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ABSTRACT 

Terberg Benschop B.V. experiences a disproportionate negative effect on the processes 
product development and production when building vehicles with uncommon optional 
features or new customer demands. This is mainly caused by a discrepancy in the 
information offered and the information available. The suggested business improvement 
describes an information model and procedure to efficiently create and share explicit 
information. 

BEKNOPTE SAMENVATTING 

Voor Terberg Benschop B.V heeft de bouw van voertuigen met zeldzame opties of nieuwe 
klantenwensen een onevenredig negatief effect op de processen produktontwikkeling en 
produktie. De hoofdoorzaak is een discrepantie tussen de benodigde en beschikbare 
informatie. Het herontwerp bestaat uit een informatiemodel en een procedure voor het 
efficiënt genereren en delen van explicit (formeel beschreven) informatie. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Dit document vormt het eindrapport van een afstudeerproject uitgevoerd bij Terberg 
Benschop B.V. Het afstudeerproject maakt deel uit van de afronding van de avondstudie 
Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De auteur van dit 
rapport is sinds januari 2005 werkzaam bij Terberg Benschop B.V. 

De problematiek 

In tegenstelling tot pure basistypen of produkten voorzien van veel gebruikte opties zorgen 
nieuwe klantenwensen en zeldzame opties voor veel verstoringen. Deze afwijkende 
voertuiguitvoeringen hebben een onevenredig negatief effect op de processen binnen de 
afdelingen ontwikkeling en produktie, resulterend in problemen betreffende de doorlooptijd 
en kwaliteit. In het kader van deze problematiek luidt de initiële vraagstelling als volgt: Welke 
maatregelen moet Terberg Benschop nemen om de genoemde processen te optimaliseren 
zonder in te boeten aan flexibiliteit richting de markt? De initiële vraagstelling richt zich op de 
optimalisatie van de interne processen van Terberg Benschop. De toevoeging dat daarbij de 
flexibiliteit richting de markt behouden moet blijven, geeft aan dat de mogelijkheden om 
omgevingfactoren te beïnvloeden beperkt zijn. 

Het vraagstuk wordt benaderd als een bedrijfskundig verbeterproject. Hiervoor wordt de 
regulatieve cyclus van van Strien (1975) ingezet. Onder andere door het gebruik van 
interviews met T erberg Benschop medewerkers wordt uit de vraagstelling een overzicht van 
diverse problemen gedestilleerd. De brede vraagstelling leidt tot een uitgebreide 
probleemkluwen waarin de keuze voor het dominante probleem niet kan worden gemaakt 
zonder voorbij te gaan aan onderwerpen die ook mogelijkheden bieden voor significante 
verbeteringen. De analyse van de probleemkluwen geeft uiteindelijk voldoende aanwijzingen 
om de keuze voor de te onderzoeken hoofdoorzaak "Niet, te laat of onjuist beschikbaar zijn 
van produktie-informatie" te rechtvaardigen. 

De diagnose 

De wijze waarop de bevindingen van de diagnose in elkaar grijpen, bevestigt de keuzen 
gemaakt in de oriëntatiefase. Op basis van een aantal aanvullende interviews en analyse 
van data uit het Logistiek Informatiesysteem Terberg (LIST) kan met behulp van de theorie 
van Tushman & Nadler en Nonaka, worden opgemaakt dat een tekort aan explicit (formeel 
beschreven) informatie leidt tot een discrepantie tussen de beschikbare informatie en de 
benodigde informatie op de afdelingen verkoop, ontwikkeling en produktie. Op basis van de 
diagnosefase kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

De explicit informatievoorziening naar de afdeling produktie is verre van volledig. Het 
ontbreekt aan een medium dat in staat is om alle benodigde explicit informatie 
gestructureerd te delen binnen de organisatie. De voorhanden zijnde media voldoen niet. 

Het gebrek aan explicit informatie zorgt voor een relatief grote onvoorspelbaarheid van de 
taken die moeten worden vervuld door de afdeling produktie. Door deze onzekerheid heeft 
de organisatiestructuur van de produktieonderdelen een organisch karakter. Bij een verdere 
toename van de produktieaantallen vormt de, van nature, complexe en arbeidsintensieve 
besturing van een organische structuur een belemmering voor de capaciteit. 

Het tekort aan explicit informatie wordt gecompenseerd door mondeling overgedragen 
aanvullingen door de produktmanagers of de projectmanager. Dit leidt tot overbelasting van 
de hiërarchie. Het ontbreken van eenvoudig over te dragen of algemeen toegankelijke 
informatie maakt het zeer moeilijk om bevoegdheden over te dragen en het beperkt 
medewerkers van de afdeling ontwikkeling om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen 
binnen een bepaald project. 

iii 
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Naast de afdeling produktie en de afdeling ontwikkeling heeft het gebrek aan explicit 
informatie ook zijn weerslag op de activiteiten binnen de afdeling verkoop. Het ontbreken van 
een duidelijk overzicht van de beschikbare voertuiguitvoeringen en de onderlinge verbanden 
leidt ertoe dat klanten onvoldoende worden voorgelicht. Onduidelijkheid over de exacte 
uitvoering van bepaalde opties en het gebrek aan voorlichting naar de klant zorgen voor een 
stijging van het aantal wijzigingen van de orderspecificaties. 

Afgezien van de onduidelijkheid bij de afdeling verkoop over de beschikbare opties geldt 
voor nieuwe klantenwensen dat er binnen de Terberg organisatie onduidelijkheid heerst over 
de functionaliteit zoals gevraagd door de klant. De procedure voor het introduceren van 
nieuwe klantenwensen wordt niet gevolgd door de afdeling verkoop. Hierdoor kunnen 
consequenties van nieuw te introduceren klantenwensen niet juist en onvoldoende 
betrouwbaar worden beoordeeld. 

Naast het gebrek aan explicit informatie is ook het fenomeen planning een belangrijk punt 
van aandacht. Het ontbreken van een betrouwbare afdelingsoverstijgende planning heeft 
een versterkend effect op het capaciteitstekort van de afdeling ontwikkeling en het draagt bij 
aan het in een laat stadium beschikbaar zijn van een volledige orderspecificatie. 

Het herontwerp 

Het herontwerp richt zich primair op het optimaliseren van de mogelijkheid voor het creëren 
en delen van explicit informatie. In het kader van de theorie van Galbraith (1973) richt deze 
optimalisatie zich op het vergroten van het vermogen om informatie te verwerken. Voor de 
concrete uitvoer wordt gekozen voor een maatregel die Galbraith omschrijft als het 
optimaliseren en uitbreiden van informatiesystemen. Het herontwerp beschrijft een 
informatiemodel waarmee een database gedreven geautomatiseerd informatiesysteem kan 
worden ingericht. Het informatiemodel bevat de informatie nodig om afdelingsoverstijgend 
voertuiguitvoeringen vast te leggen. Het systeem draagt bij aan de beschikbaarheid van 
informatie voor de afdelingen produktie, verkoop, ontwikkeling en het bedrijfsbureau. 

Het informatiemodel 

Kern van het herontwerp is een model waarmee informatie kan worden gecategoriseerd. Bij 
gebrek aan een voor Terberg Benschop toepasbaar model uit de literatuur wordt overgegaan 
tot het opstellen van een specifiek informatiemodel. Door te kijken naar de processen op de 
afdelingen verkoop, bedrijfsbureau, ontwikkeling en produktie kan onderscheid gemaakt 
worden tussen een aantal verschillende categorieën. Dit zijn de categorieën "Herkenning en 
identificatie", "Selectie", "Uitvoering" en "Achtergrond, testen en storingzoeken". Elke 
categorie bestaat uit een aantal informatietypen. De informatietypen zijn toegespitst op het 
onderwerp (optie en voertuiguitvoering) waarover ze informatie bevatten. De informatietypen 
zijn daarmee niet afdelinggebonden, wel is het zo dat de relevantie van de individuele typen 
sterk verschilt per afdeling. 

Bij het beschrijven van de praktische toepassing van het informatiemodel wordt aandacht 
besteed aan hoe de voorgestelde maatregelen concreet bijdragen aan het elimineren van 
één of meerdere oorzaken. Binnen deze beschrijving wordt duidelijk gemaakt hoe het 
element planning deel uitmaakt van de verbeterde informatievoorziening. 

Voor de beschrijving van de toepassing van het informatiemodel wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee informatieprocessen. Het eerste informatieproces betreft het realiseren van een 
voertuig met een bestaande optie. Het tweede informatieproces betreft het introduceren van 
een nieuwe klantenwens. Het proces voor het introduceren van nieuwe klantenwensen 
speelt een zeer belangrijke rol bij het vullen van het informatiesysteem. Om deze reden 
wordt veel aandacht besteed aan een procedure waarmee de introductie van klantenwensen 
op een controleerbare en efficiënte manier verloopt. 

iv 
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Informatieproces voor de realisatie van een voertuig met een bestaande optie 

Uitgangspunt van het herontwerp is dat bij de produktie van een voertuig voorzien van een 
bestaande optie (ook zeldzaam voorkomende opties) geen interventie van de afdeling 
ontwikkeling noodzakelijk is. Voor het uitschakelen van de interventie van de afdeling 
ontwikkeling is het noodzakelijk dat de informatie nodig voor de bouw van een voertuig in 
een explicit vorm in een toegankelijk systeem wordt ondergebracht. De volgende voordelen 
kunnen met het informatiesysteem worden gerealiseerd. 

Bijdrage aan de optimalisatie van het proces voor de afdeling verkoop: 
• Het overzicht dat de in- en externe verkopers krijgen met het systeem leidt ertoe dat er 

beter met bestaande opties kan worden ingespeeld op vragen van de klant. 
• Het gebruik van een unieke optie-identificatie vereenvoudigt de communicatie. De kans 

op vergissingen, bijvoorbeeld door taalverschillen , wordt tot een minimum gereduceerd. 
• Een duidelijk overzicht van de bestaande opties moet ertoe leiden dat de klant ook 

daadwerkelijk alle mogelijke opties krijgt voorgelegd en dat de klant weet wat hij kiest. 
Dit moet het aantal wijzigingen van de orderspecificaties terugbrengen. 

• Los van de probleemstelling kan nog het volgende positieve effect van het systeem 
worden genoemd. De verkoopmedewerkers en agenten zijn beter geïnformeerd, dit 
geeft de mogelijkheid meer een adviesrol te vervullen in het verkoopproces. Een goed 
geïnformeerd verkoopapparaat geeft de klant meer vertrouwen, niet alleen in de 
verkoper maar ook in de professionaliteit van de organisatie. 

Bijdrage aan de optimalisatie van het proces voor het bedrijfsbureau: 
• Het bedrijfsbureau profiteert van een beter overzicht en is daarmee beter geïnformeerd. 

De onderlinge samenhang van de informatie maakt het tot een beter instrument voor het 
beheren van de opties en de bijbehorende materiaallijsten. 

• De orderspecificatie wordt niet meer voorzien van uitvoeringen die onterecht belanden 
onder het kopje "bijzonderheden", omdat het in werkelijkheid gaat om reeds bestaande 
opties waar de desbetreffende verkoper geen weet van heeft. 

• Groot voordeel voor het bedrijfsbureau is de wijze waarop nieuwe klantenwensen 
worden geïntroduceerd, dit komt aan de orde bij de behandeling van het 
informatieproces voor de introductie van nieuwe klantenwensen. 

Bijdrage aan de optimalisatie van het proces voor de afdeling produktie: 
• Door het gebruik van een unieke optie-identificatie in de orderspecificatie is er geen 

twijfel over de gewenste voertuiguitvoering en de functies die moeten worden vervuld. 
• De unieke optie-identificatie leidt op een eenvoudige manier tot alle informatie die 

beschikbaar is voor de desbetreffende optie. 
• De uitbreiding aangaande de wijze van functioneren van de optie is een belangrijk stuk 

gereedschap voor het verhelpen van storingen. 

Informatie proces voor de introductie van een voertuig met een nieuwe klantenwens 
Het informatieproces voor de introductie van een nieuwe klantenwens beschrijft hoe het 
systeem moet worden voorzien van informatie. Dit proces wordt gedragen door een 
procedure waarmee nieuwe klantenwensen worden geïntroduceerd in de organisatie. Deze 
procedure is van doorslaggevend belang voor het vullen van het informatiesysteem. In het 
rapport wordt stap voor stap de procedure behandeld. 

Het informatiesysteem is dusdanig opgezet dat er voor de afdeling produktie geen verschil is 
tussen het raadplegen van informatie van een bestaande optie of een nieuwe klantenwens. 
De informatie is in beide gevallen aanwezig in het systeem op het moment dat het voertuig 
gebouwd wordt. De procedure moet ervoor zorgen dat het systeem tijdig en juist wordt 
gevuld. 

V 
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Naast het belang van de procedure voor het vullen van het informatiesysteem biedt het de 
volgende bijdrage aan de optimalisatie van het proces voor de introductie van nieuwe 
klantenwensen: 
• Betere herkenbaarheid van nieuwe uitvoeringen. In de huidige situatie worden alle 

orderspecificaties door de verschillende afdelingen "doorgespit" op zoek naar 
bijzonderheden. 

• De procedure biedt duidelijke beslissingsmomenten. 
• Met de aanvraagprocedure wordt invloed uitgeoefend op het detailniveau van de 

aanvraag, de beschrijving is in de huidige situatie vaak onvoldoende gedetailleerd. 
• De aanvraag vormt de start van een proces waaraan vervolgens stappen worden 

toegevoegd. Dit is een belangrijk voordeel van het informatiesysteem als geheel. 

Het geheel van het informatiesysteem en de procedure levert de volgende bijdrage aan de 
optimalisatie van het proces voor de afdeling ontwikkeling: 
• De afdeling verkoop is beter geïnformeerd, dit leidt tot meer duidelijkheid tijdens het 

verkoop- en specificatieproces. Dit betekent minder vragen aan de afdeling ontwikkeling 
en specifiek aan de produkUprojectmanager. 

• De afdeling produktie is beter geïnformeerd, dit leidt tot minder vragen aan de afdeling 
ontwikkeling en de produkUprojectmanager. Met de meer uitgebreide en beter 
toegankelijke informatie worden fouten in produktie voorkomen. Gevolg is minder 
inspanningen van de afdeling ontwikkeling voor het opsporen en oplossen van fouten. 

• De nieuwe procedure van specificeren geeft een veel betere controle op het ontstaan 
van conflicten door nieuwe combinaties van bestaande opties. 

• De unieke identificatie van de optie/klantenwens en in het bijzonder de koppeling met 
achtergrondinformatie geeft een grote verbetering van de communicatie binnen de 
afdeling ontwikkeling. 

• Het systeem biedt de mogelijkheid om een relatie te leggen tussen de 
chassisbouwtekeningen en de orderspecificatie. Dit ontlast de tekenkamer van het werk 
gekoppeld aan de verkoop van bestaande voertuig/optiecombinaties. 

Consequenties voor de organisatie van de afdelingen 
Het systeem biedt voordelen voor alle afdelingen zoals behandeld in dit hoofdstuk. Het 
niveau waarop het informatiesysteem de organisatie van de verschillende afdelingen 
beïnvloedt, verschilt sterk. Voor de afdeling produktie zijn de voordelen groot maar dit 
voordeel kan gerealiseerd worden zonder dat het invloed heeft op de structuur van de 
afdeling. De beschikbaarheid van informatie wordt aanzienlijk vergroot, maar de wijze van 
raadplegen en behandelen van de informatie geeft geen aanleiding voor organisatorische 
aanpassingen. 

De veranderingen voor het bedrijfsbureau betreffen de inkomende en uitgaande informatie. 
Op een aantal punten zorgt dit voor een toename van de werkzaamheden, op andere punten 
juist voor een afname. De uiteindelijke balans geeft geen aanleiding voor veranderingen van 
de organisatie en/of bezetting. 

Hoewel de voordelen voor de afdeling verkoop groot zijn, heeft de introductie van het 
systeem weinig consequenties voor de structuur van de afdeling. De procedure voor de 
introductie van klantenwensen betekent echter een ingrijpende wijziging op de 
werkmethoden van de verkoopmedewerkers. Dit vraagt om een cultuuromslag en hieraan 
moet veel aandacht worden besteed. 

Voor de afdeling ontwikkeling heeft de introductie van het systeem de grootste 
organisatorische impact. Het systeem vraagt een veel grotere hoeveelheid explicit informatie 
van de afdeling ontwikkeling. Een verschuiving van werkzaamheden is noodzakelijk om een 
oplossing te bieden voor de overbelasting van de hiërarchie. 

vi 
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De veranderingen kunnen worden toegespitst op twee onderwerpen. De eerste verandering 
heeft betrekking op de rol die de produktmanager speelt binnen een project. Het 
informatiesysteem moet ervoor zorgen dat informatie van projecten en de verschillende 
voertuigtypen veel beter toegankelijk is. Door deze verbeterde informatievoorziening is de 
produktmanager in staat meer werk op een betrouwbare wijze te delegeren. Het overdragen 
van verantwoordelijkheden vraagt niet alleen aanpassingen van de medewerkers, maar ook 
van de produktmanager. 

De tweede verandering betreft de planning. Op basis van een meer gedetailleerde aanvraag 
van klantenwensen wordt het mogelijk om de werkzaamheden van de diverse afdelingen 
beter op elkaar af te stemmen. De beide veranderingen zijn dusdanig ingrijpend dat er 
sprake is van een cultuuromslag. Net als voor de afdeling verkoop geldt dat hier veel 
aandacht aan moet worden besteed. 

Ter afsluiting van het herontwerp gaat het rapport in op de mogelijke media voor 
informatieoverdracht en er wordt een overzicht gegeven met de vereiste functies van het 
informatiesysteem. Het opstellen van een volwaardige specificatie van het informatiesysteem 
valt buiten de scope van het afstudeerproject. 

Veranderplan 

In het rapport is een veranderplan opgenomen waarin de invoer van het herontwerp wordt 
behandeld. In dit veranderplan wordt aandacht besteed aan de uitvoerende personen en aan 
de inhoud en volgorde van de verschillende activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de 
realisatie van het herontwerp ligt in de handen van het Hoofd produktie en ontwikkeling en 
de manager procesautomatisering. 

Eerste stap in het veranderplan is het gevolg van het feit dat er nog onvoldoende inspanning 
is verricht om draagvlak te creëren voor het herontwerp. Na het creëren van draagvlak in 
deze eerste stap, genaamd "fase O", wordt in een vijftal fasen beschreven hoe het 
herontwerp kan worden gerealiseerd. De discussie aangaande de opvolger van het huidige 
logistieke automatiseringssysteem vormt een complicerende factor in verband met de 
gewenste koppeling van het informatiesysteem met het logistieke automatiseringssysteem. 

