worden. In Tabel 8-3 staan de functies 
van een PDM-systeem zoals Helms, R.W. (2002) die heeft vastgesteld. De kolommen geven de informatie 
aan die een PDM-systeem kan bijhouden, terwijl de rijen de objecten aangeven. De PDM-functies komen tot 
stand door de kruising tussen de informatie en de objecten. 

Re Structuur Levensc clus 
Document • Vault management • Document change impact • Document versiebeheer 

• Document identificatie & analyse • Document status & 
nummering vrijgavebeheer 

• Document viewing & mark-up • Document baselines 

• Scannin & ima in 
Product • Product identificatie • Product structuur modellering • Product versiebeheer 

• Product catalogus/ classificatie • Product configuratie • Product status & 

• Product structuur viewing vrijgavebeheer 

• Product structuur calculaties • Product baselines 

• Product chan e im act anal se 
Proces • Proces identificatie • Work breakdown structuur • Werk planning 

• Proces tracking modellering • Werk tracking 

• Organisatie breakdown • Workflow management 
structuur modellering 

• Structuur viewin browsin 
Tabet 8-3: Typologie van PDM Functies 

Met behulp van de PDM-functie "Repository" kan men om en om een check in (CI) en check out (CO) 
uitvoeren voor alle documenten die men vanuit het bestaande Client-Server architectuur in het PDM-systeem 
wilt opnemen. Figuur 8-2 geeft een globaal overzicht van hoe de diverse systemen zich tot elkaar verhouden. 
Een engineer zit aan een "client" te werken en heeft rniddels een "server" toegang tot allerlei 
netwerkdiensten. Alvorens een engineer aan een tekening begint, doet hij een check in. Dit impliceert dat de 
initiele versie 
(bijvoorbeeld versie 1) en status (bijvoorbeeld Preliminary/ In Work) van de tekening rniddels het PDM
systeem opgeslagen worden als metadata. Net voordat de engineer aan de tekening begint, doet hij een check 
out. Dit voorkomt dat andere mensen anders dan de auteur de tekening en gerelateerde metadata kunnen 
wijzigen. Zolang de engineer nog bezig is aan de tekening (die dus de status Preliminary/ In Work nog 
heeft), wordt de tekening op een netwerkschijf opgeslagen. Zodra de engineer klaar is met de tekening doet 
hij een check in, waarmee de status opgehoogd wordt naar Ready & Plotted/ For Review, en vervolgens in 
het PDM-systeem opgeslagen wordt als metadata. 
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CI 

Client Server PDM-systeem 
co 

Opslag 

Figuur 8-2: Communicatie tussen systemen 

Mede met behulp van de PDM-functie "Levenscyclus" kan men uiteindelijk Tabel 8-2 uitbreiden in Tabel 8-4 met 
check in (Cl) en check out (CO) -momenten. 

Tijdslijn -> -> -> 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Cl/CO CI co CI co CI co CI 
Versie I I 1 2 2 2 3 3 3 
Status Pr/IW Pr/IW R&P/FR Pr/IW R&P/FR Chk/Rel Pr/IW R&P/FR Chk/Rel 
Opmerking Start Wijzigingen Wijzigingen Versie 3 is 

versie I doorvoeren doorvoeren definitieve 
op basis van na vrijgave vrijgegeven 
review versie 2 versie 
versie I 

Tabet 8-4: Voorbeetd versiebeheer & statusvertoop van een document met PDM 

Voor deze opdracht zijn we even alleen gei"nteresseerd in het object Document met de daarbij behorende sub
functies. Als we de eerste rij van Tabel 8-3 uitdiepen en tegen de voordelen van PDM hangen, krijgen we 
Tabel 8-5 , zoals Coester, R. (2003) en Goes, J.W. (2002) het opgenomen hebben. 

Document Structuur Mana ement 

Bill of Material ✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

✓: Gebruik van PDM functie ondersteunt PDM Voordeel 

Tabet 8-5: PDM Functies vs. PDM Voordeten 

Tabel 8-6 geeft de link weer tussen de PDM-voordelen en de doelstellingen van Central Engineering. Hiermee is 
aangetoond dat PDM bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van Central Engineering. 
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DoekleUI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

0 timaal resterende medewerkers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maximaliseren standaard werkmethoden (zowel BEn . als DEn .) ✓ ✓ ✓ 

Minimaliseren dubbel werk / rework ✓ ✓ ✓ ✓ 

Efficient bezi metBN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓: PDM Voordeel faciliteert de reali satie van Doelstelling CE 

Tabet 8-6: PDM Voordelen vs. Doelstellingen CE 

De matrix in Tabel 8-3 laat zien hoe breed het aandachtsgebeid van PDM is. In het vervolg van AEGOR's 
adviesproject past PDM daarom goed als oplossing voor nader aan te pak:ken tekortkorningen aan het 
engineerisproces, welke tijdens de inteme orientatie aan het licht kwamen. Voor een overzicht van eerder 
geconstateerde verbeterpunten, kan Hoofdstuk 6 geraadpleegd worden. Het vermoeden is dat de product- en 
proces-gerelateerde functies van PDM de andere verbeterpunten dan "Goede en duidelijke specificatie als 
input op uitvoerend niveau" zullen aanpak:ken. 

§ 8.3.2 Meten ter monitoren van bet engineeringsproces 

Het engineeringsproces moet zodanig ingericht zijn dat het gemonitord kan worden. Hiermee kan het effect 
van de verbeterslagen inzichtelijk gemaakt worden. Dit verbeterplan stelt daarom voor om metadata van 
documenten vast te leggen ten behoeve van MMO- en PV A- metingen zoals beschreven in Hoofdstuk 4 
respectievelijk Hoofdstuk 5 door: 

• Vaste set van engineeringsactiviteiten bij te houden, en deze in "Contra-Productief' en "Productief' 
op te delen; 

• Check-in tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden, en deze 
in "Contra-Productief' en "Productief' op te delen; 

• Release tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden; 
• Tekenuren bij de check in van elke tekening en per bouwnummer op te vragen; 
• Review-uren bij de voltooiing van elke review van een tekening en per bouwnummer op te vragen 
• Projecturen (= sommering van de teken- en review-uren) per bouwnummer bij te houden. 

Aangezien allerlei data betreffende bovenvermelde attributen ondersteund en bijgehouden moeten worden 
om de voorgestelde oplossing te bewerkstelligen, vereist dit een database met grote opslagcapaciteit, e.g. 
PDM-systeem. Om het effect van de verbeterslagen aan te tonen, moet men eerst een nul-meting te maken, 
van waaruit men vertrekt. De meetresultaten in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 dienen goed als nul-meting. 
Voor het uitvoeren van de metingen zelf kan men de aannames, theorieen, en werkwijze zoals beschreven in 
Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 als referentie hanteren. 

Randvoorwaarde voor deze oplossing is wel, dater een interface moet zijn tussen de database en een 
spreadsheetprogramma (bijvoorbeeld MS Excel), zodoende grafieken te kunnen genereren aan de hand van: 
• de set van engineeringsactiviteiten, en projecturen ten behoeve van de MMO-metingen; 
• de check-in tijdstippen, release tijdstippen, teken-, review- en projecturen ten behoeve van de PVA-

metingen. 

Het voorgestelde in deze paragraaf is zeer bewerkelijk, maar kan dus goed ondersteund worden met een 
PDM-systeem. Naast het feit dat volgens de matrix in Tabel 8-3 veel aspecten van CMII terugkomen in zo'n 
PDM-systeem, kan met behulp van de functie Vault management allerlei document-gerelateerde data 
opgeslagen worden ook ten behoeve van het meten aan het engineeringsproces. 
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§ 8.3.3 Document Management: "Slimme" Templates & Documentgenerator 

Dit verbeterplan stelt complementair aan de aanbeveling voor een PDM-systeem voor, om in het kader van 
Document Management, "slimrne" templates waar mogelijk te gebruiken voor de tekstuele input
documenten, met name Action list, Check list, Work list, Additional work list, DTC material specification, 
en Bestek/Specification. Dit is enerzijds ter verdere standaardisatie van deze documenten, en anderzijds 
"copy-paste" acties tegen te gaan en dus verrnijdbare fouten voor te zijn . De hoofdeis die de webpagina met 
referentienummer [30] aan de lay-out van zo'n template stelt, luidt als volgt: tekst, font-types , font-grootte , 
figuren, tabellen, headings, footnotes, paginering, paragrafen, hoofdstukken, secties, en marges op een 
esthetische wijze structureren en tegelijkertijd elke pagina maximaal benutten voor de uniforrniteit. 

Het "slimme" zit in de op een vaste set van logica, bedrijfsregels en S- & W-regels gebaseerde intrinsieke 
check die de inhoud van elk zo ' n template en zijn "instances" valideert. Het is voor de hand liggend deze 
regels in een geautomatiseerde code op te nemen. Voor een Action list gaat het om een validatie of de te 
nemen acties op elkaar afgestemd zijn . De onvolkomenheden van de Check list en Work list zijn niet 
noemenswaardig of van dien aard dat ze speciale aandacht behoeven, zoals dat uit § 7 .3 blijkt. Voor de DTC 
material specification, het bestek ( = specification), Additional work list ( = wijziging op een bestek) wordt de 
Documentgenerator aangedragen als oplossing. 

Aangezien het bestek (= specification) een van de belangrijkste input-documenten voor Central Engineering 
is, en tevens een directe ornzetting van de eisen (= requirements) van de klant in technische (tekstuele) 
termen is, tracht deze paragraaf een en ander te concretiseren hoe men de mate van helderheid/consistentie, 
beknoptheid, geldigheid en compleetheid met betrekking tot de inhoud van een bestek kan verhogen. Ea kan 
ook toegepast worden op een der andere genoemde documenten. Bij de Productgroep HSNC heeft men reeds 
een bestekgenerator ge·implementeerd van de software leverancier Sofon. Deze geeft invulling aan de 
volgende CM-aspecten: 
(1) vastlegging van wijzigingen, door het bijhouden van een wijzigingshistorie te faciliteren; 
(2) optimalisering van het hergebruik van standaarden, door een DB met artikelen en hun attributen centraal 

bij te houden, waar in documenten verwezen kan worden; 
(3) zorgen dat de inhoud van documenten helder/consistent, bondig, en geldig zijn . 