Conclusies en aanbevelingen 

Doorslaggevend voor het slagen of falen van de oplossing als geheel is het adopteren van 
de oplossing door de afdelingen verkoop en ontwikkeling. De acceptatie van de oplossing 
kan alleen worden gerealiseerd als alle stappen van het veranderplan worden doorlopen. Het 
vraagt de medewerkers van deze afdelingen tijd te investeren in het vastleggen van 
processtappen. Alleen de combinatie van steun van de directie en het managementteam en 
de overtuiging dat de tijd in een later stadium wordt teruggewonnen kan ervoor zorgen dat de 
discipline wordt opgebracht om dit vastleggen daadwerkelijk uit te voeren. 

Aanbevelingen 
Standaardisatie: Hoewel niet onderzocht bestaat het vermoeden dat standaardisatie een 
bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de processen binnen Terberg Benschop. 
Nader onderzoek naar de mogelijke optimalisatie door standaardisatie is raadzaam. 

Medewerkers tekenkamer: Het herontwerp is erop gericht de medewerkers van de 
tekenkamer een meer significante rol in projecten te laten vervullen. Het personeelsbeleid 
dient hierop te worden afgestemd. 

30 CAD data: Voor de assemblagecomponenten geldt dat de materiaallijsten in LIST niet 
zijn gekoppeld aan de stuklijsten uit het CAD systeem. De huidige handmatige overdracht 
van stuklijst naar materiaallijst is arbeidsintensief en foutgevoelig. Nader onderzoek naar de 
haalbaarheid van een geautomatiseerde koppeling tussen de systemen is aan te bevelen. 

vii 
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VOORWOORD 

Tijdens één van de terugkomdagen in het kader van het vak "Beroepsgerichte vaardigheden" 
werd ons studenten op een inspirerende wijze door dr. A. Kastelein op het hart gedrukt toch 
vooral niet te vergeten het verslag te voorzien een persoonlijke teint door middel van een 
voor- of nawoord. Voor u als oplettende lezer is het duidelijk dat mijn keuze is gevallen op 
het plaatsen van een voorwoord. 

Er is veel gebeurd sinds ik in 2000 met mijn toenmalige werkgever Den Oudsten Bussen 
B.V. overeenkwam dat het volgen van een avondstudie Technische Bedrijfskunde uitstekend 
zou passen in mijn persoonlijke ontwikkeling binnen deze organisatie. Het faillissement van 
Den Oudsten Bussen B.V. november 2001 is duidelijk één van de minder positieve 
gebeurtenissen, maar van mijn besluit de studie op persoonlijke titel voort te zetten heb ik 
nooit spijt gehad. 

Uiteraard zijn er ook positieve dingen gebeurd in de periode van deze studie. Zo is er mijn 
start bij Terberg Benschop B.V. waar ik uiteindelijk deze afstudeeropdracht heb kunnen 
uitvoeren. Mijn dank gaat uit naar de directie voor het instemmen met dit onderzoek. 
Daarnaast dank ik mijn afstudeerbegeleider Gerard Verdam en mijn collega's Henri Jacobs 
en Ronald van Zoelen voor de correcties en het advies. 

Mijn dank gaat ook uit naar de beide begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, 
dr. J.D. van der Bij en dr. Y. Lu. In het bijzonder wil ik dr. J.D. van der Bij bedanken voor het 
geduld waarmee hij mijn afstudeertocht is blijven volgen. De combinatie van zijn 
inlevingsvermogen en de zeer nuttige en opbouwende kritiek heeft ervoor gezorgd dat ik na 
iedere afspraak weer positief gestemd en gemotiveerd naar huis reed. 

Dit voorwoord is ook het moment om mijn ouders te bedanken. In de eerste plaats voor het 
feit dat ze me van jongs af aan hebben gemotiveerd om te investeren in mijn persoonlijke 
ontwikkeling. In de tweede plaats voor de praktische ondersteuning ter compensatie van het 
tijdgebrek dat de combinatie van avondstudie, werk en gezin met zich mee brengt. 

De meest positieve gebeurtenissen gedurende de periode van mijn studie vind ik noch in 
mijn studie noch in mijn werk. Deze zijn namelijk het huwelijk met Bertine en de geboorte van 
twee geweldige dochters waarmee we nu een echt gezin vormen. Daarmee beland ik bij de 
laatste dankbetuiging. Deze dankbetuiging is een typisch geval van "last but not least" en 
doet eigenlijk afbreuk aan het bestaansrecht van dit voorwoord. Deze afsluitende 
dankbetuiging vraagt niet om een alinea in een voorwoord , maar deze dankbetuiging vraagt 
om een spandoek. 

Veel dank en waardering gaan uit naar mijn echtgenote Bertine. Dank voor de ontelbare 
keren dat ze mij van allerlei taken heeft verlost en ervoor zorgde dat ik veel van de uren thuis 
daadwerkelijk aan mijn studie kon besteden. Waardering voor het feit dat ze mij ondanks de 
veelvuldige fysieke afwezigheid en nog veel meer momenten van mentale afwezigheid 
onvoorwaardelijk is blijven steunen. 

viii 
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1 Inleiding 

Dit document vormt het eindrapport van een afstudeerproject uitgevoerd bij Terberg 
Benschop B.V. Het afstudeerproject maakt deel uit van de afronding van de studie 
Technische Bedrijfskunde die de auteur van dit rapport, als avondstudent, volgt aan de 
Technische Universiteit Eindhoven in de periode van september 2000 tot april 2007. Het 
rapport is gebaseerd op de organisatorische problematiek, zoals beleefd bij Terberg 
Benschop B.V. 

De auteur van dit rapport is sinds januari 2005 werkzaam als projectmanager bij Terberg 
Benschop B.V. De werkzaamheden behorende bij deze functie zijn zeer nauw verbonden 
met de probleemstelling en de daaruit volgende analyse van mogelijke oorzaken. Met de 
nodige sturing en begeleiding van de Technische Universiteit Eindhoven is de auteur erin 
geslaagd een voldoende objectief beeld te schetsen van de bedrijfssituatie, zodat dit geen 
afbreuk doet aan het wetenschappelijke karakter van het onderzoek. 

De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het bedrijf 
Terberg Benschop B.V. Hoofdstuk 3 behandelt de oriëntatiefase waarbij ingegaan wordt op 
de onderzoeksmethodologie, de interne en externe oriëntatie en de probleemstelling. In 
hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur die wordt 
gebruikt in dit rapport. Hoofdstuk 5 vormt de diagnosefase waarin aandacht wordt besteed 
aan de afbakening en analyse van het bedrijfsprobleem. Hoofdstuk 6 gaat in op het 
bedrijfskundig herontwerp. De activiteiten nodig voor de realisatie van het herontwerp zijn 
opgenomen in hoofdstuk 7. De conclusies en aanbevelingen vormen hoofdstuk 8. Het 
rapport wordt afgesloten met een literatuurlijst. 
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2 Bedrijf 

Het bedrijf Terberg Benschop B.V. is een onderdeel van Terberg Beheer B.V. De basis voor 
Terberg Beheer is gelegd door Johannes Bernardus Terberg toen hij in 1869 een smederij 
begon te Benschop. Terberg Beheer B.V. is een holding bestaande uit tal van bedrijven die 
allen actief zijn in de Automotive sector. Terberg Beheer is een echt familiebedrijf, hetgeen in 
de cultuur van het bedrijf voelbaar is. Dit uit zich in een sterke verbondenheid van het 
personeel met de verschillende onderdelen van het bedrijf en een bedrijf dat goed wil zorgen 
voor haar medewerkers. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt in figuur 2.06 een overzicht 
gegeven van de verschillende onderdelen van Terberg Beheer met een aantal kerncijfers 
voor de holding en het onderdeel Terberg Benschop B.V. 

Terberg Benschop B.V. houdt zich bezig met de fabricage van speciale voertuigen. Terberg 
Benschop voertuigen omvatten Terminal en RoRo trekkers die op maat worden gebouwd, 
waarmee het transport van trailers in de havens, industrie en in de distributiemarkt wordt 
verzorgd. Daarnaast bouwt Terberg Benschop vrachtwagens op maat voor de markt van het 
grondverzet en bouwtransport. Terberg Benschop is succesvol omdat het bedrijf innovatieve 
en kwalitatief hoogwaardige producten levert. Het bedrijf exporteert ongeveer 75% van de 
voertuigen naar meer dan tachtig landen over de gehele wereld. De vertegenwoordiging 
wereldwijd wordt verzorgd door een netwerk van agenten, bijgestaan door een binnendienst 
verkoopafdeling gevestigd in Benschop. 

Terberg Benschop B.V. heeft als fabrikant in de loop der jaren een sterke positie opgebouwd 
in het fabriceren van speciale voertuigen. Door op een flexibele en creatieve wijze in te 
spelen op de wensen van klanten en daarbij degelijk maatwerk te leveren, heeft Terberg 
Benschop als relatief klein bedrijf een duidelijke plaats verworven in een markt, die veelal 
gedomineerd wordt door multinationals. Basisvoorwaarde voor continuïteit op de lange 
termijn is innovatie gekoppeld aan een flexibele organisatie waarbinnen snel besluiten 
kunnen worden genomen. Kernwaarden als kwaliteit, integriteit en teamwork nemen daarbij 
een belangrijke plaats in. De strategie om dit te bereiken bestaat uit het continu investeren in 
produktontwikkeling, waardoor de kwaliteit van de Terberg voertuigen constant op een hoog 
niveau blijft, gecombineerd met het verder uitbouwen van het netwerk van distributeurs in de 
wereld. 

2. 1 De produkten 
De Terminal trekker (figuur 2.01), internationaal ook wel yard tractor genoemd (vandaar de 
typeaanduiding YT), wordt ingezet voor het snel en eenvoudig verplaatsen van trailers op 
haventerreinen en grote transport terminals. Deze 4x2 voertuigen (van de vier wielen zijn er 

Figuur 2.01 Terberg YT222 trekker 

2 

twee aangedreven) zijn voorzien van een 
hydraulisch hefbare koppelschotel. Dit maakt 
het voor de chauffeur mogelijk om een trailer 
te verplaatsen zonder dat daarbij de 
steunpoten van de trailer hoeven te worden 
ingedraaid. In 2006 zijn er ruim 500 YT 
trekkers geproduceerd. 

In bijlage 01 zijn de produktspecificaties van 
een aantal Terberg produkten opgenomen. 

Op basis van het YT type zijn een aantal 
varianten ontwikkeld voor het transporteren 
van containers op het voertuig . Dit zijn 
voertuigen die worden uitgerust met een 
haak-arm systeem of een heftafel voor 
wissellaadbakken. 
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De RoRo trekkers bestaan uit de types TT 
en RT (figuur 2.02). RoRo staat voor Roll-on 
Roll-off transport. Deze voertuigen gaan het 
schip in voor het transporteren van lading. 
Het voertuig is voorzien van een 180° 
draaibare stoel inclusief bediening, zodat de 
chauffeur altijd maximaal zicht heeft op zijn 
lading. Deze lading kan veel zwaarder zijn 
dan een standaard containervracht, ook 
stelt het rijden op de steile "ramp" (de brug 
tussen schip en kade) speciale eisen aan 
het voertuig. Om deze redenen worden 
verreweg de meeste voertuigen van dit type 
verkocht als RT 4x4 uitvoering. De 4x2 
variant van dit voertuig wordt TT genoemd. Figuur 2.02 Terberg RT282 trekker 
Het totale produktieaantal van de TT/RT 
trekkers lag in 2006 op circa 300 stuks. 

Voor industriële toepassing is er de Terberg 
RT382 (figuur 2.03) . Dit 4x4 voertuig is 
ontwikkeld om te worden ingezet voor zeer 
zwaar RoRo en industrieel transport. De 
cabine is gelijk aan die van de overige RT 
produkten maar de motor en overige 
componenten zijn specifiek op de toepassing 
afgestemd. De RT382 wordt onder andere 
ingezet voor het transport van staal op grote 
smederijen. De produktie van de RT382 
trekker bedroeg in 2006 15 stuks. 

Figuur 2.03 Terberg RT382 trekker 

Terberg bouwt een grote variatie aan vrachtwagens voor de markt van het grondverzet en 
bouwtransport (figuur 2.04 en 2.05). Voor deze voertuigen wordt gebruik gemaakt van een 
standaard Volvo motor en Volvo cabine. De overige onderdelen worden volgens de 
specificatie van Terberg Benschop geproduceerd of ingekocht. De variatie zit voornamelijk in 
het aantal en de positie van de (aangedreven) assen. De uitvoering kan tot in detail worden 
afgestemd op de opbouw. De opbouw maakt geen deel uit van de levering van T erberg 
Benschop. In 2006 heeft Terberg Benschop B.V. 80 vrachtwagens geproduceerd. 

Figuur 2.04 Terberg FM3000-T 10x8 Figuur 2.05 Terberg FM1450-WDG 6x4 
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Terberg Group 2005 : Euro 458 million 
Equivalent : US$ 562 million Terberg 1 Workforce per January 2005 : 1200 Utrecht B.V. 
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3 De oriëntatie 

De oriëntatiefase bestaat uit de volgende onderdelen: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

3.1 

Beschrijving van de methodologie 
Beschrijving van de problematiek 
Externe oriëntatie 
1 nterne oriëntatie 
Analyse van de probleemkluwen 
De probleemstelling 

Methodologie 
Om tot een goed gefundeerde oplossing te komen voor de te beschrijven problematiek wordt 
het vraagstuk benaderd als een "bedrijfskundig verbeterproject" . De inzet van een 
bedrijfskundige methodologie moet leiden tot een wetenschappelijk verantwoorde oplossing. 
Gebaseerd op van Aken , van der Bij en Berends (2001) wordt gebruik gemaakt van de 
regulatieve cyclus van van Strien (1975) , zie figuur 3.01. 

I 
I 
I 

,I ,. 
Probleem-

,, kluwen 

,---- --.J ____ _ 

Hoewel het uiteindelijk draait om de 
feitelijke uitvoer en de daaraan 
gekoppelde resultaten van de ingreep, 
valt dit buiten de scope van dit 
afstudeerproject. Doel van het 
afstudeerproject is het definiëren van de 
probleemkluwen, het geven van een 
wetenschappelijke analyse van de 
praktijksituatie en het schrijven van een 
ontwerp voor de oplossingssituatie. 

1 
1 
1 Evaluatie 
1 
1 

·--- ---1 
1 
1 .------.J _____ _ 

Ingreep of 
realisatie 

\ 

' ' ' ' .... _ Plan / ontwerp 
Oplossing 

Probleemkeuze 
ontwerpaanpak 

Analyse en 
diagnose 

Figuur 3.01 De regulatieve cyclus, van Strien 1975 

De regulatieve cyclus uit figuur 3.01 is 
verder uitgewerkt door Kempen & 
Keizer (2000). De cycli zijn vertaald 
naar een tien-stappen-plan . Aan iedere 
cyclus worden een aantal concrete 
stappen toegekend. In tabel 3.01 is 
aangegeven welke stappen uit het plan 
van Kempen & Keizer zijn doorlopen. 
De laatste kolom geeft aan hoe de 
stappen zijn gekoppeld aan de 
paragrafen uit dit rapport. 

van Strien 

Probleem keuze 

Diagnose 

Plan 

Ingreep 

Evaluatie 

Tabel 3.01 

Kempen & Keizer 

Werving project / Intake gesprek 
Externe oriëntatie 
Oriënterende interviews 
Analyse en probleemselectie 
Probleemstelling 

Diepteonderzoek 

Oplossingsplan 

Invoering (valt buiten afstudeerproject) 

Afronding (valt buiten afstudeerproject) 

Invulling van regulatieve cyclus, op basis van tien-stappen-plan van 
Kempen & Keizer ( 2000) 
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3.2 De omschrijving van de problematiek 
Terberg Benschop profileert zich als fabrikant van speciale voertuigen. Terminal en RoRo 
trekkers vormen een belangrijk deel van het Terberg Benschop leveringsprogramma. De 
markt van Terminal en RoRo trekkers wordt gedomineerd door een beperkt aantal grote 
spelers waar Terberg Benschop er één van is. Belangrijke factoren zijn de prijs en de mate 
waarin de verregaande klantspecifieke wensen en eisen kunnen worden ingevuld. Ook de 
markt voor vrachtwagens wordt bepaald door een beperkt aantal, in dit geval zeer grote, 
spelers. Voor de vrachtwagens geldt dat Terberg Benschop geen deel uitmaakt van de grote 
spelers. Terberg dankt zijn positie in deze markt aan het tot in detail vervullen van de 
behoefte van de klant. Om binnen de markt van beide produktgroepen maximaal te 
profiteren van de daadkracht en de expertise van Terberg, worden de markten bediend met 
behulp van een beperkt aantal basistypen waarop de vele varianten worden gebaseerd. Om 
te komen tot een duidelijke probleembeschrijving wordt kort ingegaan op de achtergrond van 
deze varianten. 

3.2.1 Introductie 
De verschillende varianten worden ondergebracht in twee categorieën, namelijk 
"klantenwensen" en "opties". Een klantenwens is een aanpassing op één van de basistypen 
waarvoor geldt: 

o Terberg is nog niet eerder 
geconfronteerd met deze 
aanpassing. 

en 
o De aanpassing is niet voorzien 

in het initiële ontwerp van het 
betreffende basistype. 

Een optie is een keuzemogelijkheid voor een basistype waarvoor geldt: 

o Deze aanpassing is 
meegenomen in het initiële 
ontwerp van het basistype. 

en/ of 

o De aanpassing is eerder 
gebouwd op basis van een 
klantenwens. 

Voor veel van de beschikbare opties, met name van de basistypen die lang in gebruik zijn, 
geldt dat ze zijn ontstaan uit een klantenwens. 

3. 2. 2 Vraagstelling 
In tegenstelling tot pure basistypen of produkten voorzien van veel gebruikte opties zorgen 
de klantenwensen en zeldzame opties voor veel verstoringen. Deze uitzonderingen hebben 
een onevenredig negatief effect op de processen binnen de afdelingen ontwikkeling en 
produktie, resulterend in problemen betreffende de doorlooptijd en kwaliteit. 

Welke maatregelen moet Terberg Benschop nemen om de genoemde processen te 
optimaliseren zonder in te boeten aan flexibiliteit richting de markt? 

Binnen de oriëntatiefase beschreven in dit hoofdstuk zal een analyse van de vraagstelling 
leiden tot de probleemkluwen waaruit de uiteindelijke probleemstelling wordt gedestilleerd. 

3.3 Externe oriëntatie 
Zoals in de voorgaande paragraaf al is aangegeven wordt de markt gedomineerd door een 
beperkt aantal grote spelers. Dit geldt zowel voor de markt van Terminal en RoRo trekkers 
als de markt voor vrachtwagens voor grondverzet en bouwtransport. Er zijn echter grote 
verschillen in de positie die Terberg inneemt op deze markten, beide situaties worden 
afzonderlijk behandeld. 
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3.3.1 Terminal en RoRo trekkers 
De markt van het containertransport is een snelgroeiende markt. Bronnen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek laten een sterke groei zien van het containertransport in de 
Rotterdamse haven over de laatste jaren. Het aandeel van containers in de totale 
Rotterdamse scheepslading bedroeg in 2004 ruim 23 procent. De opmars van het 
containerverkeer hangt nauw samen met de explosieve groei die de economie in Azië de 
laatste jaren doormaakt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven 
informatie over het transport van containers tussen de Rotterdamse haven en China. Een 
citaat uit het Conjunctuurbericht van Woensdag 29 juni 2005 "Ruim 16 procent van het totale 
containerverkeer in 2004 was met China (inclusief Heng Kong) . De gemiddelde groei van 
containers van en naar China bedroeg in de periode 1999-2004 ruim 17 procent per jaar. In 
de tweede helft van 2001 en de eerste maanden van 2002 lag de groei rond de nul. Dit had 
onder andere te maken met een vertraging in de groei van de wereldhandel. Sindsdien is de 
handel met China weer sterk toegenomen. In 2004 was de groei gemiddeld zelfs 38 procent 
ten opzichte van het jaar ervoor." Uit dit Conjunctuurbericht is ook de grafiek uit figuur 3.02 
afkomstig. 

Figuur 3.02. 
Ontwikkeling 
containeroverslag 
Rotterdamse haven 
(incl. gewicht 
container) 
Bron CBS 
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- Contalnervervoe Rdterdlrn - on en v.v. - Totaal cortmervervoer 
Bron: CBS 

Ook de laatste jaren gaat de groei van het containertransport onverminderd door. Dit heeft 
uiteraard zijn uitwerking op de vraag naar transportmiddelen voor dit type vervoer. De 
produktiecapaciteit van de verschillende leveranciers van Terminal en RoRo trekkers is 
volledig bezet en levertijden kunnen oplopen tot 6 maanden. 

De Terminalvoertuigen worden niet geregistreerd en er wordt weinig informatie over 
produktieaantallen bekend gemaakt. Journalistieke bronnen (WorldCargo News edition 
November 2005 en Container Management edition April 2006) geven aan dat Kalmar 
wereldmarktleider is. Geschat aantal geproduceerde Terminal trekkers en RoRo trekkers in 
het jaar 2005 ligt op 2.900 stuks. Verreweg het grootste deel, ongeveer 2.500 units wordt 
verzorgd door het Amerikaanse onderdeel van Kalmar, genaamd Ottawa. Het resterende 
deel wordt geproduceerd door de Kalmar vestiging in Finland. Terberg Benschop kan 
worden gezien als de Europese marktleider. Met een produktieaantal in 2005 van 800 units 
laat het Europese spelers als het Duitse MAFI (ongeveer 150 units in 2005) en spelers als 
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Moll (België) en CVS Ferrari (Italië) ver achter zich . Uit een beoordeling van de 
produktspecificatie van de concurrerende produkten kan worden opgemaakt dat ook de 
concurrenten aanzienlijke variaties in de hoofdcomponenten aanbrengen. Ook wordt in alle 
gevallen de mogelijkheid om flexibel om te kunnen gaan met additionele wensen expliciet op 
de produktdocumentatie vermeld . 

3.3.2 Vrachtwagens voor grondverzet en bouwtransport 

Net als de markt voor Terminal trekkers en RoRo trekkers wordt ook de markt voor 
grondverzet en bouwtransport gedomineerd door een beperkt aantal grote spelers. 
Belangrijk verschil is dat Terberg Benschop nu geen onderdeel uitmaakt van de grote 
ondernemingen. Alleen al door de schaalgrootte is Terberg Benschop prijstechnisch gezien 
niet in staat om te concurreren met grote vrachtwagenfabrikanten als Mercedes en MAN. 

Terberg Benschop bedient een niche binnen de Nederlandse markt. Er worden gemiddeld 
ongeveer 100 vrachtwagens per jaar geproduceerd. Er zijn twee redenen voor het bestaan 
van deze niche markt. De eerste reden ligt in de combinatie van de Nederlandse wetgeving 
en de door Terberg Benschop toegepaste as-opstelling. Deze combinatie zorgt ervoor dat 
het toegestane gewicht van de beladen vrachtwagen hoger mag zijn. Het extra 
laadvermogen dat hiermee gerealiseerd wordt, rechtvaardigt de hogere prijs van het 
voertuig. 

Voertuigen voor grondverzet en bouwtransport worden traditioneel vaak gekocht als "kale 
vrachtwagen", waarna de eindgebruiker zelf een "opbouwer" inschakelt om het voertuig te 
voorzien van de gewenste opbouw, bijvoorbeeld een kipper-installatie. Hierin ligt de tweede 
reden voor het ontstaan van een niche markt voor Terberg Benschop. Met name voor 
afwijkende opbouwsituaties is de communicatie tussen voertuigproducent en opbouwer van 
groot belang. Terberg Benschop is in staat om zeer goed in te gaan op de wensen van de 
opbouwer, zodat het uiteindelijke voertuig zo dicht mogelijk de gewenste functionaliteit van 
de eindgebruiker benadert. Door de sterke nationale oriëntering is er slechts één 
vergelijkbare concurrent, dit is de firma GINAF gevestigd in Veenendaal. De firma GINAF 
maakt gebruik van DAF componenten (cabine en motor) . De produkten van Terberg en 
GINAF vertonen veel gelijkenissen als het gaat om functie en inzet. 

3.4 Interne oriëntatie 
Een belangrijk deel van de probleemstellingfase wordt gevormd door de "oriënterende 
interviews". In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de inhoud en de resultaten van de interviews. 

3. 4. 1 De geïnterviewden 
De volgende medewerkers van de Terberg Benschop organisatie zijn gevraagd voor een 
interview. Het in figuur 3.03 afgebeelde organogram geeft hiërarchisch de onderlinge relatie 
tussen deze medewerkers. 

• Hoofd produktie en ontwikkeling (leidinggevend organogram positie 4 en 7) 
• Hoofd bedrijfsbureau (leidinggevend organogram positie 7.1) 
• Produktmanager trekkers (onderdeel organogram positie 4) 
• Hoofd tekenkamer (leidinggevend organogram positie 4.1 .1) 
• Verkoop binnendienst (onderdeel organogram positie 3.1) 
• Verkoop buitendienst (onderdeel organogram positie 3.1 en 3.2) 
• Produktiechef (leidinggevend organogram positie 7.4) 
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3. 4. 2 Opzet van het interview 
De opzet van de interviews is om met een beperkt aantal vragen veel informatie van de 
geïnterviewde te krijgen. Er is gestreefd naar een open gesprek. Doel van de interviews is 
het krijgen van een antwoord op de volgende vragen: 

• Is het probleem herkenbaar en actueel? 
• Wat zijn de oorzaken van dit probleem? 
• Waarom bestaat het probleem nog? 

3. 4. 3 Uitwerking van de interviews 

In bijlage 02 zijn de details van de afzonderlijke interviews opgenomen. 

3.5 Analyse van de probleemk/uwen 
Op basis van de uit de interviews verkregen informatie is de probleemkluwen uit figuur 3.04 
opgesteld. Bij de stap van de interviews naar de probleemkluwen wordt geen waarde 
toegekend aan de verschillende punten. Het is puur een andere representatie van identieke 
informatie. Ook voor oorzaak-gevolg relaties geldt dat het leeuwendeel letterlijk is op te 
maken uit de interviewresultaten. Een aantal verbanden is "ontstaan" door korte aanvullende 
gesprekken met de betrokken medewerkers. 

Weinig produkt 
informatie (opties) 
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\ 
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\ 
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De interviews geven een breed scala aan mogelijke oorzaken voor de problemen 
beschreven in de vraagstelling. De probleemkluwen geeft een overzicht van de oorzaak
gevolg relaties. Met dit overzicht kan op een verantwoorde wijze worden gekozen voor het te 
onderzoeken dominante probleem. Voor het maken van een verantwoorde keuze worden de 
gevonden problemen getoetst op relevantie, haalbaarheid en onderzoekbaarheid. 

De oorzaak-gevolg structuur van de probleemkluwen zorgt ervoor dat onderzoek naar 
onderwerpen links in de probleemkluwen goed scoren op haalbaarheid maar minder op 
relevantie. Dit is van toepassing op de door de klant gevraagde aanpassingen. Gelet op de 
relevantie bevinden zich in het diagram teveel mogelijke oorzaken rechts van de punten 
"Klant vraagt verregaande aanpassingen" en "T erberg wordt geconfronteerd met 
verregaande aanpassingen". Het punt "Weinig produktinformatie (opties) beschikbaar" 
verdient wel meer aandacht. Niet alleen vervult dit punt ook een rol in de problematiek 
binnen de afdeling ontwikkeling, ook wordt het probleem genoemd in de interviews met 
zowel de medewerkers van de afdeling ontwikkeling als de medewerkers van de afdeling 
verkoop. 

Een speciale plaats in de probleemkluwen wordt ingenomen door het punt "Afdeling 
ontwikkeling is niet in staat de vele varianten te verwerken", dit punt vormt een knooppunt in 
de keten als geheel en heeft verreweg de meeste suboorzaken. Deze eigenschappen maken 
het zeer verleidelijk om dit punt als onderzoeksonderwerp te kiezen, gezien vanuit de balans 
tussen haalbaarheid en relevantie. De relevantie wordt echter ernstig bedreigd door de 
onderwerpen rechts in de probleemkluwen. Met name de suboorzaken behorende bij het 
punt "Niet, te laat of onjuist beschikbaar zijn van produktie-informatie" doen mogelijk afbreuk 
aan de effectiviteit van maatregelen gericht op de efficiëntie van de afdeling ontwikkeling. 

In het belang van de relevantie is gekozen voor het punt "Niet, te laat of onjuist beschikbaar 
zijn van produktie-informatie". Met deze keuze is een positie ingenomen dicht bij de 
uiteindelijke probleemstelling . Er zijn veel verschillende oorzaken te onderzoeken, dit zorgt 
voor een zeer brede onderzoeksfocus. De brede onderzoeksfocus resulteert in een 
uitgebreide afbakening van het probleem zoals die in de diagnosefase wordt behandeld. 

3. 6 Probleemstelling 
Op basis van de behandelde probleemkluwen is in overleg met de betrokken medewerkers 
binnen Terberg Benschop B.V. de volgende probleemstelling geformuleerd: 
Klantenwensen en (zeldzame) opties leiden tot verstoringen in produktie. Veel van deze 
produktieverstoringen zijn het resultaat van het "Niet, te laat of onjuist beschikbaar zijn van 
produktie-informatie". 

Onderzocht dient te worden welke oorzaken ten grondslag liggen aan het "Niet, te laat of 
onjuist beschikbaar zijn van produktie-informatie". Voordat wordt overgegaan op de 
beschrijving van het onderzoek en de daaraan gekoppelde resultaten wordt allereerst 
aandacht besteed aan de wetenschappelijke literatuur. 
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4 Literatuur 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de voor dit onderzoek relevante 
wetenschappelijke literatuur. Op basis van de bevindingen uit de oriëntatiefase richt het 
overzicht zich op de onderwerpen "Informatieverwerking" (o.a. Galbraith, Tushman & Nadler 
en Nonaka) en "Organisatie van innovatie" (o.a. Damanpour en Brown & Einsenhardt). 
Al geruime tijd beschouwt de wetenschappelijke literatuur het creëren van kennis en het 
effectief delen van deze kennis als doorslaggevende factoren voor het slagen van een 
onderneming in de huidige "knowledge society". Naast vele anderen geven Wheelwright en 
Clark (1992) aan dat de efficiëntie van het produktontwikkelingsproces en de snelheid 
waarmee het ontwerp kan worden omgezet in een nieuw produkt bepalend zijn voor het 
succes van een onderneming. Volgens Dougherty (1992) is het voor bedrijven die willen 
concurreren in een kennisintensieve industrie noodzakelijk om continu bezig te zijn met het 
creëren, gebruiken en verspreiden van nieuwe kennis. 

Nonaka gaat in zijn artikel "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation" (1994) 
uitvoerig in op het proces van kenniscreatie en verspreiding. Nonaka maakt daarbij 
onderscheid tussen kennis die stilzwijgend aanwezig is (tacit knowledge), en kennis die 
duidelijk omschreven is (explicit knowledge). Tacit knowledge is contextgebonden en het 
heeft een duidelijke persoonsgebonden element. Om die redenen is het moeilijk te 
formaliseren en te communiceren. Explicit knowledge is gecodificeerd en kan worden 
overgedragen op basis van een formele en systematische taal. 

Tacit lcnowledge To Explicit knowledge 
-------- ---------

Tacit 
knowledge 

From 

Explicit 
knowledge 

Figuur 4.01 

Socialization External ization 

Internalization Combination 

Nonaka: Modes of the Knowledge 
Creation 

Nonaka beschrijft de overgangen 
tussen tacit en explicit knowledge 
met behulp van de begrippen 
zoals aangegeven in figuur 4.01. 
Het eerste begrip "Socialization" 
is het proces waarbij ervaringen 
van persoon op persoon worden 
doorgegeven, bijvoorbeeld door 
imitatiegedrag. "Socialization" is 
zeer nauw verbonden met de 
organisatiecultuurtheorie. 
"Externalization" laat zich het 
beste omschrijven als het delen 
van ervaring door middel van een 
dialoog bijvoorbeeld tussen leden 
van een ontwerpteam. Uit de 
dialoog ontstaat een kader met 
een explicit karakter. Het begrip 
"Externalization" heeft geen 
directe relatie met bestaande 
wetenschappelijke theorie. 

Het begrip "lnternalization" kan worden teruggevoerd naar wat aangeduid wordt met 
organizational learning. Het draait om het daadwerkelijk eigen maken van bepaalde kennis 
en vaardigheden door het opnemen van kennis uit explicit informatiebronnen. Voor 
"Combination" geldt dat het voornamelijk gerelateerd is aan information processing. 
Bestaande explicit kennis wordt overgedragen en gedurende dat proces geordend door 
samenvoeging, sortering en/of classificatie. 

De functie en het belang van tacit en explicit knowledge verschilt sterk gedurende de fasen 
van kennisvergaring en het type organisatie in kwestie. Wong en Radcliffe (2000) wijzen 
specifiek voor kleine en middelgrote organisaties op het risico van verlies van waardevolle 
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informatie in tacit vorm. Door het beperkte bereik van tacit kennis in deze organisaties kan 
het verlies van één personeelslid grote gevolgen hebben. Wang en Radcliffe geven 
automatisering als één van de maatregelen om de afhankelijkheid te verkleinen. 

Zoals aangegeven nemen tacit en explicit knowledge (en de onderlinge overgangen) een 
geheel eigen positie in gedurende de fasen van kennis vergaren, kennis overdragen en 
kennis toepassen. Nonaka illustreert dit in figuur 4.02 met zijn "Spiral of Organizational 
Knowledge Creation". De x-as in Nonaka's "Spiral of Organizational Knowledge Creation" 
geeft aan hoe groot de groep bij het proces betrokken medewerkers is. 

Figuur4.02 
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Nonaka: Spiral of Organizational Knowledge Creation 

Naast de vorm en representatie van informatie wordt de effectiviteit van informatie 
grotendeels bepaald door de juiste afstemming tussen de beschikbare en benodigde 
informatie. Zeer waardevol werk op dit vlak is verricht door Galbraith (1973) en Tushman en 
Nadler (1978). In "Information Processing as an lntegrating Concept in Organizational 
Design" onderstrepen Tushman en Nadler het belang van een goede overeenstemming 
tussen organisatiestructuur en de behoefte aan informatieprocessing. Uit dit artikel is de 
volgende passage afkomstig: 

"Organizations wil/ be more effective when there is a match between information processing 
requirements facing the organization and information processing capacity of the 
organization's structure." 

De overeenstemming tussen informatieprocessing en organisatiestructuur wordt geïllustreerd 
met behulp van het figuur 4.03. De rechterzijde van het figuur wordt als eerste belicht, deze 
zijde van het figuur richt zich op de organisatiestructuur. De verdeling Mechanistische versus 
Organische organisatiestructuur beschreven door Burns en Stalker in "The Management of 
lnnovation" speelt een zeer grote rol in de literatuur aangaande informatieprocessing. Zowel 
voor Tushman en Nadler als voor Galbraith geldt dat het werk van Burns en Stalker een 
belangrijke basis vormt. 
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Burns en Stalker beschrijven twee modellen voor het managen en structureren van 
organisaties. Er is de meer klassieke benadering waarin een organisatie bestaat uit een 
hiërarchie van autoriteiten waarbinnen de leden functioneren op basis van vaste regels in 
een omgeving waar functies en relaties volledig zijn vastgelegd. Dit wordt aangeduid als de 
"mechanistische" organisatiestructuur (Mechanistic). Hier tegenover staat de organische 
benadering (Organic) . De organische structuur richt zich op de horizontale relaties in de 
organisatie en legt bevoegdheden en verantwoordelijkheden lager in de organisatie. De 
regels zijn minder star en de organisatie is minder formeel dan bij de mechanistische 
structuur. Figuur 4.04 geeft de verhoudingen weer tussen de beide organisatiestructuren. 
Hierbij kan het volgende worden opgemerkt: 

• Ten opzichte van een 
mechanistische organisatie
structuur biedt een organische 
structuur meer ruimte voor het 
individu als problem solver. 

• Een organische organisatie is 
beter in het omgaan met 
onzekerheid dan een 
mechanistische ( of 
hiërarchische) organisatie. 

• De interne afstemming van een 
organische organisatie 
consumeert meer tijd en 
inspanning dan bij een 
mechanistische organisatie. 

• Organische organisaties zijn 
moeilijker te besturen en te 
controleren dan 
mechanistische organisaties. 