Figuur 8-3 is een weergave van een Documentgenerator, die op functioneel vlak uitbreidt op de 
bestekgenerator momenteel in gebruik bij HSNC. Het idee is om allerlei relevante informatie van 
componenten en evt. wijzigingen op die informatie centraal in een database (DB) bij te houden. Door lijst
velden voor de specificatie van type en/of merk van componenten in templates op te nemen, en deze lijst
velden rniddels een op SQL gebaseerde interface/link aan de DB te koppelen, hoeft men bij evt. wijzigingen 
op DB-niveau slechts die velden te verversen waarop een wijziging van toepassing is. Een SQL-query kan 
worden gebruikt om alleen de courante en geldige componenten en bijbehorende attributen uit het DB op te 
vragen . De velden mogen vergezeld worden van begeleidende "droge" tekst, om het geheel helder te houden. 
Door vervolgens de losse "instances" van elke template, i.e. tekstblokken, te groeperen, kan een bestek 
worden gegenereerd. Het bestek wordt dus modulair opgebouwd. Het is overigens verstandig om per 
systeemcode (= code ter identificering van een indeling en/of onderdeel van een schip), die DAMEN-breed 
bekend is, rninimaal een tekstblok te hanteren. Zo behoud je de structuur van bet bestek zoals men die nu 
kent. Het resultaat is een bestek dat het helder/consistent, beknopt, en geldig is. 
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:r"abell 

Tabel1 

aarde 2,2 Waarde 2,3 

Tabeln 

Attribuut 1 

Waarde 1,1 

Waarde 2,1 

Veld 1, Veld 2 en Veld 3t.b.v. consistente en geldigetekstblokken 
Tekst t..b. v. heldere tekstblokken 
Documentgenerator t.b.v. consistente, geldige, heldere, en complete bestekken 

Waarde 3,1 :w aarde 3,2 Waarde 3,3 Waarde 3, 1 Waarde 3,2 3,3 

I I Database 
___ ...J. ____________ I ---------

1 I r.----;:========~--~· ---, Tekstverwerker 
Tekstblok 1 Bestek 

I 

I L.. Veld l 11 Tel<at ' ,---- ~L--~~---•~ 
I 

Teat 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

,-.--- --- -·-- -·--
Tebt ·•· 1 r Wd2 "l I Tebl 

Tekstblokx 
Tebt 

---------, 
~-Tea_._• _~I ,-,I ,--Veld-3----, 

& fusering van 
tekstblokken 

Figuur 8-3: Documentgenerator ter generering van documenten met aan DB gelinkte updateable velden 

Het groeperen van de losse tekstblokken geschiedt als volgt. Ten eerste dient men per engineeringsgroep en 
per type schip, de tekstblokken vast te leggen. Elk tekstblok moet voorzien worden van een unieke set van 
metadata, waarmee men zo'n tekstblok kan identificeren. Elke set van metadata moet siginificant genoeg 
zijn, om aan te kunnen geven welke tekstblokken bij elkaar gegroepeerd mogen worden. Dit is om te 
voorkomen dat bijvoorbeeld een tekstblok van T&W gekoppeld wordt aan een van HSNC. Om de 
groepering soepel te laten verlopen, kan men als extra maatregel de tekstblokken per scheepstype in mappen 
plaatsen. Vervolgens is het een kwestie van die tekstblokken selecteren die van toepassing zijn, om de 
omzetting van de klantenwens te voltooien. Elk veld in die tekstblokken dient overigens van een herkenbare 
en significante tag voorzien te zijn, opdat velden die dezelfde waarden moeten weergeven, net voor de 
groepering met elkaar gematcht kunnen worden. Bij afwijkende matches mag zo'n bestek nog niet 
vrijgegeven worden. Hier geld dan ook de levenscyclus zoals beschreven in § 2.1.2 . 

Aangezien zowel de Productgroepen als Central Engineering baat bij zo'n oplossing hebben, zou men 
gezamenlijk kunnen bepalen of men op zoek gaat naar een systeem dat bovenstaande functionele eisen 
vervult, of dat men het bestaande systeem uitbreidt met maatwerk of evt. aanvullende en ondersteunende 
modules. 
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§ 8.3.4 Uitsmeren van vastleg-momenten over bet project 

Deze paragraaf tracht een basis te scheppen voor de discussie dat een bestek voor one-offs opgesplitst kan 
worden op basis van de vastleg-momenten van de eisen van de klant, waardoor wijzigingen tot een minimum 
beperkt worden. Dit maakt het engineeringsproces flexibel en dus gereed voor de invoering van Concurrent 
Engineering, waardoor men beter kan inspelen op de wensen van klanten. 

Het uitsmeren van de vastleg-momenten over een project is in Figuur 8-4 opgenomen. Hierin is te zien dat 
men voor one-offs van Situatie 1 naar Situatie 2 moet overgaan, met: 
Ei s.i = Start vastlegging van eis i door afdeling X; 
Val.i = Start validatie van eis i door afdeling X+l. 

Van Situatie 1: 
Eis.1,2,3 Val.1,2,3 

I I 
1---------------------------------------------------

Start Project 

Naar Situatie 2: 
Eis.I Val.1 Eis.2 Val .2 Eis.3 Val.3 

I I I I I I 
1----------------------------------------------------------------------------I 

Start Project Eind 

Figuur 8-4: Uitsmeren van vastleg-momenten over het project 

De achterliggende gedachte is dat het reduceren van het verschil tussen Eis.i en Val.i, het project 
beheersbaarder en overzichtelijker maakt met betrekking tot de omzetting van de eisen naar het eindproduct, 
waardoor de kans op misverstanden en evt. daaruit voortvloeiende door te voeren wijzigingen gereduceerd 
worden. Dit heeft een positief effect op de doorlooptijd van het project en ook het verloop van het 
engineeringsproces. Door het uitsmeren van de vastleg-momenten over het project, creeer je dus een basis 
voor de invoering van Concurrent Engineering. Het belangrijkste voordeel is dat de klant een deel van zijn 
eisen pas later hoeft vast te leggen, zodat er minder kans op wijziging is. Dit geeft meer rust in het proces. 

Orders voor standaardscheeptypen zijn anderzijds vrij rechttoe rechtaan. Het effect in dit geval is cf. 
Situatie 1 in Figuur 8-4, namelijk dat een vastleg-moment aan het begin van het project volstaat, onder 
voorbehoud dat het verbeterplan ingevoerd wordt. Hier is het voordeel dat componenten die niet afhankelijk 
zijn van klantenwensen, op voorraad gehouden kunnen worden. 
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§ 8.4 Draagvlak voor bet verbeterplan 

Draagvlak voor Configuratie Management (op CE-niveau) 
Door de document-levenscyclus met behulp van Configuratie Management aan te scherpen, wordt zo ook 
draagvlak gecreerd voer evt. invoering van het PV A-meetsysteem. Aangezien Central Engineering nu al een 
eigen versie- en statusbeheer van documenten heeft, is de voorgestelde aanscherping te overbruggen. 

Draagvlak voor de Documentgenerator ( op CE-niveau) 
De afstudeerder heeft het concept van een Documentgenerator aan een aantal engineers uitgelegd. De 
reacties waren positief. 

Draagvlak voor een eenduidig vrijgave-proces (op CE-niveau) 
Hier is een taak voor AEGOR weggelegd om tijdens zijn adviesproject aan Central Engineering duidelijk te 
maken dat een helder vrijgave-proces, het verloop van het engineeringsproces ten goede komt. 

Draagvlak voor een formeel review-proces ( op CE-niveau) 
Hier is een taak voor AEGOR weggelegd om tijdens zijn adviesproject aan Central Engineering duidelijk te 
maken dat een helder review-proces, het verloop van het engineeringsproces ten goede komt. 

Draagvlak voor bet meetsysteem (op CE-niveau) 
Elke engineer houdt het aantal uren bij dat hij/zij aan een project gewerkt heeft en schrijft dit weg naar een 
project-/bouw- nummer. Het management van Central Engineering dient aan de engineers te communiceren 
dat het urenregistratie-systeem en het meetsysteem los van elkaar staan. De uitkomsten van het meetsysteem 
worden dus niet gekoppeld aan de urenregistratie omdat de focus op de performance van het 
engineeringsproces ligt qua voortgang en tijdsbesteding, en niet de prestatie van de engineers zelf. 

Draagvlak voor completeren (op PG-niveau) 
De afstudeerder heeft aan enkele Proposal Engineers van de afdeling Productgroepen, e.g. producenten van 
o.a. bestekken, gevraagd of zij instemmen met het voorstel om engineers en projectleiders van Central 
Engineering voortaan afwijkingen ten aanzien van input-documenten structureel aan de Productgroepen 
terug te koppelen, opdat het completeren bij de Productgroepen terechtkomt i.p.v. bij Central Engineering. 
Ze reageerden instemmend. 

Draagvlak voor verificatie en evaluatie (op PG-niveau) 
Het management van Central Engineering zou als ontvanger van deliverables of klant van de 
Productgroepen, aan de Productgroepen duidelijk moeten maken dat het in het belang van het verloop van 
het primaire proces bij DAMEN is, dat PG het verificatie-proces en de evaluatie van het project stuurt. 
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Hoofdstuk 9 Implementatieplan voor bet verbeterplan .... ti). 

§ 9.1 Implementatietraject 

Aangezien het verbeterplan zoals beschreven in Hoofdstuk 8 pas na afronding van het adviesproject van het 
adviesbureau AEGOR deels of geheel ge·implementeerd zou kunnen worden, is het aan AEGOR om met een 
concreet implementatieplan te komen. Volledigheidshalve is het wel handig, om nu al een voorlopige 
implementatietraject uit te stippelen, waarmee zo veel mogelijk voordeel te behalen is bij het implementeren 
van het in dit verslag voorgestelde verbeterplan. De plan van aanpak die in deze paragraaf aangereikt wordt, 
schrijft voor dat men de hoofdtaken I t/m V het beste volgens het schema in Figuur 9-1 , en de neventaken 
volgens de volgorde 1,2,3, enz. kan uitvoeren. Het idee is dat de voorliggende fase ten grondslag ligt aan de 
naliggende fase. In Figuur 9-1 is ook te zien dat men de hoofdtaken III en IV parallel kan uitvoeren. Men zou 
naderhand deze plan van aanpak moeten uitkristalliseren en aan een tijdsplanning koppellen. 

I. Vervolgfase van het adviesproject van AEGOR voortzetten 
II. Aanpassingen aan engineeringsproces ten behoeve van input CE op basis 

van CMII invoeren 
III. MMO-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 
IV. PDM-systeem invoeren 
V. PVA-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 

Figuur 9-1: Schema voor implementatietraject 

I. Vervolgfase van het adviesproject van AEGOR voortzetten: 
1. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de vervolgfase ligt bij adviesbureau AEGOR. 

II. Aanpassingen aan engineeringsproces ten behoeve van input CE op basis van CMII invoeren: 
1. De taak "Completeren" (van de input) van Central Engineering naar Productgroepen verschuiven; 
2. Het review-proces formeel dee! laten vormen van het engineeringsproces; 
3. Een eenduidig vrijgaveproces introduceren; 
4. Net voor de oplevering van het schip een vast verificatiemoment op PG-niveau inlassen; 
5. Aan het eind van elk project structureel een evaluatiemoment inlassen. 

III. MMO-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces: 
1. Meetresultaten van het MMO-onderzoek in § 4.2 als nulmeting hanteren; 
2. Voorbereiding & voortraject van het MMO-onderzoek cf.§ 4.1.1 uitvoeren; 
3. MMO-meet-systeem invoeren; 

IV. PDM-systeem invoeren: 
1. Eisen aan het PDM-systeem vaststellen om het engineeringsproces optimaal te ondersteunen; 
2. PDM-systemen op de markt exploreren; 
3. Short list van PDM-systemen opstellen aan de hand van mapping tussen functionaliteiten en eisen; 
4. Een PDM-systeem onderbouwd selecteren om in te voeren. 

V. PVA-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces: 
1. Check-in tijdstippen, release tijdstippen, teken-, review- en projecturen als meetgrootheid hanteren; 
2. Meetresultaten van het PVA-onderzoek in§ 5.2 als referentie/voorbeeld hanteren; 
3. Voorbereiding & voortraject van het PVA-onderzoek cf. § 5.1.1 uitvoeren; 
4. PVA-meet-systeem invoeren. 
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§ 9.2 Risico-analyse 

Bij de implementatie van de aanpassingen aan het engineeringsproces, is de volgende risico te onderkennen: 
• Men verzuimt de aanpassingen aan het engineeringsproces geheel of deels door te voeren. 
Om de kans dat deze risico zich voordoet te reduceren, dient men binnen Central Engineering draagvlak te 
creeren voor het verbeterplan . In § 8.4 staat hoe men te werk zou kunnen gaan om draagvlak te scheppen. 
Deze dient men uiteraard verder te concretiseren. 

Bij de implementatie van het MMO- en PVA-meetsysteem, zijn de volgende risico' s te onderkennen: 
• de set van engineeringsactiviteiten ten behoeve van de MMO-metingen kan niet toereikend zijn; 
• men laat de implementatie van een PDM-systeem achterwege. 

Een algemene aanbeveling ten aanzien van de implementatie van het MMO- en PV A-meetsysteem is om 
binnen Central Engineering iemand aan te stellen die het gebruik van de prestatiemeetsystemen begeleidt. Er 
is namelijk een risico dat indien er niemand voor het systeem verantwoordelijk wordt gesteld de systemen 
niet ingevoerd zullen worden. De Directeur Engineering zou ervoor kunnen opteren een persoon of 
misschien voor de hand liggend de managers van elke engineeringsgroep verantwoordelijk te stellen voor het 
monitoren binnen zijn engineeringsgroep. De Manager Engineering zou op zijn beurt deze taak kunnen 
delegeren aan een projectleider binnen zijn engineeringsgroep, zodoende te waarborgen dat het 
engineeringsproces gemonitord wordt. 

Het eerste probleem is tegen te gaan door alle activiteiten binnen alle engineeringsgroepen afzonderlijk te 
inventariseren, en deze vervolgens in een hoofd-activiteiten-lij st op te nemen. De volgende stap is om alle 
overlappingen en duplicaties uit deze lijst te schrappen. Wat dan overblijft zal waarschijnlijk alle activiteiten 
binnen Central Engineering dekken. 

Aangezien het invoeren van het PVA-meetsysteem voortbouwt op de implementatie van een PDM-systeem, 
zou het adviesproject van AEGOR moeten uitwijzen in hoeverre de implementatie van een PDM-systeem 
bijdraagt aan de doelstellingen van Central Engineering. Wanneer het zover is, kan men gaan denken hoe 
men het PV A-meetsysteem in een PDM-systeem kan implementeren. 
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§ 9.3 Kosten & baten analyse 

Aangezien het minder waarschijnlijk is dat het verbeterplan in zijn geheel in 2008 en 2009 uitgevoerd wordt, 
gaan we hier kijken wat het effect van de invoering ervan voor 2010 zou betekenen. Laat duidelijk zijn, dat 
de berekening die volgt puur bedoeld is om een indicatie te geven van de mogelijk besparingen. 

Ten tijde van dit schrijven waren er nog geen cijfers bekend voor 2009, laat staan 2010. Daarom hanteren we 
de cijfers van 2008 als referentie. Nieuwenhuizen, B. (2008) heeft 440* 103 engineeringsuren voor het jaar 
2008 begroot. Voor 2010 hanteren we gemakshalve ook 440*103 engineeringsuren. De MMO-resultaten in§ 
4.2.3 hebben uitgewezen dat de engineers voor 44% van de tijd bezig zijn met contra-productieve 
werkzaamheden. Omdat het onwaarschijnlijk is dat je de contra-productieve uren in een keer tot nul (0) kunt 
reduceren, gaan we hier uit van een op korte termijn haalbare verbetering van de productiviteit van 10%. Dan 
praten we over een hypothetische besparing van 44* 103 uren voor 2010. Tegen een gemiddelde uurtarief van 
€40,00 resulteert dit in een bruto-besparing op de kostenpost van €1,76* 106 voor 2010. 

Anderzijds zijn er door Central Engineering kosten gemaakt om deze afstudeeropdracht en het adviesproject 
van AEGOR te bekostigen. Het gaat om de volgende bedragen: 
• Kosten afstudeerder: 9 maanden *€450,00/maand = €4.050,00; 
• Kosten AEGOR-begeleiding: 9 maanden * 4½ weken/maand * 8 uren/week * €100,00/uur = €31.200,00; 
• Kosten TU-begeleiding: 4 maanden * 4½ weken/maand * 8 uren/week * €100,00/uur = €13.870,00. 
Bij elkaar opgeteld, resulteert dit in €49.120,00. 

In de toekomst zullen er nog meer kosten door Central Engineering gemaakt moeten worden, wil men het 
voorgestelde implementatietraject helemaal doorlopen. Dan hebben we het over de volgende kostenposten: 
• Kosten om veranderingen volgens CMII te brengen in het huidige engineeringsproces; 
• Kosten voor het invoeren van het MMO-meetsysteem; 
• Kosten voor het invoeren van een PDM-systeem; 
• Aanschafkosten voor het geselecteerde PDM-systeem; 
• Kosten voor het invoeren van het PV A-meetsysteem; 
• Onderhoudskosten per jaar voor het geselecteerde PDM-systeem. 

Om een netto-besparing van tenminste 40% van de bruto-besparing van €1,76* 106 te bewerkstelligen, mag 
het van het implementatietraject in zijn geheel niet meer dan €1,056*106 kosten. 
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen A 

§ 10.1 Conclusies 

Verbeterplan 
Configuratie Management versie II 
Het verbeterplan is gebaseerd op Configuratie Management versie II (CMII), welke de volgende definitie 
voor Configuratie Management hanteert. 

Configuration Management is the pr. of managing the full spectrum of an organisations 
products, facilities and processes by ·. f!!; ing all requirements, including changes, and 
assuring that the results confor · ents. 

I D4L 

De input van Central Engineering is een omzetting van de eisen (= requirements) van de klant qua vorm 
en functie in technische termen. De output-documenten van Central Engineering zijn op hun beurt eisen 
(= requirements) waaraan het schip moet voldoen. Dit zet de basis voor een oplossingsrichting, in termen 
van de ideale input, de ideale input-documenten en betreffende documentenstroom. 

Aanpassing engineeringsproces 
Om de kwaliteit van de input te verhogen en vervolgens te waarborgen, stelt <lit verbeterplan in concreto 
voor om een aantal aanpassingen te maken ten aanzien van het huidige engineeringsproces. Deze 
aanpassingen zijn gebaseerd op CMII en zijn als volgt geformuleerd: 
l. De taak "Completeren" (van de input) van Central Engineering naar Productgroepen verschuiven; 
2. Het review-proces formeel deel laten vormen van het engineeringsproces door voor- en naliggende 

proces gezamenlijk te laten reviewen; 
3. Een eenduidig vrijgaveproces met strakke versiebeheer en statusverloop van documenten 

introduceren; 
4. Na de bouw maar voor de oplevering van het schip een vast verificatiemoment op PG-niveau 

inlassen, om na te checken in hoeverre de deliverables op elkaar afgestemd zijn; 
5. Aan het eind van elk project structureel een evaluatiemoment inlassen, om lering uit het project te 

trekken. 

Implementatieplan 
lmplementatietraject 
De plan van aanpak die in deze paragraaf aangereikt wordt, schrijft voor <lat men de hoofdtaken I t/m V 
het beste volgens het schema in Figuur 10-1 kan uitvoeren. Het idee is <lat de voorliggende fase ten 
grondslag ligt aan de naliggende fase. In Figuur 10-1 is ook te zien <lat men de hoofdtaken III en IV 
parallel kan uitvoeren. Men zou naderhand deze plan van aanpak moeten uitkristalliseren en aan een 
tijdsplanning koppellen . 

I. Vervolgfase van het adviesproject van AEGOR voortzetten 
II. Aanpassingen aan engineeringsproces ten behoeve van input CE op basis 

van CMII invoeren 
Ill. MMO-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 
IV. PDM-systeem invoeren 
V. PVA-meet-systeem invoeren ter monitoren van het engineeringsproces 

Figuur 10-1: Schema voor implementatietraject 
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§ 10.2 Aanbevelingen 

PDM 
Dit verslag geeft ook aan dat een Product Data Management (PDM) Systeem als ondersteuning voor de 
voorgestelde aanpassing aan het engineeringsproces opgevoerd kan warden. 
Hierbij werd gekeken naar de volgende aspecten: 
• Typologie van PDM Functies; 
• Versiebeheer & statusverloop van documenten met een PDM-systeem; 
• PDM Functies vs. PDM Voordelen; 
• PDM Voordelen vs. Doelstellingen CE. 