Mechanistic 

1 

Rigid 

Vertical 

Closed 

Low Uncertainty 

Structured 

Organic 

1 

Flexible 

Horizontal 

Open 

High Uncertainty 

Unstructured 

Figuur4.04 Burns en Stalker: Mechanistische versus 
Organische organisatiestructuur 

Het is voor iedere organisatie de uitdaging om afhankelijk van de gewenste flexibiliteit een 
positie tussen deze twee uitersten te kiezen. Daarbij geldt dat een organisatie die goed is in 
iets een miljoen keer doen niet goed is in iets de eerste keer doen (en visa versa). 
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Voor zowel Tushman en Nadler als voor Galbraith geldt dat er verschillende structuren van 
toepassing kunnen zijn op één organisatie. Verschillende bronnen in de literatuur nemen als 
uitgangspunt dat organische structuren beter toepasbaar zijn voor vroege stadia van een 
project, daar waar meer mechanistische structuren het best toegepast kunnen worden 
gedurende de implementatiefase (Zaltman, Duncan en Holbek, 1973; Duncan, 1976). 
Empirisch onderzoek van Damanpour (1991) laat zien dat de relatie tussen de 
mechanistische structuur en een succesvolle implementatie niet kan worden gelegd. Uit dit 
onderzoek wordt echter wel duidelijk dat algemene innovatie (zowel van technische als 
administratieve aard) beter gedijt in een meer organische organisatiestructuur. 

Damanpour komt tot de conclusie dat de waarde van een gecombineerde mechanistische / 
organische structuur toeneemt, naarmate er sprake is van een scherpe scheiding tussen de 
initiator van de innovatie en de uiteindelijke groep medewerkers verantwoordelijk voor de 
implementatie. Damanpour projecteert deze conclusie op de Mintzberg (1983) 
organisatiestructuren. Een duidelijke scheiding tussen initiatief en implementatie is het meest 
waarschijnlijk bij een "machinebureaucratie", deze structuur zal het meest profiteren van een 
gecombineerde mechanische / organische structuur. Dit in tegenstelling tot de "eenvoudige 
structuur'' en de "adhocratie" waarbij initiatief en implementatie in veel gevallen zijn 
ondergebracht bij één persoon. Damanpour gaat niet in op de realisatie van een dergelijke 
combinatie van structuren binnen de organisatieconfiguraties van Mintzberg. Ook het werk 
van Mintzberg geeft geen sluitend antwoord op de vraag hoe om te gaan met de behoefte 
aan variatie van structuren binnen één organisatie. 

Galbraith noemt in zijn "Designing the lnnovating Organization" (1982) de scheiding tussen 
het innovatieve deel en het operationele deel van de organisatie als een van de elementen 
van een innovatieve organisatie. Hij plaatst hier wel de kanttekening bij dat een sterke 
scheiding positief is voor het ontstaan van innovatieve ideeën, maar dat dit zeer negatief 
uitwerkt op de kans dat de innovatie daadwerkelijk wordt toegepast. Naast bovengenoemde 
scheiding noemt Galbraith de aanwezigheid van drie verschillende typen medewerkers als 
belangrijk element binnen de innovatieve organisatie, dit zijn de typen: 

• Idee generator 
• Sponsor 
• Regelaar (Galbraith: "Orchestrator'') 

Galbraith geeft aan dat voor het uiteindelijke ontstaan van het idee het van groot belang is 
dat een beperkte groep (of zelfs één persoon) kennis heeft van de eisen van de gebruiker en 
van de beschikbare techniek. Deze visie wordt onderstreept door Grant (1996) die aangeeft 
dat de inspanning van specialisten met diepgaande en gevarieerde kennis noodzakelijk is 
voor het ontstaan van innovatieve ideeën. 

De verschillende typen medewerkers zoals beschreven door Galbraith zijn ook terug te 
vinden in het werk van Brown en Eisenhardt (1995). Brown en Eisenhardt geven hun kijk op 
produktontwikkeling vanuit drie verschillende gezichtspunten. Eén van die gezichtspunten is 
produktontwikkeling als "Disciplined Problem Solving". Onder deze noemer wordt gesproken 
over de uitgebalanceerde samenwerking tussen een relatief autonoom opererend innovatief 
team, het management en het topmanagement met een duidelijke allesoverstijgende 
produktvisie. De autonomie van dit team is één van de voorwaarden voor succesvolle 
innovatie. Autonomie impliceert een bepaald niveau van beslissingsbevoegdheid binnen het 
team. Dit delegeren van de beslissingsbevoegdheid van het management naar het team is 
een verschuiving van een mechanistische organisatiestructuur naar een meer organische 
structuur. Deze verschuiving past in Galbraith's maatregelen ter vergroting van het vermogen 
om informatie te verwerken zoals beschreven in "Designing Complex Organizations" (1973). 
Aan deze maatregelen wordt later in dit hoofdstuk nog aandacht besteed. 

Om ervoor te zorgen dat de verschuiving van beslissingsbevoegdheid daadwerkelijk 
plaatsvindt, is het noodzakelijk dat de medewerker belast met deze bevoegdheid beschikt 
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over informatie in de juiste kwantiteit en kwaliteit. Lewis en Fandt (1989) noemen dit zelfs als 
instrument voor het stimuleren van een meer organische organisatiestructuur. Het belang 
van de beschikbaarheid van informatie voor het nemen van deze beslissingen wordt duidelijk 
gemaakt door O'Reilly (1982). O'Reilly geeft in zijn artikel aan dat er een direct verband 
bestaat tussen de kwaliteit van de informatie gebruikt bij het nemen van een beslissing en de 
kwaliteit van de beslissing zelf. Naast dit belang is er ook een effect op de motivatie van de 
medewerkers. Whetton en Cameron (1984) schrijven dat het gebrek aan ondersteunende 
communicatie ervoor zorgt dat medewerkers zich bedreigd en miskend voelen. Dit is een 
duidelijke bedreiging voor het aannemen van de geboden bevoegdheden en daarmee ook 
een bedreiging voor het adopteren van een meer organische organisatiestructuur. 

Terugkerend naar figuur 4.03 wordt nu de linkerzijde belicht. De linkerzijde van figuur 4.03 
heeft betrekking op het proces van informatieverwerking en daaraan gekoppeld het begrip 
onzekerheid. Tushman en Nadler definiëren onzekerheid als het verschil tussen beschikbare 
informatie en informatie nodig voor het vervullen van een taak. Volgens Galbraith (1973) is 
onzekerheid een gevolg van de discrepantie tussen de hoeveelheid informatie die nodig is, 
en de hoeveelheid informatie in het bezit van een organisatie, afdeling, of uitvoerend 
persoon. 

In het algemeen geldt: hoe onzekerder het werk, hoe groter de informatiebehoefte. De 
informatieprocessing behoefte wordt bepaald aan de hand van de onvoorspelbaarheid van 
het proces. Er worden drie bronnen van onvoorspelbaarheid genoemd: 

a. Aard van de afdelingstaken: 
• Routine taken, voorspelbaar karakter, de taken vragen minimale afstemming 

tussen de betrokken afdelingen. 
• Complexe taken, onvoorspelbaar karakter, de taken zorgen voor een grote 

wederzijdse afhankelijkheid tussen de afdelingen. 
Een meer complexe taak geeft een hogere mate van onvoorspelbaarheid. 

b. Omgeving van de afdeling, dit wordt door Tushman en Nadler beschouwd als een 
niet beïnvloedbare onzekerheidsfactor. Instabiliteit van de omgeving zorgt voor een 
meer onvoorspelbaar karakter. 

c. Onderlinge afhankelijkheid met andere afdelingen. De onderlinge afhankelijkheid 
wordt door Tushman en Nadler gezien als een bron van onvoorspelbaarheid. 

De bestudering van organisatiestructuur en informatieverwerking door Tushman en Nadler 
leidt tot het verband tussen informatiebehoefte en organisatiestructuur zoals afgebeeld in 
figuur 4.05. 

Mechanism 

1. Rules and Prosrams 
2. Hierarchy 
3. Joint Planning 
4. Either, or Both 

1, 
Formal Information Systems Lateral Reiations 

(e.g. MIS) (e.g. teams) 

Comple,cicy 

Slmple Cheap 

Complex Costly 

Information 
Processing 
Capacity 

Low 

High 

Figuur4.05 Tushman en Nadler: Mechanisms for Coordination and Control 

16 



~ TERBERG ______________ A_ra_tu_d_ee_rp_ro_ie_ct_T_e_ro_er_g_B_en_s_ch_op_B_._v. 

Tushman en Nadler geven in hun reeds genoemde werk ook invulling aan de realisatie van 
de overeenstemming tussen informatiebehoefte en organisatiestructuur. De volgende 
stappen worden genoemd: 

1. Identificeren van de meest kritische informatieverwerkingsprocessen en vervolgens 
naar de vorming van afdelingen (subunits) rond deze processen. 

2. Structureren van de afdelingen op basis van het organische dan wel mechanistische 
karakter. Dit op grond van de mate van onvoorspelbaarheid van de taken. 

3. Koppelen van de afdelingen met de juiste mechanismen. 

Naast het stappenplan van Tushman en Nadler geeft het werk van Galbraith veel 
ondersteuning voor het afstemmen van informatiebehoefte en organisatiestructuur. Ook 
Galbraith gaat in zijn werk, onder andere "Organization Design - an Information processing 
View'' (1969) zeer expliciet uit van de stelling "Hoe groter de onvoorspelbaarheid van de taak 
hoe groter de behoefte aan informatie overdracht tussen de partijen betrokken bij de 
uitvoering van de taak". Uitgaande van een grote mechanistische organisatie beschrijft 
Galbraith een systeem waarin de discrepantie tussen informatiebeschikbaarheid en behoefte 
leidt tot overbelasting van de hiërarchie binnen de organisatie. Dit heeft desastreuze 
gevolgen voor de efficiëntie en de kwaliteit van het beslissingentraject. Galbraith (1973) geeft 
de volgende lijst met mogelijke maatregelen voor het structureren en koppelen van 
afdelingen op grond van de mate van onvoorspelbaarheid van taken: 

• Vergroten van het vermogen om de vraag te voorspellen. 
• Vergroten van de flexibiliteit om beter om te gaan met het tekortschieten van het 

vermogen om de vraag te voorspellen. 
• Verlagen van het prestatieniveau ter wille van de continuïteit van de organisatie. 

Deze maatregelen worden omgezet in concrete organisatorische stappen. Galbraith verdeelt 
de mogelijke organisatorische stappen in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit 
het verminderen van de informatie die wordt overgedragen. Onder deze categorie vallen de 
volgende maatregelen: 

• Beïnvloeden van de omgeving. 
• Het aanmaken van reserve of buffer capaciteit. 
• Het samenstellen van op output gebaseerde werkgroepen. 

De tweede categorie wordt gevormd door maatregelen ter vergroting van het vermogen om 
informatie te verwerken, hieronder vallen: 

• Het optimaliseren en uitbreiden van informatiesystemen. 
• Het tot stand brengen van laterale relaties. 
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5 Diagnose 

Het verworven inzicht uit de oriëntatiefase en de gepresenteerde literatuur leggen de basis 
voor de diagnosefase. De diagnosefase is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• Onderzoek naar de aard van het probleem 
• Afbakening van het probleem 
• Analyse van de hoofdoorzaken 
• Analyse van het onderlinge verband tussen de hoofdoorzaken 

5. 1 Onderzoek naar de aard van het probleem 
Met deze eerste stap uit de diagnosefase wordt het probleem ingedeeld in de categorie van 
doel-, perceptie- of realiteitsprobleem. Onderwerp van het onderzoek is een aantal 
willekeurig gekozen orders van het voertuigtype YT en RT. Gezocht wordt naar een 
bevestiging van de stelling: "Niet, te laat of onjuist beschikbaar zijn van produktie-informatie 
leidt tot verstoringen gedurende het produktieproces.". Een verstoring van het 
produktieproces wordt als volgt gedefinieerd. Een verstoring treedt op als één van de fasen 
in het produktieproces langer duurt dan gepland. Er wordt gebruik gemaakt van data uit het 
geautomatiseerde informatiesysteem LIST. LIST staat voor Logistiek lnformatieSysteem 
Terberg. LIST is binnen de Terberg holding ontwikkeld en wordt gebruikt door alle technische 
bedrijven binnen de Terberg holding. Het systeem is gericht op projectenadministratie, elke 
te produceren vrachtwagen of trekker wordt geregistreerd als een aparte order. Van deze 
orders worden voor- en nacalculaties bijgehouden. De nacalculaties geven een gedetailleerd 
beeld van de uren geboekt op een order, dit geldt niet alleen voor de uren van de afdeling 
produktie maar ook voor de uren van andere afdelingen bijvoorbeeld de afdeling 
ontwikkeling. Het vergelijk tussen de voor- en de nacalculaties vormt de basis voor het 
opsporen van de verstoringen. 

5. 1. 1 Onderzochte orders 
De willekeurig gekozen orders bestaan uit 10 orders van het voertuigtype YT en 10 orders 
van het voertuigtype RT. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 03. De volgende orders, 
waarop een duidelijke overschrijding zichtbaar is, zijn aan een nadere analyse onderworpen: 

Type-subtype-chassis [ Ordernr. [ Gerelateerde orders [ Naam Eindgebruiker 

YT182-008-0153 : 327828 : 327827/0152 : Barloworld-Bison Concrete 
------------------- ----------~-------- --- --,-------- ---- ---- -- ------ ---- -- -----,---- ---- ------------ ----------------

YT182-003-0156 : 328820 : 328820/0156 : Dasher Transport 
--- ---- ------- -- --- ----- --- --r-- ------- ----7- -- ------- --- ------- ---- -- --- -----,--- ------ --- ------ ------- -- ---------

YT182-003-0188 : 337866 : 337866/0188 : DHL-Ducros 

RT222-062-0603 : 323541 : 323541/0603 : Truck & Maskin 
-- -- ----- ---- ----- --- --- -----' --- ----------J----- -- ------ ------- -- ------ ------~---- ----- ---- -- --- --- ---------------

RT222-064-0632 : 328878 : 328879-881/0633-0635 : Ford 
••••··•·•• ••• •••• ••-- --- --- --L- -- ----- ---- -~------- ------ -- --------- --- --- -----1-- ---- ------ ------- -- -----•---- --- --

RT222-061-0644 : 330293 : 330288-293/0639-0644 : Project Enterprize 

Tabel 5.01 Orders onderworpen aan nadere analyse 

Bij de analyse van deze orders is naar de volgende zaken gekeken: 
• Wat was er "nieuw" aan de orders? Informatie is afkomstig van produktmanager 

trekkers en de orderspecificatie. De orderspecificatie is de aan LIST gekoppelde 
beschrijving van één voertuig of een verzameling gekoppelde identieke voertuigen. 

• Welke gevolgen heeft dit voor de afdeling ontwikkeling? Informatie wordt verzameld uit 
de besprekingsverslagen van de wekelijkse orderspecificatiebespreking. 

• Was er een tekort aan materiaal bij aanvang van de bouw van het voertuig? Voor deze 
gegevens wordt gebruik gemaakt van de mancolijsten, dit zijn lijsten waarop per order 
wordt bijgehouden welke onderdelen ontbreken voor en tijdens de produktie. 

• Hoe is het tijdsverloop van de activiteiten binnen de verschillende orders? uit LIST 
• Hoe is het aantal geboekte uren verdeeld over de produktiefasen? uit LIST 
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Op basis van de bevindingen van deze analyse is navraag gedaan bij de medewerkers die 
aan de desbetreffende orders hebben gewerkt. LIST bevat informatie over welke individuele 
medewerker er op een bepaalde fase aan een order heeft gewerkt, dit biedt de mogelijkheid 
de gesprekken te voeren met de direct betrokkenen. In deze gesprekken is concreet 
gevraagd naar de oorzaken van de urenoverschrijding van de individuele orders. Het geheel 
van de resultaten is opgenomen in bijlage 04. In deze bijlage wordt per order een antwoord 
gegeven op de beschreven vragen. Tevens is er per order een grafiek opgenomen waarin te 
zien is hoe de overschrijding van uren tot stand is gekomen tijdens de verschillende 
produktiefasen. In dit rapport wordt volstaan met een samenvatting van de bevindingen. 

5. 1. 2 Bevindingen van het onderzoek naar de aard van het probleem 

Er is een verband zichtbaar tussen de aanpassingen aan het voertuig , de werkzaamheden 
van de afdeling ontwikkeling en de overschrijding van de gecalculeerde produktie-uren. Uit 
de aanvullende informatie is op te maken dat de extra uren gerelateerd zijn aan de 
daadwerkelijke aanpassingen aan het voertuig. De cijfers leveren echter geen bewijs voor 
het eigenlijke probleem namelijk het verband tussen de urenoverschrijding en het gebrek aan 
informatie beschikbaar voor de afdeling produktie. Voor het aantonen van deze relatie is 
gebruik gemaakt van de genoemde gesprekken met de betrokken (produktie) medewerkers. 

Uit de gesprekken wordt duidelijk dat de relatie tussen de aanpassingen aan het voertuig en 
de urenoverschrijdingen voor een belangrijk deel wordt bepaald door het ontbreken van 
informatie. In totaal zijn er gesprekken gevoerd met 14 produktiemedewerkers, direct 
betrokken bij de problematiek gevonden bij de 6 onderzochte orders. Deze medewerkers 
geven unaniem het ontbreken van informatie als belangrijke oorzaak voor de verstoringen. 
De volgende zaken komen uit deze gesprekken naar voren: 

• Er heerst een algemeen gevoel dat men onvoldoende is geïnformeerd over de 
verschillende voertuiguitvoeringen. 

• Het gebrek aan informatie leidt er toe dat het uitzoeken van nieuwe zaken vaak veel 
langer duurt dan noodzakelijk. 

• De problematiek is van toepassing op alle voertu igtypen die binnen Terberg Benschop 
worden geproduceerd, zowel de Terminal en RoRo trekkers als de vrachtwagens. 

Het langer duren van de werkzaamheden is zichtbaar in de cijfers. Wordt er gekeken naar de 
absolute urenoverschrijdingen, dan staan deze niet in verhouding met de duur van de 
werkzaamheden behorende bij de optie. Goed voorbeeld hiervan is het uitlaatsysteem met 
extra hitteschild van order 327828. Deze optie veroorzaakt een overschrijding van bijna 5 uur 
op fase 070, dit is de assemblagefase waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
De feitelijke werkzaamheden zijn echter uitgevoerd door de afdeling eindcontrole, fase 300. 