Meet-systemen invoeren ter monitoren van bet engineeringsproces 
Het engineeringsproces moet zodanig ingericht zijn dat het gemonitord kan warden. Hiermee kan het 
effect van de verbeterslagen inzichtelijk gemaakt warden. Dit verbeterplan stelt daarom voor om 
metadata van documenten vast te leggen ten behoeve van MMO- en PV A- metingen zoals beschreven in 
Hoofdstuk 4 respectievelijk Hoofdstuk 5 door: 
• Vaste set van engineeringsactiviteiten bij te houden, en deze in "Contra-Productief' en "Productief' 

op te delen; 
• Check-in tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden, en deze 

in "Contra-Productief' en "Productief' op te delen; 
• Release tijdstippen (=datum+ tijd) van alle deliverables per bouwnummer bij te houden; 
• Tekenuren bij de check in van elke tekening en per bouwnummer op te vragen; 
• Review-uren bij de voltooiing van elke review van een tekening en per bouwnummer op te vragen 
• Projecturen (= sommering van de teken- en review-uren) per bouwnummer bij te houden. 

Documentgenerator 
Het idee is om allerlei relevante informatie van componenten en evt. wijzigingen op die informatie 
centraal in een database (DB) bij te houden. Door lij st-velden voor de specificatie van type en/of merk 
van componenten in templates op te nemen, en deze lijst-velden rniddels een op SQL gebaseerde 
interface/link aan de DB te koppelen, hoeft men bij evt. wijzigingen op DB-niveau slechts die velden te 
verversen waarop een wijziging van toepassing is. Een SQL-query kan warden gebruikt om alleen de 
courante en geldige componenten en bijbehorende attributen uit het DB op te vragen. De velden mogen 
vergezeld warden van begeleidende "droge" tekst, om het geheel helder te houden. Door vervolgens de 
losse "instances" van elke template, i.e. tekstblokken, te groeperen, kan een bestek warden gegenereerd. 
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Hoofdstuk 11 Epiloog 

Introductie 
Dit verslag is uiteindelijk gefocust op de kwaliteit van de input-documenten van Central Engineering, en de 
impact dat deze heeft op het verloop van het engineeringsproces. Echter, om een verbeterplan op te stellen 
dat rekening houdt met alle tekortkomingen dient men de rest van de geconstateerde knelpunten oak eens 
onder de loep te nemen. 

Orientatief ase 
De vastlegging van bovengenoemde knelpunten vond plaats in de oientatiefase. Laat het nu zo zijn, dat een 
opvallend lange oientatiefase onderdeel uitmaakte van dit project. Deze lange oientatiefase heeft de 
doorlooptijd van het project dan oak negatief bei:nvloed, wat resulteerde in een uitloop van maar lief st 2 a 3 
maanden ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Door allerlei mensen vanuit de organisatie te 
interviewen, kwamen knelpunten vanuit allerlei perspectieven naar boven. Het was enerzijds dan oak lastig 
om al die informatie te verwerken en te structureren, en anderzijds de link met de theorie helder te krijgen. 

Six Sigma 
Zo was het moeilijk de link met de theorie van Six Sigma helder te krijgen. Achteraf kan nu wel gesteld 
warden dat DAMEN nag tang niet rijp is voor Six Sigma. Het engineeringsproces laat zich vooralsnog 
immers niet goed meten door Six Sigma. Het engineeringsproces moet eerst goed meetbaar warden gemaakt. 
Daarna pas kan men uitvoerig statistische analyses op het het engineeringsproces loslaten. Six Sigma reikt 
een diversiteit aan statistische methoden aan, die men op een meetbaar (engineerings-) proces kan toepassen. 
Voorlopig moet men het met MMO en DVA doen. Een uitbreiding op deze twee meetsystemen, stelt 
DAMEN is staat zijn processen beter te monitoren. 

Conclusie 
Al met al was deze ervaring zeer leerzaam en uitdagend tegelijkertijd. Een hoge dosis aan 
doorzetingsvermogen was hierbij zeker geen overbodige luxe. 1k mag blij zijn dat ik, mede met de hulp van 
anderen, dit project tot een goed einde heb weten te brengen. 
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Bijlagen 

Bijlage I - Interviewees & Contactpersonen 

Tijdens dit onderzoek heb ik contact (of het nou via de mail , per telefoon, of middels een face-to-face 
interview) gehad met diverse mensen binnen DAMEN, waaronder 50% van alle engineers en assistent 
projectleiders die btrokken waren bij het MMO-onderzoek. Hieronder volgt een namenlij st van mensen waar 
ik face-to-face mee heb gesproken. 

ID Naam Functie (van kracht per 1-9-2008) 
1. Bert Nieuwenhuizen Directeur Engineering CE 
2. Bram Kouters Manager Engineerin2:irroep CE - T & W 
3. Cees van Dijk Hoof d Inkoop 
4. Donald Postma Manager Engineerin2:2:roep CE - CV 
5. Eelco Roest Manager Engineeringgroep CE - O&T 
6. Frans Looijen Informatieanalist ICT 
7. Frenk van Leersum Projectleider CE - CV 
8. Gij s Mourik Project Manager PG - T & W 
9. Hans Buijtenhek Engineer CE - T & W 
10. Huib Slings Hoof d Productie PG - CV 
11. Jacob Leeuwis Proiectleider CE-T&W 
12. John Roos Hoof d Productie 
13. Jolanda van Tuijl Secretaresse CE 
14. Joris Jagers Voorman Productie 
15. Kees van der Knaap Projectleider CE - CV 
16. Kobus van de Zwaal Projectleider CE - FF 
17. Leo van der Vliet Prnjectleider CE - T & W 
18. Marco Lijflander Projectleider CE - HSNC 
19. Martijn Peters Informatieanalist ICT 
20. Martijn Veldhuizen Logistiek Manager/ Hoofd Bedrijfsbureau 
21. Mathij s Schuiten Projectleider CE-T&W 
22. Olivier Stuip Manager Engineerin2:groep CE - HSNC 
23. Paul Mulder Projectleider CE - O&T 
24. Pieter Klasens Proiectleider CE - O&T 
25. Pieter-Jan Aarts Teamleider Applicatiebeheer ICT 
26. Pim Vollmuller Projectleider CE - HSNC 
27. Rene Hooijman Project Manager PG-CV 
28. Rob van Veen CAD Beheerder CE 
29. Ronny Verspuij Assistent Projectleider CE-T&W 
30. Sandro Cara Engineer CE-T&W 
31. Stefan van Waterschoot Projectleider CE - HSNC 
32. Theo Peelen Manager Engineerin2:2:roep CE - FF 
33. Ton van Oorschot Hoofd Productie PG - O&T 
34. Viktor de Jong Projectleider CE-T&W 
35. Vincent de Leeuw Hoofd Standata CE 
36. Wabe Kwant Grootboekadministrateur F&A 
37. Wijnand van Perse Projectleider CE-T&W 
38. WimBoerma Design & Proposal Engineer PG - HSNC 
39. Wimde Groot Inkoper 
40. Wim Verhoef Hoofd Repro & Technische Documentatie CE 
41. Wouter Hoek Engineer CE - T & W 
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Bijlage II - V ragenlijst ten behoeve van Interviews 

Interviewvragen Deel 1: Orienterend gericht op primaire proces van DAMEN 
Tip: Vragenlijst inkorten cf. gestelde/relevante vragen tijdens de interviews 

Werk-gerelateerde gegevens van de interviewee ten aanzien van bet CE-proces 
1. Wat is uw functie/rol binnen de afdeling/organisatie? 
2. Even tussendoor, wat verstaat u onder engineering? 
3. Wat is de plaats van CE binnen het primaire proces van DAMEN? 
4. Wat zijn in grote lijnen uw (dagelijkse) werkzaamheden en hoe dragen die bij aan het 

engineeringsproces? 
5. Aannemende dater verschillen zijn, wat is het verschil tussen het engineeringsproces voor standaard 

schepen en dat voor custom-built schepen? 
6. Als u het engineeringsproces (incl. evt. iteratieve "loops" en link/afstemming met aanliggende 

processen, e.g. in- & outputs) zou tekenen, hoe zou de tekening er dan uit zien? ➔ Extensiveren van de 
comrnunicatie, e.g. "A picture is worth a 1000 words"! 

7. Ter verduidelijking, werken meerdere mensen (tegelijk of seguentieel) aan een basistekening? ➔ Sprake 
van Concurrent Engineering? 

8. Zou Concurrent Engineering bevorderend voor het CE-proces zijn, denkt u? ➔ Zou u uw antwoord 
kunnen toelichten? 

9. Wordt er een planning gemaakt wanneer een basistekening opgeleverd dient te worden? ➔ 
Voorbeeldplanning & auteur planning? 

10. Hoeveel tijd kost het gerniddeld om een basistekening (voor standaard / custum-built schepen) te maken? 
➔ Is het een schatting of zijn de statistieken beschikbaar? 

11. Wijkt men veel af van de planning, e.g. startmomenten en duur? ➔ Zo ja, wat zijn de oorzaken? ➔ Evt. 
aan oplossingen gedacht? 

12. Komt het (vaak) voor dat men afwijkt van de CE-budget? ➔ Oorzaken? ➔ Waar of bij wie kan ik evt. 
meer inzicht verkrijgen in dit causale verband? 

13. Detailed Engineering breidt uit op Basic Engineering door in de basistekening een nieuwe laag/layer toe 
te voegen, of maakt men een geheel nieuwe tekening? 

14. Zijn er gegevens/statistieken als bij basistekeningen bekend over detailed tekeningen? 

Tools ten beboeve van bet CE-proces 
15. Welke tools worden door u en/of collega's (evt. ondergeschikten) gebruikt ter ondersteuning van puur en 

alleen maar dit proces? 
16. Waarvoor dient elk genoemde tool? ➔ Laat evt. even zien hoe de tools werken! 
17. Bestaat er een link tussen de tools, en waarvoor dient die link? 

Werk-gerelateerde gegevens van de interviewee ten aanzien van aanliggende processen, c.q. interactie 
18. Zou u rnij kunnen vertellen hoe de interactie met andere afdelingen met name PG, Ink, BB, Prd, & evt. 

overige loopt? ➔ Beschrijf elk proces en de interactie daarmee vanuit CE bekeken ! 
19. Als u de reeks van cijfers 2, 4, 6, 8, & 10 over de afdelingen PG, CE, BB, Ink, & Prd zou moeten 

verdelen voor hun prestatie in het primaire proces van DAMEN waarbij 2=heel slecht & lO=heel goed, 
hoe zou die verdeling eruit zien? ➔ Elk cijfer mag hooguit 1 keer gebruikt worden! 

20. Gebruikt men tools & artefacten ter ondersteuning van die interactie, e.g. comrnunicatie? ➔ Opsomming 
& hands-on presentatie ! 

Tools ten beboeve van de interactie 
21. Welke tools worden door u en/of collega's (evt. ondergeschikten) gebruikt ter ondersteuning van deze 

interactie, e.g. comrnunicatie? 
22. Waarvoor dient elk genoemde tool? ➔ Laat evt. even zien hoe de tools werken! 
23. Bestaat er een link tussen de tools, en waarvoor dient die link? 
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Mening van de interviewee ten aanzien van bet primaire proces van DAMEN v.w.b. knelpunten 

24. Wat gaat volgens u evt. fout of zijn de knelpunten bij de voorliggende afdeling/proces? ➔ Kwaliteit v/h 
primaire proces van DAMEN ten gevolge van de input! 

25. Wat is volgens u de oorzaak daarvan? 
26. Heeft u aan een of meerdere oplossingen hiervoor gedacht? 

27. Wat gaat vol gens u evt. fout of zijn de knelpunten bij de afdelinglproces waar u werkt? ➔ K waliteit v/h 
primaire proces van DAMEN ten gevolge van het CE-proces! 

28. Wat is volgens u de oorzaak daarvan? 
29. Heeft u aan een of meerdere oplossingen hiervoor gedacht? 

30. Wat gaat volgens u evt. fout of zijn de knelpunten bij de naliggende afdeling/proces? ➔ Kwaliteit v/h 
primaire proces van DAMEN ten gevolge van de output! 

31. Wat is volgens u de oorzaak daarvan? 
32. Heeft u aan een of meerdere oplossingen hiervoor gedacht? 

33. Hebt u evt. concrete referenties, verslagen, documenten of bronnen ter ondersteuning van de door u 
verstrekte informatie, c.q. knelpunten? ➔ Zo kan expliciet aangetoond worden dat bepaalde problemen 
zich geruime periode al voordoen ! 

34. Hebt u wel eens over Concurrent Engineering (ConE) nagedacht als oplossing? ➔ Hoe zou hij in het 
primaire proces van DAMEN toegepast kunnen worden, denkt u? 
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Interviewvragen Deel 2: Inzoomen in bet engineeringsproces 

• Vrijgave-proces: Wat kan gezegd worden over de vrijgave van de (product-)documenten? 
Procedure & knelpunten? ➔ Referentie 
Tijd? 

• Wijzigingsproces(sen): Wat kan gezegd worden over de wijzigingsproces(-sen)? 
Procedure & knelpunten? ➔ Referentie 
Tijd? 
Oorzaak:/reden? 
Frequentie? 
Impact? 

• Verificatieproces: Wat kan gezegd worden over de verificatieprocessen? 
Procedure & knelpunten? ➔ Referentie 
Terugkoppeling naar CE? 

• Evaluatie-/validatieproces: Wat kan gezegd worden over de evaluatie van projecten? 
Procedure & knelpunten? ➔ Referentie 
Schip en eisen eraan 1-op-1? 

• Hoeveel tijd wordt er aan engineering besteed tijdens de bouwfase? ➔ Wat doen engineers tijdens de 
bouwfase? 

• Wat is het aantal documenten dat bij deze processen betrokken is? 
• Wat is het aantal typen documenten dat bij deze processen betrokken is? 
• Wat kan gezegd worden over Mars met betrekking tot data-integriteit? 

1. Zijn er retour-records van componenten die teruggestuurd worden naar leveranciers? ➔ Kan aantonen 
dater sprake was van verkeerde specificatie! ➔ Wellicht vraag raag voor BB! 

2. Met wat voor wijzigingen komt een klant, tijdens de bouwfase? ➔ Case voor uitsmeren eis- en validatie
momenten over het hele project. 
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Bijlage VI - Gebruikte afkortingen 

Algemeen 
DSGo DAMEN Shipyards Gorinchem 
DC Design Check 
BEng Basic Engineering 
DEng Detailed Engineering 
PS Production Support 
S-tekening Scheepsbouw-tekening, c.q. weergave/blueprint van de romp en opbouw van een schip met 

biibehorende afmetingen en verwerkte stabiliteitsberekeningen 
W-tekening Werktuigbouw-tekening, c.q. weergave van de voortstuwingsinstallaties, leidingsystemen, 

en de positionering ervan in een schip 
Af de Jin gen . !;t ~. ~0 / w'lillDw 
LG Landengroepen 
PG Productgroepen 
DTC DAMEN Technical Cooperation 
CE Central Engineering 
R&TD Repro & Technische Documentatie 
BB Bedrijfsbureau 
Prd Productie 
F&A Financien & Adrninistratie 
CYS Contracting & Yard Support 
Product-/tekeni ~oepen % # 'JI 
CV Cargo Vessels 
T&W Tugs & W orkboats 
O&T Offshore & Transport 
HSNC High Speed & Naval Craft 
FF Fast Ferries 
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Bijlage VII - Projectplanning 

Duur I 
Stap Omschrijving ,,1 (dagen) Start Einde 
Fase 1 - Definieren/Orientatie 93 4-1-2008 13-5-2008 

Voorbereiding afstuderen : Literatuurstudie ten behoeve van 
1 Bijzondere Opdracht 11 4-1-2008 18-1-2008 

2 Start afstuderen 1 21-1-2008 21-1-2008 

3 Doornemen documentatie DAMEN 8 22-1-2008 31-1-2008 

4 Beleidsplannen (Directie DAM EN Group, SCE, CE) 22-1-2008 31-1-2008 
Handbook TQM, scriptie Kasper Silvius, scriptie Matthijs 

5 Vertooren 22-1-2008 31-1-2008 

6 Interviews 20 1-2-2008 28-2-2008 
ldentificeer interviewees aan de hand van matrix-

7 organisatiestructuur 1-2-2008 28-2-2008 
Opstellen vragenlijsten op basis van afdelingen/processen 

8 binnen de organisatie 1-2-2008 28-2-2008 
Interviews met CE-, BB-, Ink-, Prd-, en PG- medewerker(s) & 

9 uitwerking interviews 1-2-2008 28-2-2008 

10 Zijsprong: "DSCV naar Mars" 10 29-2-2008 13-3-2008 
Ondersteuning DVA-groep ten behoeve van meting & analyse in 

11 vroeg stadium 15 14-3-2008 3-4-2008 

Probleemformulering, c.q . onderzoek naar dominante 
12 probleem 28 4-4-2008 13-5-2008 

Uitwerking resterende interviews met CE-, BB-, Ink-, Prd-, 
13 en PG- medewerker(s) 4-4-2008 13-5-2008 

Voorbereiding BV3-sessie 1 4-4-2008 13-5-2008 

14 Causaal verband tussen problemen (root causes) vaststellen 4-4-2008 13-5-2008 

15 DV-matrix opstellen 4-4-2008 13-5-2008 

16 Dominante probleem vaststellen 4-4-2008 13-5-2008 

Fase 2 - Meten 33 14-5-2008 27-6-2008 

1 Voorbereiding BV3-sessie 2 3 14-5-2008 16-5-2008 

2 Registratie-systeem in MS Access bouwen & testen 5 19-5-2008 23-5-2008 

Meetplan maken: MMO ten behoeve van tijdsbesteding, 
3 Prestatiemeting met behulp van DVA-groep 5 26-5-2008 30-5-2008 

4 DV-matrix bijwerken en invullen 5 2-6-2008 6-6-2008 

5 Daadwerkelijk meten aan het engineeringsproces 15 9-6-2008 27-6-2008 

Fase 3 - Analyseren 18 30-6-2008 23-7-2008 

1 Ontwerpen, c.q. onderbouwde verbeterplan maken 15 30-6-2008 18-7-2008 

2 Planter validatie van het verbeterplan ma ken 3 21-7-2008 23-7-2008 

Fase 4 - Afronding 6 24-7-2008 31-7-2008 

1 lmplementatieplan maken 3 24-7-2008 28-7-2008 

2 Conclusie & aanbevelingen aandragen 3 29-7-2008 31-7-2008 
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Bijlage VIII - Tool ten behoeve van Multi Moment Opname 

Hieronder volgt een korte toelichting van het DB-Systeem "Work Sampling DSGo.mdb" <lat gebruikt werd 
ter ondersteuning van Multi Moment Opname. 

Handleiding 

• Link in de mail aank:likken 
MMO 11-6-2008 8 :30 

Vernon Marti na 
To: 

Note: Eng l is h v ersion be l o w! 

Beste CE-er , 

I n he t kade r van mi jn o nderzoek bij Cent ra l Engineering (CE) wil ik j e v r agen om m.b.v . o nderstaande l ink h et Access dat ~ 
op e ne n en e ve n aan te geve n waar j e rnee b e zig b e nt/wa~ t e n ti j d e van d e o ntvang~t van deze e - mail . 

De bedoeling is, nada t i k di t een aan t a l keer g evraagd heb aan ee n groep CE- e r s , om een globaal bee ld te krijgen v an de 
tij ds b e s teding binne n CE . 

Alva~t bed ankt voo r je me dever k i ng! 

Met v riende li j k e groet, 
Ver non l'lart ina 
T: +3 1 (0 ) 183 63 5011 

Link NL: 
file : ///\\ DSGNT4\C E\ Afde l ing\A l ger½en\ Mult i %20Moment %2 00pname %2 0-%20hlo rk%2 0Sampl i ng\York%20Samp l ing%2 0CE%20-%20NL%2 0mde % 
zovo. 2 .mde 

• Selecteer je naam (of "Anoniem" als je anoniem wilt blijven) 
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Work Sampling CE 

li_ngineer: 

Activity: 

Description: 

i11G@MAMM1 

Bartok, I. (W) 
Beerenfenger, D.H. (5) 
Bekbulat, B. (5) 
Blom, L. (5) 
Boer, A. (5) 
Boogaart, R. van den (W) 
Bos, J, (W-i) 
Bruyn, M.R. de (5) 
Buytenhek, J.H. (5) 

.................... cara, 5. (W) 

• Selecteer een activiteit 

Work Sctmpling G 

Engineer: 

Activity: 

Description: 

Bakelaar, C. (W) 

Complete/correct (project) information in order to start/continue with engineering 
Draw and/or calculate for initial version 
Draw and/or calculate for extra work; initiated by cutomer's request; customer charged for extra work 
Guiding and/or checking of outsourced engineering's work 
Guiding and/or checking of colleague engineer 
Changes to drawings and/or calculations as a result of client's remark 
Changes to drawings and/or calculations as a result of production coordinator's remark 
Changes to drawings and/or calculations as a result of changes in (supplier's) information 
Changes to drawings and/or calculations as a result of 5- or W- colleague's remark 
Production support (explaining of drawing or extra work) 
Education 
Meeting 
Waiting for !CT support 
Not work related activity 

N.B. Als je "Eigen omschrijving" selecteert als activiteit, komt een extra veld tevoorschijn, waarin je een 
en activiteit in kunt vullen. 