De gegevens over de ontbrekende delen zijn niet gedetailleerd genoeg om een koppeling 
aan te geven tussen de "manco's" en de wijzigingen. Het te laat beschikbaar zijn van de 
onderdelen ten gevolge van het uitblijven van informatie komt slechts in één van de 
onderzochte orders duidelijk naar voren. In order 328878 is de aanwezigheid van bepaalde 
delen op de mancolijst terug te voeren op de late afronding van het tekenwerk, dit is ook 
zichtbaar in de data vermeld op de tekeningen. Feit is dat in een aantal gevallen de tijd 
tussen het afronden van het tekenwerk en de aanvang van produktie te kort is om een tijdige 
levering van onderdelen te kunnen garanderen. De medewerkers van de assemblagefasen 
ervaren de onduidelijkheid over de aanpassingen als meer verstorend dan het ontbreken van 
onderdelen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat het ontbreken van de delen niet de 
verantwoordelijkheid is van deze medewerkers. Het informeren naar en het aanvullen van 
ontbrekende onderdelen wordt verzorgd door de afdelingschefs en de afdeling eindcontrole. 
Deze medewerkers ervaren het ontbreken van onderdelen als zeer hinderlijk. 

Concluderend kan er gezegd worden dat het hier gaat om een realiteitsprobleem, er is 
voldoende fundament om de probleemstelling verder te onderzoeken. 
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5.2 Afbakening van het probleem 

Op basis van het onderzoek naar de aard van het probleem en de daaraan gekoppelde 
analyse is het mogelijk uit de probleemkluwen een aantal hoofdoorzaken te destilleren. 
Hiervoor worden stap voor stap de (sub)oorzaken uit figuur 3.04, die leiden tot het "Niet, te 
laat of onjuist beschikbaar zijn van produktie-informatie", behandeld. De gevonden 
hoofdoorzaken worden vervolgens aan een nader onderzoek onderworpen. 

Een onderdeel van dit nader onderzoek bestaat uit het afnemen van een aantal aanvullende 
interviews. Met het Hoofd produktie en ontwikkeling en de produktmanager trekkers is de 
gehele probleemkluwen besproken. Hierbij is in detail aandacht besteed aan het totaal van 
de gevonden oorzaken en de onderlinge relaties. 

In het belang van het overzicht en de uitvoerbaarheid richt dit nader onderzoek zich op de 
produktgroep trekkers (de YT en RT produkten) . Dit onderzoek dekt daarmee een groot deel 
van de activiteiten binnen Terberg Benschop af, aangezien ruim 90% van het aantal 
geproduceerde voertuigen in 2006 bestond uit YT en RT trekkers. De mogelijkheid dat de 
invloed van de produktgroep vrachtwagens op de produktgroep trekkers ten grondslag ligt 
aan het probleem kan om de volgende redenen worden uitgesloten: 

• Binnen de afdeling ontwikkeling (inclusief tekenkamer) bestaat er een duidelijke 
scheiding tussen de medewerkers verantwoordelijk voor trekkers en voor 
vrachtwagens. Er is dus voor de afdeling ontwikkeling geen sprake van 
capaciteitsconflicten tussen de beide produktgroepen. 

• Het vraagstuk uit de probleemstelling doet zich voor op beide assemblageafdelingen, 
ook de afdeling waar geen vrachtwagens worden geproduceerd. 

Ondanks de duidelijke scheiding tussen de produktgroepen zijn er slechts kleine verschillen 
tussen de processen van trekkers en vrachtwagens. Voor het uiteindelijke herontwerp 
worden de bevindingen van de trekkers toegepast op de produktgroep vrachtwagens. 

"Klant vraagt verregaande aanpassingen" 

Beginpunt van de probleemkluwen wordt gevormd door de klant en daarmee de markt 
waarop Terberg Benschop opereert. Belangrijke reden voor het ontstaan van de 
vraagstelling is de grote groei van de vraag naar Terminal en RoRo produkten. Deze groei 
van jaarlijks meer dan 10% uit zich in een zeer goed gevulde orderportefeuille en een 
stijgend aantal trekkers dat jaarlijks wordt geproduceerd. De groei van produktie zet de 
organisatie op scherp waardoor enerzijds de produktieverstoringen steeds grotere gevolgen 
hebben (in absolute aantallen) en anderzijds de organisatie steeds minder flexibel wordt om 
verstoringen op te vangen. Voor Terberg Benschop is het behoud van marktaandeel 
noodzakelijk voor de continuïteit op de lange termijn. Het volgen en beantwoorden van de 
groei kan daarmee als een gegeven worden beschouwd. 

Het is een feit dat de door de klant gevraagde variatie in voertuiguitvoeringen een 
hoofdoorzaak is van het probleem. Aangezien er een zeer geringe invloed kan worden 
uitgeoefend op deze oorzaak is het niet zinvol dit verder te onderzoeken. Dit gebrek aan 
invloed wordt veroorzaakt door het feit dat de belasting en het gebruik van de Terberg 
voertuigen sterk verschilt. In het aanvullende interview met de produktmanager trekkers 
wordt hierop de volgende toelichting gegeven. De Terminal en RoRo produkten worden sterk 
beïnvloed door de logistieke infrastructuur van het werkterrein. Er is een grote variatie aan 
transportoplossingen voor het transport van goederen en containers. Deze oplossingen 
hebben invloed op de uitvoering van het Terberg voertuig. De transportschakel waarvoor het 
Terberg voertuig wordt ingezet, vormt een klein deel van een veel groter reeds gedefinieerd 
geheel. 
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"Terberg wordt geconfronteerd met verregaande aanpassingen" 

Het is voor Terberg erg moeilijk de klantspecificatie te beïnvloeden. Zoals hierboven 
beschreven bepaalt de specifieke inzet van het voertuig de eisen die de klant stelt. In de 
interne oriëntatie is naar voren gekomen dat veel van de eisen zijn gebaseerd op ervaringen 
van de klant. De klant heeft veel specifieke kennis over de eigen transportvraagstukken. 
Vanuit het verleden is de klant gewend dat deze specifieke kennis wordt verwerkt in het aan 
te schaffen produkt. In de externe analyse is vermeld dat ook voor de concurrerende 
produkten dergelijke mogelijkheden geboden worden. De produktmanager trekkers bevestigt 
dat de personen binnen de onderneming van de klant die de ervaring vertegenwoordigen 
veel waarde hechten aan de eigen inbreng. De praktische ervaring geeft deze personen (in 
de meeste gevallen technisch personeel) een bepaalde status en daaraan gekoppeld invloed 
binnen de onderneming van de klant. 

Op basis van het bovenstaande kan het feit dat Terberg wordt geconfronteerd met 
verregaande aanpassingen als een vast gegeven worden beschouwd. Er is in figuur 3.04 
echter één element gekoppeld aan dit feit dat wél in de directe invloedsfeer ligt. Dit is het 
gebrek aan produktinformatie voor de afdeling verkoop. Dit punt, dat in de initiële interviews 
wordt aangegeven door medewerkers van zowel de afdeling ontwikkeling als de afdeling 
verkoop, wordt opgenomen in de hoofdoorzaken. 

"Afdeling ontwikkeling is niet in staat de vele varianten te verwerken" 

Capaciteitstekort afdeling ontwikkeling: Uit de interne oriëntatie blijkt dat het eerste element 
van het capaciteitstekort van de afdeling ontwikkeling betrekking heeft op de capaciteit van 
de tekenkamer. In het aanvullende interview met het Hoofd produktie en ontwikkeling wordt 
aangegeven dat de capaciteit van de tekenkamer niet onder de maat is. In het initiële 
interview met het Hoofd tekenkamer is een relatie gelegd tussen de opmerkingen over de 
tekenkamercapaciteit en de slechte planning van twee omvangrijke projecten. Wordt 
gekeken naar de structuur van de tekenkamer, dan is het gebrek aan planning van deze 
projecten alleen van invloed op de projecten in kwestie en niet op de ontwikkeling van 
klantenwensen. De tekenkamer heeft voor elk van de drie produktgroepen (Vrachtwagens, 
YT trekker en RT/TT trekkers) een specifieke medewerker die per order de 
chassisbouwtekeningen verzamelt en het tekenwerk van klantenwensen verzorgt. Geen van 
deze medewerkers is direct betrokken geweest bij de genoemde "grote" projecten. 

Wel laat bestudering van de werkzaamheden van de tekenkamermedewerkers zien dat het 
werk aan de chassisbouwtekeningen van tijd tot tijd een bedreiging vormt voor de 
werkzaamheden aangaande klantenwensen. Dit is echter niet structureel en derhalve meer 
een planningskwestie dan een capaciteitskwestie. Met de constatering dat het 
capaciteitstekort van de tekenkamer niet als belangrijke oorzaak van het probleem kan 
worden gezien, verdwijnt de relevantie van de invloed van het 3D CAD systeem. 

Het tweede element van het capaciteitstekort op de afdeling ontwikkeling heeft betrekking op 
het projectmanagement. Dit zijn de werkzaamheden ter begeleiding van een project 
uitgevoerd door de produktmanager of de projectmanager. Met name het hoofd 
bedrijfsbureau uit in het initiële interview zijn zorgen over het gebrek aan capaciteit om zaken 
op een fatsoenlijke manier voor te bereiden en te introduceren in produktie. Te veel van de 
kennis is alleen aanwezig in het hoofd van de produktmanagers. Dit punt vindt herkenning bij 
de produktmanager trekkers, en wordt betrokken bij de analyse van de hoofdoorzaken. 

Ontbreken van een betrouwbare planning: Uit nader onderzoek wordt duidelijk dat er geen 
planning wordt gehanteerd voor ordergebonden projecten. Het overzicht van de diverse 
projecten wordt gevormd door de reeds genoemde besprekingsverslagen van de 
orderspecificatiebespreking. Dit geeft geen prioriteit of chronologisch verband. De meeste 
projecten worden gestuurd alleen op basis van een einddatum (bouw van het voertuig) 
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zonder duidelijke mile-stones. Er is geen planning waaraan het element "informatie te laat" 
uit de probleemstelling kan worden gekoppeld. Dit vraagt om nader onderzoek. 

Verschuivingen in het bouwprogramma: Gedurende de interne oriëntatie komt het thema 
"verschuivingen in het bouwprogramma" diverse malen aan de orde. Het bouwprogramma 
wordt wekelijks opgesteld door het bedrijfsbureau en geeft over een periode van circa acht 
maanden een overzicht van welke orders er in welke volgorde worden geproduceerd. Om de 
invloed van dit punt op de probleemstelling te bepalen is er voor de zes reeds onderzochte 
orders gekeken naar het verloop in het bouwprogramma. Hoewel het sterke vermoeden 
bestaat dat een verschuiving in het bouwprogramma invloed kan hebben op het verloop van 
een order kan dit niet worden gezien als een hoofdoorzaak van verstoringen voor de 
onderzochte orders. Resultaat van dit onderzoek is dat er onvoldoende basis is om de 
verschuivingen in het bouwprogramma verder mee te nemen in het onderzoek. De resultaten 
en conclusies zijn opgenomen in bijlage 05. 

Wijzigingen of aanvullingen op orderspecificatie in laat stadium: In de initiële interviews en de 
beide aanvullende interviews komen de wijzigingen van de orderspecificatie als belangrijke 
oorzaak van verstoring naar voren. Dit onderwerp en de gerelateerde suboorzaken worden 
bij de analyse van de hoofdoorzaken verder behandeld. 

Gebrek aan standaardisatie: De aanvullende interviews geven aan dat het Hoofd produktie 
en ontwikkeling ervan overtuigd is dat standaardisatie zeer belangrijk is voor het stroomlijnen 
van het ontwerp- en produktieproces. Het onderwerp standaardisatie wordt met enige 
scepsis benaderd door de produktmanager trekkers. De produktmanager trekkers is een 
duidelijk voorstander van het maximaal delen van componenten over de verschillende 
produktgroepen maar in zijn visie wordt de beperking gevormd door de kleinere meer 
onvoorspelbare opties en klantenwensen. Het zijn juist deze onvoorspelbare aanpassingen 
die de standaardisatie ondermijnen. Bijlage 06 geeft een voorbeeld van een dergelijke optie 
in de vorm van de beschikbare werklampopstellingen op het RT voertuig . Standaard is de 
cabine reeds voorzien van een werklamp. De lijst met opties geeft aan hoe het aantal 
mogelijkheden gegroeid is gedurende de levensduur van het model. De klant schrijft type, 
aantal en plaats van de werklamp dwingend voor. Binnen deze voorschriften is erg weinig 
ruimte voor eigen interpretatie zodat een uniforme standaard bevestiging niet lang 
standhoudt. Naast de werklampen zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarvoor 
dezelfde problematiek geldt. 

Het is de verwachting dat standaardisatie een zinvolle bijdrage kan leveren voor de Terberg 
Benschop organisatie. Voor de (zeldzame) opties en klantenwensen voor bestaande 
produktlijnen is het voordeel minder evident. Juist deze zeldzame opties en klantenwensen 
liggen ten grondslag aan de initiële vraagstelling. Om deze reden wordt het gebrek aan 
standaardisatie en de daaraan gekoppelde suboorzaken niet in het verdere onderzoek 
meegenomen. 

Niet. te laat of oniuist beschikbaar ziin van produktie-informatie 

Er zijn een aantal suboorzaken direct van toepassing op het onderzoeksonderwerp. Deze 
suboorzaken zijn te vatten onder de noemer "Informatie beschikbaar voor produktie". De 
informatievoorziening naar produktie is prominent aanwezig in de initiële interviews. Dit wordt 
bevestigd door de uitkomsten van de gesprekken met de produktiemedewerkers naar 
aanleiding van het onderzoek naar de aard van het probleem. De informatievoorziening naar 
produktie wordt aan een nadere analyse onderworpen. 

Met de bevindingen uit deze paragraaf kan een oorzaak-gevolg diagram worden opgesteld 
zoals afgebeeld in figuur 5.01 . Hierin zijn cursiefgedrukt de gevolgen zichtbaar, daaraan 
gekoppeld staan vetgedrukt de hoofdoorzaken vermeld die in de volgende paragrafen 
worden behandeld. 
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5.3 Hoofdoorzaak informatie beschikbaar voor produktie 
Voor de analyse van deze hoofdoorzaak is een overzicht gegenereerd van de informatie, 
betreffende de produktie van een voertuig, beschikbaar voor de afdelingen chassisbouw, 
assemblage en eindcontrole. Het betreft de volgende bronnen van informatie: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Algemene instructies kwaliteitssysteem 
Tekeningen chassisbouw 
De orderspecificatie 
Partsonline 
Rode boekje 
De foto-server 
Elektrische schema's 
Elektrische werkinstructies 
Elektrische testprocedures 

In bijlage 07 is voor elk van de informatiebronnen gedetailleerde achtergrondinformatie en 
een beoordeling opgenomen. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een groot 
aantal individuele gesprekken met (produktie)medewerkers, de initiële interviews, observatie 
van de werkzaamheden in produktie en een tweetal overlegsessies specifiek gewijd aan de 
communicatie betreffende voertuigopties. Aanwezig bij deze sessies waren het Hoofd 
produktie en ontwikkeling, de produktmanagers, het Hoofd elektro afdeling, de 
produktiechefs en de voormannen van een aantal produktiefasen. Binnen deze beoordeling 
kunnen de volgende concrete hiaten in de informatievoorziening in verband worden gebracht 
met de verstoringen in produktie: 

• Met uitzondering van de elektrische werkinstructies voorziet geen van de behandelde 
informatiebronnen de assemblageafdelingen van sluitende informatie over hoe een 
bepaalde optie moet worden gerealiseerd. Het ontbreekt in veel gevallen aan 
praktische informatie over de fysieke locatie van componenten. 

• Het ontbreekt voor veel systemen (niet per definitie opties) aan een beschrijving van de 
wijze van functioneren. De wel aanwezige informatie van systeemfuncties is niet 
eenduidig. Dit bemoeilijkt niet alleen de uitvoer van de werkzaamheden maar ook de 
controle op de (eigen) werkzaamheden. 

• De wijze van identificeren van de opties zorgt voor verwarring en foutieve beslissingen. 
De benaming kan soms op verschillende manieren worden uitgelegd waardoor de 
werkzaamheden van de produktiefasen en de voormontage niet goed zijn afgestemd. 
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Ondanks de zojuist beschreven tekortkomingen in de informatievoorziening verlaten er 
iedere dag Terberg voertuigen de produktiefaciliteit. Het tekort aan explicit informatiebronnen 
wordt dus blijkbaar gecompenseerd door de aanwezigheid van tacit kennis (Nonaka, 1994). 
Veel van de tacit kennis is aanwezig binnen de produktieafdeling. Deze kennis wordt in stand 
gehouden door het proces van "Socialization" waarbij medewerkers on-the-job mondeling 
informatie uitwisselen. 

In het geval van nieuwe klantenwensen en zeldzame opties is deze tacit kennis vaak niet 
toereikend. De aanvullende informatie wordt in de meeste gevallen ingewonnen bij de 
produktmanager trekkers of de produktmanager vrachtwagens. In een beperkt aantal 
gevallen komt deze informatie van de afdeling verkoop. Deze aanvullende informatie wordt 
mondeling verstrekt en behoudt daarbij een tacit karakter. Ook dit proces laat zich het best 
omschrijven als "Socialization". 

Uit het aanvullende interview met de produktmanager trekkers wordt duidelijk dat de 
uiteindelijke vastlegging van deze mondeling overgedragen informatie de 
verantwoordelijkheid is van de produktiemedewerkers. Het enige instrument dat wordt 
geboden voor het vastleggen van deze informatie is de foto-server. Uit de beoordeling van 
de verschillende informatiebronnen is echter gebleken dat de foto-server niet of nauwelijks 
wordt gebruikt door de assemblageafdelingen. Elementaire tekortkoming van de foto-server 
is dat er voor nieuwe klantenwensen pas informatie beschikbaar is na de bouw van het 
eerste voertuig. Voor nieuwe klantenwensen geldt dat het zwaartepunt van Nonaka's "Spiral 
of Organizational Knowledge Creation" volledig aan de kant van de tacit informatie ligt. De 
mogelijkheid voor een explicit toevoeging geheel aan het eind van het proces blijft in veel 
gevallen uit door het niet gebruiken van de foto-server. 

Het gebrek aan (explicit) informatie zorgt voor een relatief grote onvoorspelbaarheid van de 
taken die moeten worden vervuld in produktie (Galbraith 1973). Door deze onzekerheid 
wordt de organisatie van de afdeling produktie gekenmerkt door een organische structuur. 
De flexibiliteit van de organische structuur kan worden gezien als een voordeel maar daar 
tegenover staan de nadelen zoals de meer complexe besturing en controle. Naarmate de 
produktieaantallen verder toenemen, zullen de genoemde nadelen steeds meer de overhand 
nemen. Een efficiënte informatieoverdracht op basis van meer explicit informatie biedt 
mogelijkheden voor een meer mechanistische structuur. Deze "fit" tussen proces en 
informatievoorziening zal de produktieafdelingen in staat stellen om beter om te gaan met de 
stijgende produktieaantallen. 