Work Sampling CE 

Engineer: Bakelaar, C. (W) 

Activity: Own description 

Description: ._T_es_t ____________________________ --' 

Save 'n Close 

• Knop "Save n Close" aanklikken (in vorige snapshot te zien) 
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• Knop "Send" aanklikken ter bevestiging van registratie 
(of anders venster ewoon afsluiten als ·e anoniem wilt blijven) 
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Technische Specificatie DB-Systeem "Work Sampling DSGo.mdb" 

• Tabellen 

Tabel: tblActivities 
Kolomnaam Type Grootte 
Act ID Text 255 
Description Text 255 

T b l blL . ff a e: t ogm 1story 
Kolomnaam Type Grootte 
Login ID Long Integer 4 
Emp ID Text 255 
Password Text 255 
Date Dateffime 8 
Time Dateffime 8 

T b l blE a e: t mpo 1ees 
Kolomnaam Type Grootte 
Emp_ ID Text 10 
PG_ID Text 255 
Password Text 255 
Specialization Text 50 

• ER-Diagram 

Tabel: tblProductGrou s 
Kolomnaam T Grootte 
PG_ID Text 255 
Descri tion Text 255 

Tb I blW kS a e: t or l' amp mg 
IKolomnaam Type Grootte 
WS ID Long Integer 4 
Emp_ID Text 255 
Act ID Text 255 
Other Text 50 
Date Dateffime 8 
Time Dateffime 8 

N.B. De vetgedrukte attributen zijn "primary keys", terwijl de oo-attributen "foreign keys" zijn. 

Password 
Specialization 

oo Login_ID 
lit-a._----------- Emp_ID 

00 

00 
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• Formulieren 

Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Login Window 

Username: 

Password: 

VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 

MultiUse = -1 True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_frmloginWindow" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_Predeclaredid = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 
Option Explicit 

Public dbsWorkSampling As Database 

Public rstMMO_Login As Recordset 

Public vDBName As String 
Public vQry As String 

Private Sub cmdcancle_Click() 
On Error GoTo Err_cmdCancle_Click 

Set dbsWorkSampling = CurrentDb() 

If Me.Dirty Then Me.Dirty= False 

'Save current record 
Me.Refresh 
DoEvents 

'Delete current record 
If Not IsNull(Me.txtlogin_ID) Then 

Objecten 
Section: Detail 
Section: FormFooter 
Section: FormHeader 
Command Button: cmdCancle 
Command Button: cmdLogin 
Label: Labell 1 
Label: Labe17 
Label: Label8 
Text Box: txtDate 
Text Box: txtEmp_ID 
Text Box: txtLogin_lD 
Text Box: txtPassword 
Text Box: txtTime 

vQry = "DELETE * FROM tblloginHistory WHERE Login_ID = " & Me.txtlogin_ID 
dbsWorkSampling.Execute vQry 
DoEvents 

End If 

'Close current DB 
dbsWorkSampling.Close 
Set dbsWorkSampling = Nothing 
DoEvents 

'Quit MS Access DBS 
DoCmd.Quit 
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46 
47 Exit_cmdCancle_Click: 
48 Exit Sub 
49 
50 Err_cmdcancle_Click: 
51 MsgBox Err.Description 
52 Resume Exit_cmdcancle_Click 
53 End Sub 
54 
55 Private Sub cmdLogin_Click() 
56 On Error GoTo Err_cmdLogin_Click 
57 
58 'Set Database & Recordset 
59 Set dbsWorkSampling = CurrentDb() 
60 vQry = "SELECT * FROM tblEmployees" 
61 Set rstMMO_Login = dbsWorkSampling.OpenRecordset(vQry, dbOpenDynaset) 
62 
63 
64 'Check for Login entry 
65 rstMMO_Login.FindFirst "[Emp_ID] = " & Chr(34) & Me.txtEmp_ID & Chr(34) 
66 If (Not rstMMO_Login.NoMatch) = True Then 'Match, i.e. Login entry exist 
67 'Validate Login 
68 If Me.txtEmp_ID = rstMMO_Login !Emp_ID And Me.txtPassword = 

rstMMO_Login!Password Then 
69 'Refresh form frmLoginWindow 
70 Me.txtEmp_ID = ucase(Me.txtEmp_ID) 
71 Me.txtPassword = Lcase(Me.txtPassword) 
72 Me.txtDate = Format(Now, "DD-MM-YYYY") 
73 Me.txtTime = Format(Now, "hh :mm:ss") 
74 Me.Refresh 
75 'Open form frmWorkSamplingNew 
76 DoCmd.OpenForm "frmWorkSamplingNew" 
77 Forms!frmWorkSamplingNew!txtEmp_ID = Me.txtEmp_ID 
78 'Close form frmLoginWindow 
79 DoCmd.Close acForm, "frmLoginWindow", acSaveYes 
80 Else 
81 MsgBox "Wrong username-password combination." & Chr(13) & _ 
82 "Please try again or contact the Administrator!", vbOKOnly, _ 
83 "Login Failure" 
84 End If 
85 Else 'No Match, i.e. Login entry doesn't exist 
86 MsgBox "Wrong username-password combination." & Chr(13) & _ 
87 "Please try again or contact the Administrator! ", vbOKOnly, _ 
88 "Login Failure" 
89 End If 
90 
91 
92 'Close Recordset & Database 
93 rstMMO_Login .Close 
94 Set rstMMO_Login = Nothing 
95 dbsWorkSampling.Close 
96 Set dbsWorkSampling = Nothing 
97 
98 Exit_cmdLogin_Click: 
99 Exit Sub 
100 
101 Err_cmdLogin_Click: 
102 MsgBox Err.Description 
103 Resume Exit_cmdLogin_Click 
104 
105 End Sub 
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Formulier: frmWorkSamplingNew 

Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Employee: :~SC ____ ~EJ-• 

Activity: 

VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 

MultiUse = -1 True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_frmWorkSamplingNew" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_Predeclaredid = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 

Private Sub cmbActivity _AfterUpdate() 
If Me.txtAct_ID = 13 Then 'Anders/ Other 

Me.txtOther.Visible = True 
Else 

Me.txtOther.Visible = False 
End If 

End Sub 

Private Sub cmbEmployee_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 
Single) 

'Activate/Deactivate dropdown list 
If IsNull(Me.txtEmp_ID) Then 

Me.cmbEmployee.Locked = False 
Else 

Me.cmbEmployee.Locked = True 
End If 

End Sub 

Private Sub cmdSaveClose_Click() 
On Error GoTo Err_cmdSaveClose_Click 

If Me.txtAct_ID <> 13 And Not IsNull(Me.txtOther) Then 'Anders/ Other 
Me.txtOther = Null 

End If 

Me.txtDate = Format(Now, "DD-MM-YYYY") 
Me.txtTime = Format(Now, "hh:mm:ss") 
Me.Refresh 

DoCmd.SendObject acSendNoObject, , , "vsm@damen.nl", , , "MMO van " & Me.txtEmp_ID 
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Objecten 
Section: Detail 
Section: FormFooter 
Section: FormHeader 
Combo Box: 
cmbActivity 
Label : 
cmbDescription_Label 
Label: 
cmbEmp_lD _Label 
Combo Box: 
cmbEmployee 
Command Button: 
cmdSaveClose 
Label: Label12 
Label : Label9 
Text Box: txtAct_lD 
Text Box: txtDate 
Text Box: txtEmp_lD 
Text Box: txtOther 
Text Box: txtTime 
Text Box: txtWS_ID 
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41 DoCmd.Quit 
42 
43 Exit_cmdSaveClose_Click: 
44 Exit Sub 
45 
46 Err cmdSaveClose Click: 
47 · If Err.Number =- 2501 Or Err.Number = 2296 Then 'Error 2501: "Send" button in MS 

Outlook was not clicked on. 
48 'Error 2296: A profile in MS Outlook has not been created 
49 Me.Refresh 
SO DoCmd.Quit 
51 Elself Err.Number= 3314 Then 'Error 3314: An activity was not selected from the list. 
52 MsgBox "AUB, maak eerst een selectie uit de activiteitenlijst!", , "Activiteitenlijst" 
53 Resume Exit_cmdSaveClose_Click 
54 Else 
55 MsgBox Err.Description 
56 Resume Exit_cmdSaveClose_Click 
57 End If 
58 End Sub 
59 
60 Private Sub Form_Load() 
61 Dim blRet As Boolean 
62 blRet = MouseWheelOFF(False, False) 
63 End Sub 

• Losse Module 

Module: modMouseHook 
De code voor deze module is niet zelf bedacht, maar overgenomen van een DB, welke te vinden is op 
http://www.le bans .com/mousewheelonoff.htm 
Daarom is het hier niet geplaatst. 
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Bijlage IX-Tool ten behoeve van uitsturen van MMO-mails 

Hieronder volgt een korte toelichting van het DB-Systeem "Send Out Mails .mdb" dat gebruikt werd voor het 
semi-automatisch uitsturen van MMO-mails. 