5.4 Hoofdoorzaak planning en capaciteitstekort van de afdeling ontwikkeling 
Kenmerk van de organische organisatiestructuur is dat het ruimte biedt aan het individu als 
problem solver. Namens de afdeling ontwikkeling wordt deze rol voor de afdeling produktie 
grotendeels verzorgd door de produktmanager trekkers en de produktmanager 
vrachtwagens. De produktmanager trekkers wordt daarin bijgestaan door één medewerker in 
de functie van projectmanager. Observatie van de werkzaamheden van de produktmanager 
trekkers laat zien dat het aanvullen van deze informatie een belangrijk deel van zijn tijd in 
beslag neemt. Veel van de vragen ontstaan tijdens de bouw van het voertuig . De vragen 
hebben een ad hoc karakter en moeten op zeer korte termijn worden beantwoord. Dit geeft 
in een aantal gevallen conflicten met de agenda van de produktmanager trekkers. Er is hier 
sprake van wat Galbraith (1973) omschrijft als overbelasting van de hiërarchie door de 
discrepantie tussen informatiebeschikbaarheid en informatiebehoefte. Door tijdgebrek van de 
produktmanager trekkers is de voorbereiding in een aantal gevallen niet afgerond bij de 
introductie van een nieuwe variant. Het gebrek aan voorbereiding en het feit dat er in 
sommige gevallen niet direct een antwoord beschikbaar is, wordt door de medewerkers van 
de afdeling produktie en het bedrijfsbureau ervaren als een capaciteitstekort van de afdeling 
ontwikkeling. 
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Door het uitblijven van de stap van tacit naar explicit knowledge is gedetailleerde en 
intensieve begeleiding van de produktmanager trekkers noodzakelijk gedurende het gehele 
traject van ontwikkeling tot en met de invoer in produktie. Er is hierbij geen scheiding tussen 
innovatie en implementatie zoals beschreven door Damanpour (1991). Afgezien van de 
invloed op het implementatietraject is de organische structuur gunstig voor de innovatie. De 
diepgaande kennis van de markt en de positie binnen de organisatie geven de 
produktmanager trekkers veel kracht om op te treden als "Idee generator'' en "Sponsor". 

Het innovatietraject kenmerkt zich door een individualistisch karakter. Door het gebrek aan 
overdraagbare explicit informatie is het zeer moeilijk om bevoegdheden over te dragen aan 
collega's zoals de genoemde projectmanager of de medewerkers van de tekenkamer (Lewis 
en Fandt, 1989). Voor de tekenkamer wordt dit verschijnsel versterkt door de strikte 
verdeling tussen het werk van de tekenkamer en het werk van de produkt/projectmanager. 
Uit de aanvullende interviews met het Hoofd produktie en ontwikkeling, de produktmanager 
trekkers en de bestudering van de werkzaamheden van de tekenkamermedewerkers blijkt 
dat er een duidelijke scheiding is tussen datgene dat de tekenkamer tekent en beheert en 
datgene dat alleen getekend wordt. Chassisdelen zijn een voorbeeld van delen die getekend 
en beheerd worden. Steunen voor bepaalde opties daarentegen worden wel op papier gezet 
(alleen voor produktie van de steun) maar krijgen in de 3D modellen geen plaats op het 
voertuig . Ook van uitbestede hoofdcomponenten zoals een cabine is de beschikbare 
informatie op de tekenkamer beperkt. Dit gebrek aan expertise op de tekenkamer geeft een 
grote afhankelijk van de tacit kennis van een beperkt aantal medewerkers en leidt tot het 
uitblijven van enige autonomie binnen projecten uitgevoerd door de tekenkamer. Het 
ontbreken van autonomie bij de medewerkers van de tekenkamer gaat ten koste van de 
innovatiekracht (Brown en Eisenhardt, 1995). 

Door het Hoofd produktie en ontwikkeling en de produktmanager trekkers wordt aangegeven 
dat over het algemeen het niveau van de medewerkers op tekenkamer niet voldoende is om 
een meer omvattend deel (meer dan alleen uitvoeren van tekenwerk) van een project op zich 
te nemen. Aangezien de informatie waarover deze medewerkers beschikken zijn 
beperkingen heeft, is het moeilijk om een betrouwbare beoordeling te geven van de kwaliteit 
van de beslissingen van deze medewerkers. Er is immers een directe relatie tussen de 
kwaliteit van de informatie gebruikt bij het nemen van een beslissing en de kwaliteit van de 
beslissing zelf (O'Reilly, 1982). Er bestaat de mogelijkheid dat een aantal medewerkers zich 
op een positieve manier kan ontwikkelen door de motivatie die wordt gevonden in de meer 
volledige informatievoorziening (Whetton en Cameron, 1984). 

Direct gerelateerd aan het capaciteitstekort van de afdeling ontwikkeling is de hoofdoorzaak 
rond het element planning. Zoals gezegd vraagt het gehele traject van ontwikkeling tot en 
met de invoer in produktie de aandacht van de produktmanager trekkers, dit maakt deze 
medewerker tot de aangewezen persoon voor het opstellen en beheren van de planning. 
Maar het is juist deze gedetailleerde aandacht die zorgt voor de overbelasting van de 
produktmanager trekkers. De produktmanager trekkers geeft aan dat tijdgebrek de reden is 
dat er geen planning wordt gemaakt van de activiteiten rond de ontwikkeling en introductie 
van een nieuwe klantenwens. Zoals aangegeven worden de meeste projecten gestuurd 
alleen op basis van een einddatum (bouw van het voertuig) zonder "mile-stones". De 
projecten hebben veelal de neiging "net te laat" te zijn in plaats van "net op tijd". Door het 
uitblijven van een planning is er weinig zicht op de benodigde resources en is het erg moeilijk 
om activiteiten van de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen. Er zijn in het 
verleden verschillende initiatieven genomen om een systeem voor het plannen van deze 
projecten op te zetten. Deze zijn echter stuk voor stuk gesneuveld omdat het meer tijd vraagt 
dan beschikbaar is. 

Uit bestudering van de werkzaamheden van de tekenkamer blijkt dat relatief veel werk moet 
worden verricht aan orders opgebouwd uit nieuwe combinaties van bestaande opties. Dit 
werk bestaat voornamelijk uit het maken van tekeningen voor de afdeling chassisbouw 
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waarop de consequenties van de verschillende opties voor het chassis en aanverwante 
constructies zijn samengevoegd. De wijze waarop het tekeningensysteem voor de afdeling 
chassisbouw is opgezet, zorgt ervoor dat het maken van deze tekeningen noodzakelijk is. 

Een planning van de ordergebonden ontwikkelingswerkzaamheden is absoluut noodzakelijk 
voor de afstemming van de verschillende activiteiten. Naast het bovenstaande moet bij het 
uiteindelijke herontwerp rekening gehouden worden met het feit dat ook het laat aanleveren 
van informatie door de afdeling verkoop en het veelvuldig wijzigen van informatie door de 
afdeling verkoop als belangrijke reden wordt aangedragen voor het ontbreken van een 
planning. Met het uitblijven van volledige en correcte informatie manoeuvreert de organisatie 
zich continu in een onmogelijke positie, waarvoor geldt dat het sturen op de einddatum het 
maximaal haalbare is. Dit onderwerp wordt in de volgende paragrafen behandeld. 

5.5 Hoofdoorzaak informatie beschikbaar uit orderspecificatie 
Eén van de punten die op verschillende plaatsen in de interne oriëntatie aan de orde is 
gekomen is de gebrekkige informatiestroom afkomstig van de afdeling verkoop. Het uitblijven 
van volledige en correcte informatie zorgt voor het vergroten van de onvoorspelbaarheid van 
de werkzaamheden binnen de organisatie. In deze paragraaf wordt ingegaan op de 
communicatie tussen afdeling verkoop en de overige organisatie. De volgende twee thema's 
komen hierbij aan bod, het wijzigen van orderspecificaties en de wijze waarop nieuwe 
varianten worden geïntroduceerd. 

5. 5. 1 Het wijzigen van orderspecificaties 
Het wijzigen van de orderspecificatie bestaat uit twee categorieën. De eerste categorie is het 
toevoegen van nog niet beschikbare informatie. De tweede categorie bestaat uit het wijzigen 
van reeds ingevoerde data. Er is een systeem om te bepalen of er voor een order nog 
wijzigingen uit de eerste categorie noodzakelijk zijn. Dit systeem bestaat uit een extra kolom 
in het bouwprogramma waarin per order een "C" of een "I" wordt vermeld. Een "C" staat voor 
compleet en een "I" voor incompleet. In verband met de zeer goed gevulde orderportefeuille 
zijn de levertijden op dit moment relatief lang. Gevolg hiervan is dat de grote internationale 
distributeurs van Terberg orders met "voorraad" voertuigen op laten nemen in het 
bouwprogramma om hiermee produktieplaatsen te reserveren. Deze orderspecificaties zijn 
niet compleet en bij uiteindelijke toewijzing aan een klant gevoelig voor wijzigingen. Net als 
voor wijzigingen in het algemeen geldt voor dit verschijnsel dat het geen problemen 
veroorzaakt tijdens de produktie op voorwaarde dat de informatie tijdig wordt doorgegeven. 

Met behulp van de bouwprogramma's wordt over de eerste vijf maanden van 2006 een 
beoordeling gemaakt van het aantal incomplete orders. Over de eerste 5 maanden van 2006 
blijkt dat gemiddeld 4,5 % van de orderspecificaties incompleet is in de periode van 1 week 
voor aanvang van de assemblage. Nadeel van het bewakingssysteem is dat het geen 
onderscheid maakt tussen "grote" en "kleine" aanpassingen. Een exacte analyse van de 
gevolgen van deze aanvullingen is moeilijk uit te voeren. Feit is wel dat voor deze 4,5% van 
de orders de onderdelen uit het magazijn naar produktie zijn getransporteerd en het 
spuitwerk van bijvoorbeeld de cabine is reeds uitgevoerd. Een ontbrekend element in de 
orderspecificatie op deze korte termijn heeft onherroepelijk een effect op het verloop van 
produktie. 

Ook voor orderspecificatiewijzigingen geldt dat ze in principe geen verstoring hoeven te 
veroorzaken, als ze maar tijdig worden doorgegeven. Door het bedrijfsbureau wordt per 
week een registratie bijgehouden welke orderspecificatiewijzigingen er worden doorgegeven. 
Het wijzigen van de orderspecificatie komt veelvuldig voor. In de periode van week 01 2006 
tot week 30 2006 worden ongeveer 525 voertuigen geproduceerd in 185 verschillende 
orders. Van deze 185 zijn 100 orders het onderwerp van wijziging in de periode van 8 weken 
voor aanvang van de bouw. Dit is een percentage van 54% van alle orders in die periode. 
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Niet alle orderspecificatiewijzigingen hebben een verstorend effect op de produktie. Om te 
komen tot een meer betrouwbare analyse van de invloed van de orderspecificatiewijzigingen 
zijn alle wijzigingen in de genoemde periode beoordeeld op basis van de beschrijving in de 
wijzigingsregistratie. Wijzigingen die potentie hebben om de produktie te verstoren worden 
vanaf nu "suspect" wijzigingen genoemd. Criteria om een orderspecificatiewijziging het 
predikaat "suspect" mee te geven zijn: 

• De orderspecificatiewijziging vindt plaats in de periode kleiner dan of gelijk aan 8 
weken voor aanvang van de produktie van de betreffende order, en 

• De wijziging van de orderspecificatie heeft consequenties voor het aantal of het type 
onderdelen nodig voor de assemblage van het voertuig . 

De resultaten van deze beoordeling zijn opgenomen in bijlage 08. In bijlage 08 is zichtbaar 
op welke orders de wijzigingen van toepassing zijn en ook uit hoeveel voertuigen de 
betreffende orders bestaan. Uiteindelijk kan worden gezegd dat in de periode van week 01 
2006 tot week 30 2006 er op 147 voertuigen een orderspecificatiewijziging is uitgevoerd, die 
voldoet aan de suspectcriteria, dit is gelijk aan 28% van het totale aantal geproduceerde 
voertuigen in die periode. 

Het versiebeheer van de orderspecificaties zorgt ervoor dat de wijzigingen ten gevolge van 
aanvullingen op eventuele incomplete orders worden meegenomen in het bovenstaande 
overzicht. Het feit dat ook bij aanvang van produktie nog orders de status incompleet 
hebben, vertaalt zich in orderspecificatiewijzigingen tijdens produktie. Beide verschijnselen, 
het niet tijdig compleet zijn van de orders en het hoge aandeel orderspecificatiewijzigingen, 
laten zich als volgt samenvatten: De afdeling verkoop is niet in staat om tijdig een complete 
en definitieve orderspecificatie aan te leveren. 

5.5.2 Introductie van nieuwe varianten 
De beoordeling van de informatie van verkoop naar de overige afdelingen is in de 
voorgaande paragrafen voornamelijk benaderd vanuit het aspect tijd. Het Hoofd produktie en 
ontwikkeling en de produktmanager trekkers geven aan dat er ook een kwaliteitsaspect 
meespeelt. 

De procedure zoals opgenomen in bijlage 07 voor de introductie van nieuwe varanten wordt 
niet gevolgd. In plaats daarvan worden bepaalde velden van de orderspecificatie ten 
onrechte ingezet voor deze communicatie, in een aantal gevallen wordt deze informatie 
mondeling aangevuld. Bestudering van het proces laat zien dat de gehele organisatie is 
ingesteld op deze werkwijze. De huidige methode is voor de afdeling verkoop minder 
arbeidsintensief dan het volgen van de procedure. Het Hoofd produktie en ontwikkeling geeft 
in het aanvullende interview aan dat er grote nadelen kleven aan deze constructie. De 
procedure is zo opgesteld dat er afgedwongen wordt dat bepaalde informatie beschikbaar is 
voor aanvang van de activiteiten. Dit wordt door de invulvelden op de orderspecificatie niet 
afgedwongen. Daarnaast is het erg moeilijk om de verschillende aanpassingen te detecteren 
en vervolgens op de juiste waarde in te schatten. De exacte impact van de wijziging wordt 
niet duidelijk uit de beperkte beschrijving die wordt geplaatst in de invoervelden op de 
orderspecificatie. De eventuele mondelinge aanvullingen worden niet vastgelegd. Dit maakt 
het zeer moeilijk om achteraf te bepalen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 

Door de onvolledige beschrijving blijkt in een laat stadium dat de consequenties van een 
bepaalde aanpassing groter zijn dan in eerste instantie gedacht. In de praktijk wordt dit 
geconstateerd op het moment dat het voertuig in produktie staat, in dat geval is een 
verstoring van het produktieproces onvermijdelijk. 

27 



'r TERBERG ______________ A_fs_tu_d_ee_rp_ro_Je_c_t T_e_rb_er_g_B_en_s_ch_op_B_._v. 

5.5.3 Achtergrond van het niet tijdig beschikbaar zijn van orderinformatie 
Om meer zicht te krijgen op de oorzaak voor het niet tijdig beschikbaar zijn van een 
definitieve orderspecificatie is een interview georganiseerd met een tweetal medewerkers 
van de verkoop binnendienst. De medewerkers kregen gezamenlijk de vraag voorgelegd 
waarom het percentage ingrijpende wijzigingen van de orderspecificatie zo hoog is. 

De verkoopmedewerkers geven aan dat de interne organisatie van de klant de eerste 
belangrijke reden is voor het ontstaan van de wijzigingen. Tijdens het specificeren van het 
voertuig wordt er door de uiteindelijke beslisser(s) onvoldoende rekening gehouden met de 
input van chauffeurs en technici. In een laat stadium wordt de waarde van bepaalde input 
ingezien, wat resulteert in het uitoefenen van druk op de Terberg organisatie om bepaalde 
wijzigingen door te voeren. Het hernieuwde inzicht van de beslissers wordt in veel gevallen 
veroorzaakt door het aanschouwen van het fysieke produkt, bijvoorbeeld bij produktafname 
of bij een bezoek gedurende de produktie van het voertuig . In een aantal gevallen komt de 
klant op nieuwe ideeën door het zien van een produkt voor een andere klant dat voorzien is 
van opties die tijdens het verkoopproces niet aan de orde zijn gekomen. 

Als tweede belangrijke reden voor het wijzigen van orderspecificaties wordt aangegeven dat 
er nogal eens verwarring is over de exacte uitvoering van opties en de mogelijke combinatie 
daarvan. Dit leidt tot fouten tijdens het opstellen van de orderspecificatie van het produkt. De 
voor de afdeling verkoop beschikbare informatiebronnen bestaan uit de Terberg 
produktspecificaties (zoals opgenomen in bijlage 01) en de optieprijslijst. Op de 
produktspecificatie wordt alleen een beperkt aantal opties voor de hoofdcomponenten 
vermeld. Bij de keuze van de opties wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 
optieprijslijst. Ook deze lijst laat niet alle beschikbare opties zien. Andere veel gebruikte 
instrumenten voor het aanvullen van de optie-informatie is navragen bij de produktmanager 
of door het raadplegen van collega's van de afdeling verkoop. Eén van medewerkers 
verkoop binnendienst geeft aan dat er naast de prijslijst ook nog gebruik gemaakt wordt van 
produktpresentaties. Deze presentaties zijn opgesteld om de verkoop buitendienst (inclusief 
agenten) een stuk gereedschap te geven voor presentaties bij eindklanten. Uit bestudering 
van de presentaties en het ontstaan van daarvan blijkt dat het promoten van Terberg 
produkten in het algemeen het doel is van deze informatie. Er komen wel een aantal veel 
voorkomende opties aan bod, maar deze presentaties zijn niet opgesteld om de eindklant te 
informeren over de vele opties die beschikbaar zijn. 

Volgens de verkoopmedewerkers vindt een belangrijk deel van de genoemde verwarring zijn 
oorsprong in de communicatie tussen klant - agent - verkoop binnendienst. Dit punt is ook in 
de interne oriëntatie duidelijk aan de orde gekomen. Tijdens een algemene meeting met 
diverse internationale agenten wordt door de agenten aangegeven dat het ontbreken van 
een duidelijk overzicht van de beschikbare varianten als een gemis wordt ervaren. De relatie 
tussen het gebrek aan duidelijkheid en de uiteindelijke wijzingen in de orderspecificatie wordt 
door alle partijen erkend. 

De geïnterviewde medewerkers van de verkoop binnendienst spreken hun onvrede uit over 
de communicatie tussen de afdeling verkoop en de afdeling ontwikkeling. Net als in de 
sessies en gesprekken met de produktiemedewerkers, geven de verkoopmedewerkers aan 
erg slecht geïnformeerd te worden over beschikbare voertuiguitvoeringen, wijzigingen en 
nieuwe ontwikkel ingen. Voorbeelden van gemiste informatie zijn: informatie over het moment 
waarop wijzigingen worden doorgevoerd en informatie over de consequenties (mogelijke 
verbeteringen) van wijzigingen. 

De invloed van de voorraadorderspecificaties wordt door de beide medewerkers niet als 
hoofdoorzaak gezien. De wijzigingen en aanvullingen van toepassing op de orderspecificatie 
van de onderzochte orders geven geen aanleiding hieraan te twijfelen. 
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Het expliciete deel van de kennis die de afdeling verkoop (binnen- en buitendienst) ter 
beschikking staat is beperkt. De optie-informatie richt zich op de beschrijving in de prijslijst 
waaruit de informatie moet volgen over de functionaliteit en uitvoering. Veel van de 
aanvullende informatie wordt op aanvraag per project mondeling overgedragen. Met 
uitzondering van het opnemen in de prijslijst zijn er geen stappen gedefinieerd om deze 
informatie om te zetten in explicit knowledge. Veel van de medewerkers verkoop houden een 
eigen dossier bij waarin informatie wordt verzameld. Deze kennis is minimaal beschikbaar 
voor collega's en absoluut niet te raadplegen door de buitenlandse agenten. 

5.6 Conclusie van de diagnose 
De explicit informatievoorziening naar de afdeling produktie is verre van volledig. Het 
ontbreekt aan een medium dat in staat is om alle benodigde explicit informatie 
gestructureerd te delen binnen de organisatie. De voorhanden zijnde media voldoen niet. Zo 
wordt de foto-server door een gebrek aan gebruiksvriendelijkheid nauwelijks ingezet voor het 
vastleggen van werkzaamheden van de afdeling produktie. Daarnaast is een tekortkoming 
van de foto-server dat het geen toegevoegde waarde heeft voor de realisatie van nieuwe 
klantenwensen. 

Het gebrek aan (explicit) informatie zorgt voor een relatief grote onvoorspelbaarheid van de 
taken die moeten worden vervuld door de afdeling produktie. Door deze onzekerheid heeft 
de organisatiestructuur van de produktie-afdelingen een organisch karakter. De organische 
structuur wordt gekenmerkt door een meer complexe besturing en controle ten opzichte van 
de mechanistische structuur. Bij een verdere toename van de produktieaantallen vormt de 
organische structuur een belemmering voor de capaciteit. 

Het tekort aan explicit informatie zorgt in de huidige Terberg organisatie voor een 
discrepantie tussen informatiebeschikbaarheid en informatiebehoefte. Concreet betekent dit 
dat het tekort aan explicit informatie wordt gecompenseerd door mondeling overgedragen 
tacit aanvullingen door de produktmanager of de projectmanager. Dit leidt tot overbelasting 
van de hiërarchie. Belangrijke bijdrage aan deze overbelasting wordt geleverd door het feit 
dat de groep medewerkers die in staat is om deze aanvullingen te verzorgen erg klein is. De 
reden hiervoor is het ontbreken van eenvoudig over te dragen of algemeen toegankelijke 
informatie. Hierdoor is het zeer moeilijk om bevoegdheden over te dragen en het beperkt 
medewerkers van de afdeling ontwikkeling om meer verantwoordelijkheden op zich te nemen 
binnen een bepaald project. 

Naast de afdeling produktie en de afdeling ontwikkeling heeft het gebrek aan explicit 
informatie ook zijn weerslag op de activiteiten binnen de afdeling verkoop. Het ontbreken van 
een duidelijk overzicht van de beschikbare voertuiguitvoeringen en de onderlinge verbanden 
leidt ertoe dat de klant onvoldoende wordt voorgelicht. Onduidelijkheid over de exacte 
uitvoering van bepaalde opties en het gebrek aan voorlichting naar de klant zorgen voor een 
stijging van het aantal wijzigingen van de orderspecificaties. 

Afgezien van de onduidelijkheid over de opties geboden door de Terberg organisatie is er 
ook onduidelijkheid over de functionaliteit zoals gevraagd door de klant. De procedure voor 
het introduceren van nieuwe klantenwensen wordt niet gevolgd door de afdeling verkoop. 
Hierdoor kunnen consequenties van nieuw te introduceren klantenwensen niet juist en 
betrouwbaar worden beoordeeld . 
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Onderstaande figuur 5.02 geeft het resultaat van de diagnose in de vorm van een lshikawa 
diagram. Hoewel niet in figuur 5.02 vermeldt, is naast het gebrek aan (explicit) informatie ook 
het fenomeen planning een belangrijk punt van aandacht. Twee van de drie genoemde 
hoofdoorzaken vormen een directe beperking voor het gebruik van een betrouwbare 
afdelingsoverstijgende planning. Dit zijn het capaciteitstekort van de afdeling ontwikkeling en 
het feit dat een volledige orderspecificatie in een laat stadium beschikbaar is. Bij het 
beschrijven van een oplossing voor deze oorzaken moet ruimte geboden worden voor het 
element planning. 
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Figuur 5.02 lshikawa diagram: Resultaat van de diagnose 
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6 Herontwerp interne communicatie Terberg Benschop 

Het herontwerp bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Verklaring van de gekozen oplossingsrichtingen 
• Beschrijving van een informatiemodel 
• Uitwerking van het informatieproces voor het realiseren van een voertuig met een 

bestaande optie 
• Uitwerking van het informatieproces voor het introduceren van een nieuwe 

klantenwens 
• Beschrijving van de consequenties voor de organisatie van de afdelingen 
• Overzicht van de mogelijke media voor informatieoverdracht 
• Overzicht van de vereiste functies van het informatiesysteem 

6. 1 Verklaring van de gekozen oplossingsrichtingen 
Rode draad van de diagnosefase is het gebrek aan (explicit) informatie en de op diverse 
afdelingen heersende discrepantie tussen de informatie aangeboden en de informatie 
benodigd. De diagnose laat zien dat informatie over voertuiguitvoeringen in tacit en in 
mindere mate in explicit vorm wel binnen de organisatie aanwezig is, maar niet alle 
benodigde informatie wordt gedeeld binnen en tussen de afdelingen. 

Het herontwerp richt zich primair op het optimaliseren van de mogelijkheid voor het creëren 
en delen van explicit informatie. In het kader van de theorie van Galbraith (1973) richt deze 
optimalisatie zich op het vergroten van het vermogen om informatie te verwerken. Voor de 
concrete uitvoer wordt gekozen voor een maatregel die Galbraith omschrijft als het 
optimaliseren en uitbreiden van informatiesystemen. Het herontwerp beschrijft een 
informatiemodel waarmee een database gedreven geautomatiseerd informatiesysteem kan 
worden ingericht. Het informatiemodel bevat de informatie nodig om afdelingsoverstijgend 
voertuiguitvoeringen vast te leggen. Het systeem draagt bij aan de beschikbaarheid van 
informatie voor de afdelingen produktie, verkoop, ontwikkeling en het bedrijfsbureau. 

Bij het beschrijven van de praktische toepassing van het informatiemodel wordt aandacht 
besteed aan hoe de voorgestelde maatregelen concreet bijdragen aan het elimineren van 
één of meerdere oorzaken. Binnen deze beschrijving wordt toegelicht hoe het element 
planning deel uitmaakt van de verbeterde informatievoorziening. Vanuit Galbraith kan 
aanvullend op het bovenstaande nog een effect genoemd worden, specifiek voor de afdeling 
verkoop. De verbeterde informatiebeschikbaarheid voor de afdeling verkoop zorgt voor een 
beter geïnformeerde verkooporganisatie. Een beter geïnformeerde verkooporganisatie is in 
staat om meer invloed uit te oefenen op de specificatie zoals gedefinieerd door de klant 
zodat minder nieuwe varianten worden geïntroduceerd. Dit valt onder, wat Galbraith 
omschrijft als, het beïnvloeden van de omgeving. 

Voor de beschrijving van de toepassing van het informatiemodel wordt onderscheid gemaakt 
tussen twee informatieprocessen. In het eerste deel komt het informatieproces voor het 
realiseren van een voertuig met een bestaande optie aan bod. Daarop volgend wordt in deel 
twee ingegaan op het informatieproces voor het introduceren van een nieuwe klantenwens. 
Het proces voor het introduceren van nieuwe klantenwensen speelt een zeer belangrijke rol 
bij het vullen van het informatiesysteem. Om deze reden wordt er veel aandacht besteed aan 
een procedure waarmee de introductie van klantenwensen op een controleerbare en 
efficiënte manier verloopt. 
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De beschrijving van de praktische toepassing van het informatiemodel richt zich op de 
informatieprocessen op de volgende afdelingen: 

• Afdeling verkoop bestaande uit de internationale agenten en de organisatieonderdelen 
verkoop binnendienst en verkoop buitendienst. 

• Bedrijfsbureau. 
• Afdeling ontwikkeling bestaande uit de afdeling elektro, de tekenkamer, documentatie 

en het produkUprojectmanagement. 
• Afdeling produktie bestaande uit de onderdelen chassisbouw, voormontage 

assemblage, assemblage en eindcontrole. 

Het is belangrijk te realiseren dat de informatieprocessen aangaande opties en 
klantenwensen slechts een deel vormen van de informatie nodig voor de continuïteit van de 
Terberg Benschop bedrijfsprocessen. De keuze voor de genoemde afdelingen en processen 
wordt gerechtvaardigd door de bevindingen in de analyse en diagnose. Dit betekent echter 
wel dat bij wijzigingen in de informatiestroom rekening gehouden moet worden met het 
geheel van de informatieprocessen. 

Na het behandelen van deel één en twee van het herontwerp en de daaraan gekoppelde 
procedure, wordt aandacht besteed aan de organisatorische consequenties. Daarnaast is er 
in dit hoofdstuk aandacht voor de vorm van de informatie en de eisen aan het 
informatiesysteem waarmee de afdelingen worden gekoppeld. 

6.2 Informatiemodel 
Voor een heldere uitwerking van de informatieprocessen van bestaande opties en nieuwe 
klantenwensen is een model nodig waarmee informatie kan worden gecategoriseerd. Helaas 
geeft de wetenschappelijke literatuur weinig aanknopingspunten voor een dergelijk model 
voor het beschrijven van samengestelde componenten. Veel werk is gewijd aan "product 
architecture" en "platform driven product development" (Ulrich 1999, Erens & Verhuist 1997, 
Krishnan & Gupta 2001 ); dit werk is voornamelijk gebaseerd op de organisatiestructuur en 
veel minder op de feitelijke informatie nodig voor het beschrijven van het produkt. De 
literatuur met als invalshoek Informatie Technologie (McKay, Erens & Sloor) gaat in op het 
structureren van de onderlinge relaties tussen de produktvarianten, ook dit geeft geen 
concrete aanknopingspunten voor de inhoud van de produktbeschrijving. 

Om te komen tot een voor Terberg Benschop toepasbaar herontwerp wordt overgegaan tot 
het opstellen van een eenvoudig informatiemodel. Het informatiemodel is gebaseerd op de 
bevindingen uit de diagnose. De oorsprong ligt in de bestudering van de bestaande 
informatiebronnen en de constatering van de tekortkomingen van deze bronnen. 
Uitgangspunt voor het informatiemodel is een praktische kijk op de informatie nodig voor het 
succesvol uitrusten van een voertuig met een bepaalde functionaliteit. 

Voor het specificeren van een voertuig is het noodzakelijk dat duidelijk is welke functies er 
als optie geselecteerd kunnen worden. Voor de realisatie van een compleet voertuig is 
noodzakelijk dat herkend wordt dat het voertuig moet worden voorzien van bepaalde opties. 
Na het doorlopen van deze stappen is informatie nodig over de benodigde componenten, uit 
te voeren werkzaamheden en de methode om het systeem te testen. Door te kijken naar de 
processen op de afdelingen verkoop, bedrijfsbureau, ontwikkeling en produktie kan 
onderscheid gemaakt worden tussen een aantal verschillende categorieën. Elke categorie 
bestaat uit een aantal informatietypen. De onderverdeling in categorieën en informatietypen 
wordt in de volgende paragrafen toegelicht. 

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende categorieën en de daaraan 
gekoppelde informatietypen. 
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Herkenning en identificatie 

• Optie aanduiding / identificatie 
• Functie van de optie 

Selectie 

• Van toepassing op (sub)type of types 
• Niet bruikbaar in combinatie met 

Uitvoering 

• Benodigde componenten 
• Beschrijving locatie op het voertuig 
• Beschrijving werkzaamheden 
• Benodigde tijd voor uitvoer van de werkzaamheden 

Achtergrond, testen en storingzoeken 
• Reden van ontstaan van de optie 
• Wijze van functioneren van de optie 
• Beschrijving van testprocedure 

De informatietypen zijn toegespitst op het onderwerp ( optie en voertuig uitvoering) waarover 
ze informatie bevatten. De informatietypen zijn daarmee niet afdelinggebonden, wel is het zo 
dat de relevantie van de individuele informatietypen sterk verschilt per afdeling. 

6.2.1 Categorie "Herkenning en identificatie" 

In de diagnose is aan de orde gekomen dat de verschillende opties worden aangeduid met 
een benaming waarin ook de functie van de optie is vastgelegd. Hieraan gekoppeld zijn drie 
problemen geconstateerd: 

• Het automatiseringssysteem legt beperkingen op voor wat betreft de lengte van de 
benaming en daarmee ook een beperking aangaande de lengte van de functie
omschrijving. 

• Niet alle bronnen aangaande informatie over opties gebruiken exact dezelfde 
benaming. Dit geeft verwarring over de uitvoering van een voertuig. 

• De beschrijving is taalgebonden. Verschil in interpretatie bij de vertaling zorgt voor 
misverstanden. 

Voor het eenduidig vastleggen van een voertuiguitvoering is het noodzakelijk dat elke optie 
wordt voorzien van een unieke identificatie. Vooral in verband met de meertalige toepassing 
van de informatie ligt een code bestaande uit cijfers en/of letters voor de hand. 

Met het nemen van deze keuze wordt afscheid genomen van de beschrijving van de functie 
als identificatie. Hiermee is het ontstaan van het tweede informatietype "Functie van de 
optie" een feit. In plaats van de beschrijving van de functie als identificatie wordt nu bij dit 
tweede type beschreven welke functie moet worden vervuld door de optie. 

6.2.2 Categorie "Selectie" 

De informatietypen onder deze noemer hebben beiden te maken met de koppeling van een 
bepaalde optie aan een voertuig(type). Het eerste punt "Van toepassing op (sub)type of 
types" geeft aan op welk voertuigtype (of welke voertuigtypen) een bepaalde optie kan 
worden toegepast. Met dit informatietype wordt dus vastgelegd welke combinaties 
voertuigtype/optie mogelijk zijn en onmogelijk zijn. Er is echter ook een situatie waarbij 
individuele voertuigtype/optiecombinaties wel mogelijk zijn, maar waarbij bepaalde 
optiecombinaties conflicteren. Voor deze gevallen is het informatietype "Niet bruikbaar in 
combinatie met" in het leven geroepen. Bij dit informatietype wordt per optie aangegeven 
welke combinaties met overige opties niet mogelijk zijn. 
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6.2.3 Categorie "Uitvoering (werkzaamheden)" 
Bij deze categorie draait het om informatie nodig voor de feitelijke uitvoer van de 
werkzaamheden ter realisatie van de optie op het voertuig. Het eerste informatietype richt 
zich op de "Benodigde componenten" . Welke onderdelen moeten op het voertuig worden 
gemonteerd om het functioneren van de optie mogelijk te maken? Specificaties van de 
desbetreffende delen maken een belangrijk deel uit van dit informatietype. Het tweede type 
binnen deze categorie gaat in op de locatie van de genoemde componenten. Binnen dit type 
speelt naast de fysieke locatie op het voertuig ook de positie van de component in eventuele 
systemen een rol. Dus naast de fysieke locatie wordt ook een eventuele schematische 
locatie weergegeven. Derde en vierde type worden gevormd door "Beschrijving 
werkzaamheden" en "Benodigde tijd voor uitvoer van de werkzaamheden". Bij deze typen 
wordt, indien noodzakelijk, stapsgewijs, aangegeven welke werkzaamheden moeten worden 
verricht om te komen tot realisatie van de optie. 

6.2.4 Categorie "Achtergrond, testen en storingzoeken" 
Voor het eerste informatietype uit deze categorie is belangrijk dat duidelijk wordt waarom 
deze functie gewenst is. Met andere woorden: wat geeft deze optie bestaansrecht? Deze 
informatie is noodzakelijk voor het nemen van beslissingen in het geval dat er wijzigingen 
aan een ontwerp worden uitgevoerd die van invloed zijn op een optie. 

Voor het testen van een bepaalde functionaliteit is het noodzakelijk dat bekend is wat deze 
functionaliteit inhoudt, vandaar het type "Wijze van functioneren van de optie". De informatie 
van dit type gaat dieper dan de informatie van het type "Functie van de optie". Hier wordt niet 
alleen aangegeven welke functionaliteit er geboden moet worden, maar ook in detail hoe dit 
geboden wordt. 

Gedetailleerde informatie over het functioneren van een optie is van groot belang bij het 
zoeken naar de oorzaak van het disfunctioneren van een optie. Direct gekoppeld aan het 
bovenstaande is het type "Beschrijving van testprocedure". Dit is van belang in die gevallen 
dat de functie van de optie niet zondermeer in een produktie-omgeving kan worden getest. 
Een voorbeeld hiervan is de situatie dat er additioneel, niet door Terberg Benschop 
geproduceerd, materieel nodig is voor het testen van de functionaliteit. In de testprocedure 
wordt beschreven hoe een bepaalde situatie kan worden gesimuleerd, zodat de 
functionaliteit aan de voertuigzijde kan worden getest. 

6.3 Deel één, realisatie van een voertuig met een bestaande optie 
Nu met behulp van het informatiemodel de informatie kan worden gecategoriseerd, kan deel 
één uit het herontwerp worden gevisualiseerd met behulp van een informatieschema. Voor 
de volgende twee informatieprocessen is een informatieschema opgesteld : 

• De realisatie van een voertuig met een bestaande optie, het proces is van toepassing 
op zowel zeldzame als hoog frequent gebruikte opties. 

• De realisatie van een voertuig voorzien van een nieuwe klantenwens. 