Technische Specificatie DB-Systeem "Send Out Mails.mdb" 

• Tabellen 

Tabel: tblSendoutMMO Tabel: tblSendoutMMO_Intermediate 
Grootte 
255 

Text 255 
Dateffime 8 Dateffime 8 

tTime Dateffime 8 tTime Dateffime 8 

• Queries 

Query: 01_qupd_Date_Intermediate / SQL 
UPDATE tblSendoutMMO_Intermediate SET tblSendoutMMO_Intermediate.dDate = #6/30/2008#; 

Query: 04_qapp_SendoutMMO / SQL 
INSERT INTO tblSendoutMMO ( Engineer, Email, dDate, tTime ) 
SELECT tblSendoutMMO_Intermediate.Engineer, tblSendoutMMO_Intermediate.Email, 
tblSendoutMMO_Intermediate.dDate, tblSendoutMMO_Intermediate.tTime 
FROM tblSendoutMMO_Intermediate; 

• Fonnulieren 

Formulier: frmSendout 

11-6-2008 
12-6-2008 
13-6-2008 
16-6-2008 
17-6-2008 
18-6-2008 
19-6-2008 
20-6-2008 
23-6-2008 
24-6-2008 
25-6-2008 
26-6-2008 
27-6-2008 
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Objecten 
Section: Detail 
Section: FormFooter 
Section: FormHeader 
Combo Box: cmbDate 
Label: cmbEmp_lD_Label 
Command Button: cmdSendOut 
Label: Label12 
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Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 

65 
66 
67 
68 

VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 

MultiUse = -1 True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_frmSendout" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_Predeclaredld = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 

Public dbsSendOut As Database 
Public rstSendOut As Recordset 
Public vPos As Integer, vPosDD As Integer, vPosMM As Integer 

Private Sub cmdSendOut_Click() 
'On Error GoTo Err_cmdSendOut_Click 

Dim i, j, vSubRecords, vTotalRecords As Integer 
Dim dDate As Date 
Dim tTime As String 
Dim vEmailAdres, vPath, vMailBody As String 

'Open Database and Recordset 
Set dbsSendOut = CurrentDb() 
dDate = Me!cmbDate 
Call ConvertDate(dDate) 'Datumformaat van MM-DD-YYYY naar DD-MM-YYYY 
vQry ="SELECT * FROM tblSendoutMMO WHERE dDate = #" & dDate & "# ORDER BY dDate, tTime" 
Set rstSendOut = dbsSendOut.OpenRecordset(vQry, dbOpenDynaset) 
DoEvents 
call ConvertDate(dDate) 'Datumformaat terugzetten 

'Initialisatie indexen 
i = 1 
j = 1 
vSubRecords = 3 
rstSendOut. Move Last 
vTotalRecords = rstSendOut.RecordCount 
rstSendOut.MoveFirst 

vEmailAdres = "" 
vPath_NL = "file:///\\DSGNT4\CE\Afdeling\Algemeen\Multi Moment Opname - Work 

Sampling\Work Sampling CE - NL mde v0.2.mde" 
vPath_NL = Replace(vPath_NL, " ", "%20") 
vPath_EN = "file :///\\DSGNT4\CE\Afdeling\Algemeen\Multi Moment Opname - Work 

Sampling\Work Sampling CE - EN mde v0.2.mde" 
vPath_EN = Replace(vPath_EN, " ", "%20") 

While i <= vTotalRecords 
tTime = Format(rstSendOut!tTime, "h :mm") 

'Group recipients 
While j <= vSubRecords 

vEmailAdres = vEmailAdres & rstSendOut!Eniail & ";" '"vsm@damen.nl" 
j=j+l 
rstSendOut. Move Next 

Wend 

'Message Text NL 
vMailBody = _ 
"Note: English version below! " & _ 
Chr(13) & Chr(13) & Chr(13) & _ 
"Beste CE-er," & _ 
Chr(13) & Chr(13) & _ 
"In het kader van mijn onderzoek bij Central Engineering (CE) wil ik je vragen om 

met behulp van onderstaande link het Access database te openen en even aan te geven waar je 
mee bezig bent/was ten tijde van de ontvangst van deze e-mail." & _ 

Chr(13) & Chr(13) & _ 
"De bedoeling is, nadat ik dit een aantal keer gevraagd heb aan een groep CE-ers, om 

een globaal beeld te krijgen van de tijdsbesteding binnen CE." & _ 
Chr(13) & Chr(13) & _ 
"Alvast bedankt voor je medewerking!" & _ 
Chr(13) & Chr(13) & _ 
"Met vriendelij ke groet," & Chr(13) & _ 
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69 "Vernon Martina" & Chr(13) & _ 
70 ''T: +31 (0) 183 63 5011" &_ 
71 Chr(13) & Chr(13) & _ 
72 "Link NL:" & Chr(13) & _ 
73 vPath_NL & _ 
74 Chr(13) & Chr(13) & _ 
75 "=========================================================="& 
76 Chr(13) & Chr(13) 
77 
78 'Message Text EN 
79 vMailBody = vMailBody & _ 
80 "Dear CE-er," & _ 
81 Chr(13) & Chr(13) & _ 
82 "I am conducting a study at Central Engineering (CE) for which I would like to ask you 

to open the Access database with provided link, and register what activity you are/were 
doing at the moment you received this e-mail." & _ 

83 Chr(13) & Chr(13) & _ 
84 "The purpose is to form a global view of the use of time within CE." & _ 
85 Chr(13) & Chr(13) & _ 
86 "I thank you in advance for your cooperation!" & _ 
87 Chr(13) & Chr(13) & _ 
88 "Kind regards," & Chr(13) & _ 
89 "Vernon Martina" & Chr(13) & _ 
90 ''T: +31 (0) 183 63 5011" &_ 
91 Chr(13) & Chr(13) & _ 
92 "Link EN:" & Chr(13) & _ 
93 vPath_EN 
94 
95 
96 'Send the mail 
97 DoCmd.SendObject , , , , , vEmailAdres, "MMO " & dDate & " " & tTime, vMailBody, True 
98 
99 i=i+3 
100 
101 'Reset variables for next batch 
102 vEmailAdres = "" 
103 j = 1 
104 
105 Wend 
106 
107 'Close Recordset and Database 
108 rstSendOut.Close 
109 Set rstSendOut = Nothing 
110 dbsSendOut.Close 
111 Set dbsSendOut = Nothing 
112 
113 Exit_cmdSendOut_Click: 
114 Exit Sub 
115 
116 Err_cmdSendOut_Click: 
117 MsgBox Err.Description 
118 Resume Exit_cmdSendOut_Click 
119 End Sub 
120 
121 Sub ConvertDate(sDatum As Date) 
122 
123 ' Auteur: Vernon Martina 
124 
125 ' Contact: 
126 ' GSM: +31 (0)6 4146 2200 
127 ' E-mail: vernon.martina@gmail.com 
128 
129 ' Dael : Deze sub-code is gemaakt ten behoeve van het converteren van het datumformaat naar DD-MM-YYYY. 
130 VBA voor MS Access heeft een interne bug, 
131 dat bij het wegschrijven van een datum in een tabel deze in het datumformaat MM-DD-YYYY gebeurt, 
132 waardoor de datum niet meer klopt met alle gevolgen van dien. 
133 
134 
135 Dim vDatum As String 
136 
137 vDatum = CStr(sDatum) 
138 vPosDD = InStr(l, vDatum, "-") 
139 vPosMM = InStr(vPosDD + 1, vDatum, "-") 
140 'Instr (1, ''Tech on the Net", "the") would return 9 
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141 '--> 1 is the starting position for the search 
142 
143 
144 vDD = Mid(vDatum, 1, vPosDD - 1) 
145 vMM = Mid(vDatum, vPosDD + 1, vPosMM - vPosDD - 1) 
146 'Mid (''Tech on the Net", 1, 2) would return "Tech" 
147 '--> 1 is the position in the string that you will begin extracting from. The first position in the string is 1. 
148 '--> 2 is the number of characters that you wish to extract. 
149 
150 
151 If vDD <= 12 And vMM <= 12 Then 
152 sDatum = CDate(Format(vDatum, "MM-DD-YYYY")) 
153 Else 
154 sDatum = CDate(Format(vDatum, "DD-MM-YYYY")) 
155 End If 
156 
157 End Sub 
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.. • I, Plain Text 
?<WW W .. · ~.· r 

~:~~below' 

Beste CE-er, 

In het kader van mijn onderzoek bij Central Engineering (CE) wil ik je 
vragen om m.b.v. onderstaande link het Access database te openen en even aan 
te geven waar je mee bezig bent/was ten tijde van de ontvangst van deze e
mail. 

De bedoeling is, nadat ik dit een aantal keer gevraagd heb aan een groep CE
ers, om een globaal beeld te krijgen van de tijdsbesteding binnen CE. 

Alvast bedankt voor je medewerking' 

Met vriendelijke groet, 

V!=!'.-:l1PP !:l~U;i,11!;\ 
T: +31 (0) 183 63 5011 

Link NL: 
file: ///\\ DSGNT4\CE\Afdeling\Algemeen\Multi%2 0Moment %2 00pname %2 0-
%2 0hlork%2 0Sampling\hlork%2 0Sampling%2 0CE%20-%20NL %2 0mde%20v0.2 .mde 
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Bijlage X - Tijdschema Multi Moment Opname 

TIJd 
0:15 

8:15 

2 8:30 

3 

4 9:00 

5 9:15 

6 9:30 

7 9:45 

8 10!00 

9 10:15 

11 10:45 

12 11:00 

13 11 :15 

14 11:30 

15 11 :45 

11-6-2008 12-6-2008 
Start MMO => Einde MMO Start MMO => Efnde MMO 
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13-6-2008 
Einde MMO => Start MMO 
M. Visser S - O& T 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC ,,, 
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# 

2 8:30 

3 8:45 

4 9:00 

5 9:15 

6 9:30 

10 10:30 

11 10:45 

12 11:00 

13 11:15 

14 11:30 

15 

17 12:15 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 
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-O&T 
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# Ti)d 
0:15 

8:15 

2 8:30 

3 8:45 

4 9:00 

5 9:15 

7 9:45 

8 ' 10:00 

9 10:15 

1ct 10:ao 

11 10:45 

12 11 :00 

13 11 :15 

19+2008 
Eincle MMO => Start MMO 

20-6-2008 
Einde MMO =--> Start MMO 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 
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23-6-2008 
Start MMO => Etnde MMO 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 
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# TiJd 25-6-2008 
0:15 

8:15 

2 8:30 

3 8:45 

4 9:00 

5 9:15 

A. Szarnik S-i - T&W 
6 9:30 R. Teniers S- -FF 

-O&T 

7 9:45 

8 

9 10:15 

10 10:30 

11 10:45 

12 11:00 

13 11:15 

16 12:00 

17 12:15 
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# 

18 

20 13:30 

22 14:00 

23 14:15 

24 14:30 

25 14: 

26 

27 15:1 5 

29 15:45 

30 16:00 

31 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 

25-6-2008 
Einde MMO =--> Start MMO 

- FF 
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26-&-2008 
EindlMMo => Start MMO 
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# TiJd 
0:15 

8:15 

2 8:30 

3 8:45 

4 

5 9:15 

6 9:30 

7 9:45 

9 10:15 

10 10:30 

11 10:45 

13 11 :15 

14 11:30 

27-6-2008 
Start MMO => Einde MMO 

30-6-iooa 
Elnde MMO => Start MMO 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 
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# Tijd 
0:15 

18 12:30 

13:15 

20 13:30 

26 15:00 

27 15:15 

28 15:30 

29 15: 

30 16:00 

31 16:15 

M. v. Houwelingen (W) -
HSNC 
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Bijlage XI - Overzicht probleemkluwen 
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Ooruak 

z 

Probleem 

DSC\lkentandereultdaglngeno.a. 
langereBEng-traject!ncl.30-tekeningen, 

andere werkwijze met sectfes & schaling 

Formelewljzigfngsprocedure 

(met bljv. ECR- en ECN- formulieren) 

ontbreelct 

Formeleverificatieprocedure, 

cq.controleofoutput 1-op-lismet Input 

ontbreekt 

Formele evaluatieprocedure 

(opzowelPG-alsCE-niveau) 

ontbreekt 

lnconsistenteDEng-vrijgaveproces 

blJEng-bureauslokaalenin hetbuitenland 

Assoclerendeaanzlchten,cq.tekeningen, 
nletexplicletaanelkaar gellnkt 
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Ge'<lol1 

-projectleiderontbreekt 

o.o. voor installaties ofnemen, 

Engineergepromoveerd 

naar ProjectManager 

bijProductle(PG) 

lntegratievan OSCV 

in DSGo moeizaam 

Effectiefleereffect blijftachterwege 
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Trageevolutievan 

standaarddocumenten 

Project Managers (PG) sch an en 

benodlgde CE•uren te laag In 

0.-ergangvandeenenaarde 

andereenglneeringsfase 
(DC ➔ BEng ➔ DEng ➔ PS) 
lso detallle-nlveauvaa 

CEvefliesttijde.e.a. ult 
le zoeken om de input 

aantevullen/corrigeren 

CEkannletverder of 

gaatspeculatlefaan de slag 

Grijs / Vetgedrukt probleem = 
Relevant probleem 

A leidt tot B 

Tips: 

(Stondoord-)scMepsty,x! tekeningen 
(ind. BOM) o~ ~t olge~en kwolitotlef 

sJtthrer don dk 1/00f "One-o/ft" 

GlboUllrdscNp-.NfleliltC .... idf "II!"' .... _._, 

Oe klassevanartlkelen 

(bepaald door lnkoop) zljn 

nlet loalsch lngedeeld 

• Overzicht t .z.t . overnemen in Visio 

• Overzicht uit rinten o A3- a ier 
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... 

lnkoop en Productle onder 
druk l.v.m. hun deadlines 
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Bijlage XII -DV-Matrix 

~~ & ·, % 

Strategie 0 
9 9 9 9 3 774 0 
9 9 9 9 9 900 0 

3 3 111 0 
3 3 9 9 600 0 

Organisatie 0 0 0 
0 0 0 

Beheersing 3 9 9 547 7 0 
van het 9 3 1 9 9 595 8 0 

bouwnummer 3 3 3 9 9 616 8 
(CM) 9 9 9 3 9 711 10 

9 9 568 8 
9 9 9 9 9 900 12 
9 9 3 3 9 552 6 7 473 

9 3 3 521 7 
0 0 
0 
0 

% 1W 

0 
0 
0 

21 0 100 

Bijdragen aan 
Haalbaarheid doelstellingen Gewichten 

moeili'k 1,0 Geen belano 

normaal normaal 1,2 1 1 

laa een unt 1,5 3 2 

9 3 

4 

5 Belanqriik 

Opmerkingen 

1) Met name bij CE/ BB / lnkoop; 
Met name Bestek, Algemeen Plan, Planning en Calculatie ( de veronderstelling is dat het gesprek met de klant goed is 

2) afgesloten); 
Gebaseerd op wat CE wil en de leverancier kan en indien nodig uitgewerkt tot op het niveau van werkmethoden en 

3) informatieuitwisseling; 

4) Met name gaat het hier omcomponent of systeem informatie; 

5) Proces en procedures moeten "geleefd" worden en routine zijn; 

6) Opdracht met en verwijzend naar alle benodigde documenten voor de uitvoering van het werk; 
Een enkele informatiebron met goede en geldige documenten, aan elkaar gerelateerd door (product)structuur van het 

7) bouwnummer (ondersteund door PDM systeem) ; 

8) Met name de bevestiging dat een wijziging juist, dus conform de specificatie van CE, is uitgevoerd; 

9) In dit kader met name standaard processen, werkmethoden en procedures; 
Dit gebeurt op een zelfde manier als het beheer van het bouwnummer, een database met een vrijgave proces en een 

10) wijzigingsproces, dezelfde rollen met andere mensen. 
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Bijlage XIII - Flowchart van statussen in MARS 

Vrijgegeven door: Frans Looijen, Informatieanalist ICT 

Input 

O.t 
Mars 
SlatuS 

[::]---

Sav~ & Close 
Drawing 

Stat1 

Cfeatenew 
revision 

' 
,' 

: ~ .. 
' ' ' . 

' 
' -----_ .... __ -_-_-__ ~ _ ___. ...... -.. -..................... ·-1 

End 
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' 
' ' ' f. __ _ ______ _ _ . --- - - -- - -- - - - -

Output 

Sl\·•dwg 
Ctn~: 
PLT 
DWF 
PDF 
PNG 

Chango 
Mao 
i ta?m 
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Bijlage XIV - Componenten van CMII 

l 
Project Management 

(planning & 
zakelijke besluiten) 

CMII 

' 
Configuration Management 
(structuur vh bedrijfsproces) 

Requirements Management 
Change Management 
Release Management 

Data Management 
Records Management 

Document Management 
Library Management 

l 
Quality Assurance 

(validatie & verificatie) 

Requirements Management: Na de vaststelling van de eisen, dienen deze helder, consistent en valide te 
zijn. Dit proces vind je terug in het SEP onder de eisenloop, cq. de dynamica tussen de eisenanalyse en de 
functionele analyse 

Change Management is een zelf-corrigerende closed-loop proces, dat zorg ervoor draagt dat de as-planned 
en as-released baselines in eerste instantie tot stand komen en vervolgens op een beheerde wijze evolueren, 
althans als het om moving baselines gaat. 

Release Management is het vrijgave-proces dat na de afronding ervan toelaat dat derden een document of 
formulier mogen inzien of gebruiken. Elk document dat vrijgegeven wordt, gaat gepaard met een ECN
autoriteit. De andere twee (2) laagst gemeenschappelijke noemers fysieke items en records worden goed- of 
afgekeurd i.p.v. wel of niet bestempeld te worden met de status "vrijgegeven". De reden hiervoor is het 
volgende. Fysieke items worden goedgekeurd zodra men constateer dat zij aan de vrijgegeven eisen voldoen, 
terwijl records bijproducten zijn van het vrijgave-proces met vrijgegeven documenten of formulieren als 
hoofd-producten. 

Met behulp van het proces Data Management, kan men de data, of het nou of papier staat of in digitale 
toestand verkeert, beheren, cq. toevoegen, verwijderen, modificeren en opslaan. Data is zeer belangrijk voor 
de bedrijfsvoering aangezien deze in de juiste context waardevolle informatie kan leveren aan de 
belanghebbende. 

Analoog aan Data Management, kan men bij Records Management records toevoegen, verwijderen, 
modificeren en opslaan. Records zijn gevangen in formulieren en kunnen bijvoorbeeld dienstig zijn bij een 
onderzoek naar de oorzaak van onvolkomenheden in de bedrijfsvoering. 

Document Management is specifiek gericht op documenten, maar kent dezelfde kern-activiteiten als bij 
Data Management en Records Management, cq. toevoegen, verwijderen, modificeren en opslaan van 
documenten. 

De houder van datgene wat vastgelegd wordt in data, records, of documenten, of het nou in hardcopy, of 
elektronische formaat is, dient bijgehouden te worden voor toekomstige gebruik. Dit proces noemt men 
Library Management, en wordt uitgevoerd door een librarian. 

Voor de afstudeeropdracht is gekozen voor de Six Sigma methodiek ten behoeve van Project Management. 

Het aspect Quality Assurance (kwaliteitsborging) is ook onder de Six Sigma methodiek te brengen. 
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Analyse van Central Engineering's input ten behoeve van procesoptimalisatie 

Bijlage XV - Aanpak ten behoeve van import PV A-data in MS Excel sheets 

Query op MARS-database: 
/*Tek die niet zijn verzonden */ 
SELECT h.hnr_id, d.draw_no, d.draw_rev, d.draw_type, d.kind, d.deleted, null datum from draw d, hnr h 

WHERE h.hnr=d.hnr and hnr_id in 
(&<name="Bouwnummers" hint="Lijst met bouwnummers met enkel quotes en gescheiden door een 
komma" required="yes">) 
and d.draw_type in ('Y', 'S') and d.draw not in (selects.draw from sdraw_hist s, hnr r where 
s.hnr=r.hnr and r.hnr_id in (&Bouwnummers)) 

UNION ALL 
/*Tek die zijn verzonden met de eerste datum */ 
SELECT h.hnr_id, t.draw_no,t.rec_rev, d.draw_type, d.kind, d.deleted, min(t.rec_date) from sdraw_hist t, 
hnr h, draw d 

WHERE h.hnr=t.hnr and t.draw=d.draw and hnr_id in (&Bouwnummers) and t.send_when='H' and 
d.draw_type in('Y', 'S') 
group by h.hnr_id, t.draw_no, t.rec_rev, d.draw_type, d.kind, d.deleted 
order by 1,2,3 

Inhoud txt-file met behulp van MS DOS kopieren: 
• V anuit MS DOS, DIR { pad naar map met plot files} 
• Vanuit MS DOS, Right-click 
• Vanuit MS DOS, Click op "Mark", cq. markeer te kopieren lijst 
• In txt-file, "Ctr! + V" om lijst erin te plakken 

Preparatie txt-file met behulp van MS Word, waardoor deze in MS Excel geimporteerd kan worden: 
• Grootte bestand uit lijst verwijderen 
Ctr!+ H: "#."#"#"#."#"#"# vervangen met "" 
Ctr!+ H: "#"#"#."#"#"# vervangen met "" 
Ctr!+ H: "#"#."#"#"# vervangen met"" 
Ctr!+ H: "#."#"#"# vervangen met"" 

• Extentie bestand uit lijst verwijderen 
Ctr! + H: ".pit" vervangen met "" 

• Her ender andere extensies opsporen en bijbehorende rij handmatig verwijderen 
Ctr!+ F: "." 

• Her en der Spatie vervangen door "_" om bestandsnaam te behouden 
Ctr! + H: " " vervangen met "_" 

• Spaties uit lijst verwijderen ➔ String verkregen 
Ctr!+ H: " "vervangen met"" 

• Spatie najaartal invoegen 
Ctr!+ H: "-2005" vervangen met "-2005 " 
Ctr!+ H: "-2006" vervangen met "-2006" 
Ctr! + H: "-2007" vervangen met "-2007 " 
Ctr!+ H: "-2008" vervangen met "-2008" 

• Tab voor bouwnummer invoegen 
Ctr!+ H: "511533" vervangen met ""t511533" 

• Tenslotte controleren of overal de spaties en tabs staan. 
Zo niet, deze handmatig invoegen. 
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