Het informatieschema aangaande de realisatie van een voertuig voorzien van een nieuwe 
klantenwens komt in het tweede deel van het herontwerp aan bod. Het informatieproces van 
bestaande opties, afgebeeld in figuur 6.01 , wordt in de volgende paragraaf toegelicht om 
vervolgens per afdeling aan te geven welke informatietypen van belang zijn. Hierbij wordt 
ook aangegeven hoe de verschillende informatietypen bijdragen aan het optimaliseren van 
het proces als geheel. 
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Figuur 6.01 Informatieschema voor realisatie van een voertuig met een bestaande optie 

35 



'r" TERBERG ______________ A_fs_tu_d_ee_rp_ro_ie_c_t T_e_rb_er_g_B_en_s_ch_op_B_._v. 

6.3.1 Informatieschema bestaande optie 
Figuur 6.01 met het informatieschema aangaande de bestaande opties toont de 
informatiestroom van het informatiesysteem naar de verschillende afdelingen. De pijlen 
geven aan dat de afdelingen verkoop, bedrijfsbureau, en produktie allen informatie 
onttrekken aan het systeem. In de volgende paragrafen wordt het informatieschema en het 
gebruik van de informatie op de afdelingen nader toegelicht. Uitgangspunt van het 
herontwerp is dat bij de produktie van een voertuig voorzien van een bestaande optie (ook 
zeldzaam voorkomende opties) geen interventie van de afdeling ontwikkeling noodzakelijk is. 
Om deze reden is deze afdeling, met uitzondering van het onderdeel documentatie, niet 
zichtbaar in het informatieschema. Voor het uitschakelen van de interventie van de afdeling 
ontwikkeling is het noodzakelijk dat de informatie nodig voor de bouw van een voertuig in 
een explicit vorm in een toegankelijk systeem wordt ondergebracht. 

Het systeem bevat ook de informatie voor de afdeling chassisbouw, zodat voor bestaande 
voertuigconfiguraties geen tussenkomst van de tekenkamer noodzakelijk is. De unieke 
identificatie van opties gecombineerd met een optiegebonden indeling van de 
tekeningenstructuur maken het mogelijk de samenstelling van de tekeningen te laten lopen 
via het systeem van de orderspecificaties. De keuze voor een bepaalde optie geeft de juiste 
tekening(en) voor de realisatie van de optie door het produktieonderdeel chassisbouw. 
Nadeel voor het produktieonderdeel chassisbouw is het feit dat het aantal tekeningen 
waarvan gewerkt moet worden toeneemt. Deze tekeningen kunnen echter per fase 
sequentieel worden afgewerkt. Voor de tekenkamer is het grote voordeel dat ze worden 
verlost van de operationele taken gekoppeld aan orders die bestaan uit voertuigen met 
bestaande opties. De directe koppeling van tekeningen aan opties vraagt een wijziging in de 
opbouw van de modellen. Gedurende de loop van dit afstudeerproject is een test uitgevoerd 
waarbij een deel van een project (het BC182 voertuig) in de praktijk gebruik maakt van deze 
constructie. Hierbij zijn geen onoplosbare problemen geconstateerd. 

Een speciale rol in de informatieschema's wordt vervuld door de orderspecificatie. De 
orderspecificatie wordt per order door het bedrijfsbureau in het systeem ingevoerd. De 
informatie voor de orderspecificatie is afkomstig van de afdeling verkoop. De verkoop 
buitendienst of de agenten stellen in samenspraak met de klant de gewenste 
klantspecificatie op, gebruikmakende van bestaande functionaliteit. Deze specificatie wordt, 
binnen het systeem, door de verkoop binnendienst overgedragen aan het bedrijfsbureau. Het 
bedrijfsbureau controleert de klantspecificatie en voegt deels geautomatiseerd de benodigde 
materiaallijsten toe, dit resulteert in de orderspecificatie. Deze procedure is gelijk aan de 
huidige gang van zaken. Met uitzondering van de inhoud van de orderspecificatie is het niet 
noodzakelijk hier veranderingen in aan te brengen. 

De gewijzigde inhoud van de orderspecificatie bestaat uit de vermelding van de verschillende 
unieke identificaties van de gekozen opties met daarbij de omschrijving van de functie. 
Daarnaast zal door de nog te behandelen procedure "Aanvraag nieuwe klantenwens" geen 
gebruik meer worden gemaakt van de bijzonderheden op de orderspecificatie als middel 
voor het introduceren van nieuwe voertuiguitvoeringen. De combinatie van een meer 
eenduidige beschrijving van het voertuig (door de unieke identificatie) en het ontbreken van 
"bijzonderheden" zal de stap van klantspecificatie naar vrijgegeven orderspecificatie minder 
arbeidsintensief maken voor het bedrijfsbureau. Met behulp van de identificaties is het voor 
de afdeling documentatie en de verschillende onderdelen van de afdeling produktie mogelijk 
om het systeem te raadplegen voor de verschillende informatietypen. 
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6.3.2 Toepassing informatietypen binnen de afdeling verkoop 

Om aan te geven hoe de verschillende afdelingen de informatie moeten toepassen om 
daadwerkelijk een verbetering te realiseren, worden in de volgende paragrafen per afdeling 
de verschillende informatietypen geëvalueerd. 

Onderstaande tabel 6.01 geeft de informatietoepassing van de afdeling verkoop buiten- en 
binnendienst en de internationale agenten. Per informatietype wordt aangegeven welke 
toepassing het desbetreffende informatietype vindt op de afdeling. Zoals zichtbaar aan de 
pijlen in het informatieschema gaat het om informatie afkomstig uit het systeem. 

Afdeling verkoop, lnclualef Internationale agenten 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding / identificatie Unieke identificatie is noodzakelijk voor de communicatie tussen de 
verschillende partijen in het verkoopkanaal, daarnaast ook nodig voor 
de communicatie met leden van de overige organisatie. 

Functie van de Optie De functie van belang voor het informeren van de klant. Kennis van alle 
beschikbare opties en de daarbij behorende functies is van groot 
belang omdat daarmee de vraag van de klant zoveel mogelijk kan 
worden ingevuld met reeds bestaande opties. 

Selectie 

Van toepassing op (sub)type of types Nodig voor de inventarisatie van de beschikbare opties binnen een 
specifiek verkooptraject. Dit moet bijdragen aan het maken van keuzes 
voor reeds bestaande voertuigtype/optiecombinaties. 

Niet bruikbaar in combinatie met Ter voorkoming van het specificeren van voertuigen met conflicterende 
optiecombinaties. 

Uitvoering 

Benodigde componenten Nodig voor kostprijsbepaling , in eerste instantie van belang voor de 
afdeling verkoop. Na bewerking door de verkoop binnendienst ook 
beschikbaar voor de internationale agenten. 

Beschrijving locatie op het voertuig Van belang voor de voorlichting richting de klant. 

Beschrijving werkzaamheden Niet van belang . 

Benodigde tijd voor werkzaamheden Nodig voor kostprijsbepaling. Na bewerking door de verkoop 
binnendienst ook beschikbaar voor de internationale agenten. 

Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie In verband met het vertrouwelijke karakter van de informatie lijkt het niet 
raadzaam om de agenten via het systeem toegang te geven tot deze 
informatie. Eventueel kan de informatie via de verkoop binnendienst 
worden opgevraagd. 

Wijze van functioneren van de optie In verband met het vertrouwelijke karakter van de informatie lijkt het niet 
raadzaam om de agenten via het systeem vrij toegang te geven tot 
deze informatie. De gedetailleerde beschrijving van het functioneren 
van de optie maakt het kopiëren van de constructie en/of het systeem 
erg eenvoudig, enige voorzichtigheid is dus geboden. Eventueel kan de 
informatie via de verkoop binnendienst worden opgevraagd . 

Beschrijving van testprocedure Niet van belang. 

Tabel 6.01 Toepassing inforrnatietypen binnen afdeling verkoop inclusief internationale agenten 
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Bijdrage aan de optimalisatie van het proces: 
1. Het overzicht dat de in- en externe verkopers krijgen met het systeem leidt ertoe dat 

er beter met bestaande opties kan worden ingespeeld op vragen van de klant. 
2. Het gebruik van de unieke identificatie vereenvoudigt de communicatie. De kans op 

vergissingen, bijvoorbeeld door taalverschillen, wordt tot een minimum gereduceerd. 
3. Een duidelijk overzicht van de bestaande opties moet ertoe leiden dat de klant ook 

daadwerkelijk alle mogelijke opties krijgt voorgelegd en dat de klant weet wat hij kiest. 
Dit moet het aantal wijzigingen van orderspecificaties terugbrengen. Dit is samen met 
punt één uit deze opsomming waarschijnlijk de meest belangrijke bijdrage van de 
afdeling verkoop aan het optimaliseren van het proces. 

4. Los van de probleemstelling kan nog het volgende positieve effect van het systeem 
worden genoemd. De verkoopmedewerkers en agenten zijn beter geïnformeerd, dit 
geeft de mogelijkheid meer een adviesrol te vervullen in het verkoopproces. Een 
goed geïnformeerd verkoopapparaat geeft de klant meer vertrouwen, niet alleen in de 
verkoper maar ook in de professionaliteit van de organisatie. 

6.3.3 Toepassing informatietypen binnen het bedrijfsbureau 
De afdeling bedrijfsbureau vervult een bijzondere rol om drie redenen: 

• Het bedrijfsbureau oefent een controlefunctie uit bij het omzetten van de 
klantspecificatie naar de orderspecificatie. Voor het uitvoeren van deze controlefunctie 
is brede kennis van de verschillende voertuigen noodzakelijk. 

• De produkt/projectmanager bepaalt de relaties tussen de verschillende voertuigtypen 
en opties. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het beheer van deze relaties 
binnen het informatiesysteem. 

• De produkt/projectmanager en/of de tekenkamer bepaalt de inhoud van de 
materiaallijsten. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de koppeling van de opties 
en de materiaallijsten. 

Uiteraard is het bedrijfsbureau afhankelijk van de informatie van andere afdelingen voor het 
uitvoeren van deze taken, maar er is wel sprake van een "spin-in-het-web" functie. 

Afdeling bedrljfabureau 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding / identificatie Unieke identificatie is noodzakelijk voor de interne communicatie. 

Functie van de Optie Algemene kennis, nodig voor controle functie. 

Selectie 

Van toepassing op (sub)type of types Nodig voor het onderhoud van de relaties tussen voertuigtypen en 
opties. 

Niet bruikbaar in combinatie met Nodig voor het onderhoud van de relaties tussen voertuigtypen en 
opties. 

Uitvoering 

Benodigde componenten Nodig voor onderhoud materiaallijsten . 

Beschrijving locatie op het voertuig Nodig voor het koppelen van intern transport van de benodigde 
onderdelen aan de materiaallijst. 

Beschrijving werkzaamheden Niet van belang . 

Benodigde tijd voor werkzaamheden Nodig voor produktieplanning . 
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Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie Niet van belang . 

Wijze van functioneren van de optie Niet van belang . 

Beschrijving van testprocedure Niet van belang . 

Tabel 6.02 Toepassing informatietypen binnen de afdeling bedrijfsbureau 

Bijdrage aan de optimalisatie van het proces: 

1. Het bedrijfsbureau profiteert van een beter overzicht en is daarmee beter 
geïnformeerd. De onderlinge samenhang van de informatie maakt het tot een beter 
instrument voor het beheren van de opties en de bijbehorende materiaallijsten. 

2. De orderspecificatie wordt niet meer voorzien van uitvoeringen die onterecht 
belanden onder het kopje "bijzonderheden", omdat het in werkelijkheid gaat om reeds 
bestaande opties waar de desbetreffende verkoper geen weet van heeft. 

3. Groot voordeel voor het bedrijfsbureau is de wijze waarop nieuwe klantenwensen 
worden geïntroduceerd, dit komt aan de orde in deel twee van het herontwerp. 

6.3.4 Toepassing informatietypen binnen de afdeling produktie 
De informatietoepassing voor de verschillende onderdelen binnen de afdeling produktie is 
niet gelijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de onderdelen (voormontage) assemblage, 
chassisbouw en eindcontrole. 

Het informatiesysteem brengt de grootste verbetering voor de onderdelen assemblage en 
voormontage assemblage. De reden hiervoor is eenvoudig: dit zijn de onderdelen die nu het 
meeste hinder ondervinden van het tekort aan informatie. De eerste tabel met toepassing 
van de informatie is gebaseerd op de situatie voor de onderdelen assemblage en 
voormontage assemblage. 

Afdeling produktle - anemblage en voonnontage anemblage 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding / identificatie Unieke identificatie is noodzakelijk voor het herkennen van de 
gewenste voertuiguitvoering op de orderspecificatie. 

Functie van de Optie Deze kennis is noodzakelijk voor het begrijpen van de overige 
informatietypen. Bij het maken van de beschrijvingen aangaande de 
uitvoer van de werkzaamheden mag worden uitgegaan van het feit dat 
de medewerker zich "verdiept" in de functie van de optie. Met dit 
uitgangspunt kan bij het maken van de beschrijving gerekend worden 
op het gezonde verstand van de uitvoerende medewerker. 

Selectie 

Van toepassing op (sub)type of types Niet van belang. 

Niet bruikbaar in combinatie met Niet van belang. 

Uitvoering 

Benod~decompone~en Voor controle op levering en ter voorbereiding van de werkzaamheden. 

Beschrijving locatie op het voertuig Nodig voor de voorbereidingen en uitvoer van de werkzaamheden. 

Beschrijving werkzaamheden Nodig voor de uitvoer van de werkzaamheden. 

Benodigde tijd voor werkzaamheden Nodig voor planning en controle op de voortgang. 
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Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie Niet van belang. 

Wijze van functioneren van de optie Nodig voor het oplossen van problemen als de optie niet naar behoren 
functioneert. Vaak kan het functioneren pas aan het einde van de 
produktielijn worden gecontroleerd . Dit informatietype zal met name van 
belang zijn voor het einde van de produktielijn. 

Beschrijving van testprocedure Nodig voor de controle van bepaalde opties waarbij een simulatie 
noodzakelijk is. Ook voor dit type geldt dat het vooral noodzakelijk is 
aan het einde van de produktielijn. 

Tabel 6.03 Toepassing inforrnatietypen binnen de afdeling produktie - (voor) assemblage 

Er zijn twee duidelijke redenen waarom de toepassing van informatie voor het onderdeel 
chassisbouw afwijkt van de overige onderdelen. De eerste reden is het feit dat het werk van 
het onderdeel chassisbouw het toelaat om gebruik te maken van werktuigbouwkundige 
tekeningen. De tekeningen zijn genormeerd en geven over het algemeen weinig ruimte voor 
eigen interpretatie. De tweede reden is dat het onderdeel chassisbouw zich helemaal aan 
het begin van het produktieproces bevindt. Het voertuig bestaat alleen nog uit staal en de 
uiteindelijke functionaliteit van gelaste steunen en overige constructies is moeilijk 
herkenbaar. 

Afdeling produktle - chanlebouw 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding I identificatie Unieke identificatie is noodzakelijk voor het herkennen van de 
gewenste voertuiguitvoering op de orderspecificatie. 

Functie van de Optie Niet van belang. 

Selectie 

Van toepassing op (sub)type of types Niet van belang . 

Niet bruikbaar in combinatie met Niet van belang. 

Uitvoering 

Benodigde componenten Nodig voor controle levering en voorbereiding van de werkzaamheden . 

Beschrijving locatie op het voertuig Nodig voor de voorbereidingen en uitvoer van de werkzaamheden. 

Beschrijving werkzaamheden Nodig voor de uitvoer van de werkzaamheden. 

Benodigde tijd voor werkzaamheden Nodig voor planning en controle op de voortgang . 

Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie Niet van belang. 

Wijze van functioneren van de optie Niet van belang. 

Beschrijving van testprocedure Niet van belang. 

Tabel 6.04 Toepassing inforrnatietypen binnen de afdeling produktie - onderdeel chassisbouw 

De werkzaamheden van het onderdeel eindcontrole verschillen van de overige produktie
onderdelen. Dit levert ook een andere toepassing van informatie op, waarbij de nadruk sterk 
ligt op het detecteren en elimineren van storingen en afwijkingen van de orderspecificatie. 
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Afdeling produktle - eindcontrole 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding / identificatie Unieke identificatie is noodzakelijk voor controle of voertuig 
voldoet aan de orderspecificatie. 

Functie van de Optie Nodig voor controle voertuig . 

Selectie 

Van toepassing op (sub)type of types Niet van belang . 

Niet bruikbaar in combinatie met Niet van belang. 

Uitvoering 

Benodigde componenten Nodig voor controle voertuig. 

Beschrijving locatie op het voertuig Nodig voor controle voertuig. 

Beschrijving werkzaamheden Nodig voor controle en eventueel het oplossen van problemen. 

Benodigde tijd voor uitvoer werkzaamheden Niet van belang. 

Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie Niet van belang . 

Wijze van functioneren van de optie Nodig voor het oplossen van problemen als de optie niet naar 
behoren functioneert. Dit voor problemen die niet in produktie zijn 
geconstateerd of niet in produktie kunnen worden opgelost. 

Beschrijving van testprocedure Nodig voor de controle van bepaalde opties waarbij een simulatie 
noodzakelijk is. 

Tabel 6.05 Toepassing inforrnatietypen binnen de afdeling produktie - eindcontrole 

Bijdrage aan de optimalisatie van het proces: 
1. Door het gebruik van de unieke identificatie in de orderspecificatie is er geen twijfel 

meer over de gewenste voertuiguitvoering en de functies die moeten worden vervuld. 
2. De unieke identificatie leidt op een eenvoudige manier tot alle informatie die 

beschikbaar is voor de desbetreffende optie. 
3. De uitbreiding aangaande de wijze van functioneren van de optie is een belangrijk 

stuk gereedschap voor het verhelpen van storingen. 

6.4 Deel twee, de introductie van een nieuwe klantenwens 
Er is nu uitvoerig ingegaan op de wijze waarop de verschillende informatietypen kunnen 
worden toegepast op de afdelingen. Deel twee van het herontwerp beschrijft hoe het 
systeem moet worden voorzien van de informatie. Dit deel richt zich voornamelijk op de 
procedure waarmee nieuwe klantenwensen worden geïntroduceerd in de organisatie. Hierbij 
speelt de afdeling ontwikkeling een belangrijke rol. 

6.4.1 Informatieschema nieuwe klantenwens 
Net als voor deel één wordt ook voor deel twee de basis gelegd met een informatieschema. 
In figuur 6.02 wordt een beeld gegeven van de informatielijnen geldend voor de introductie 
van een nieuwe voertuiguitvoering. Het verschil met het informatieschema uit deel één 
(figuur 6.01) bestaat uit de werkzaamheden vervuld door de afdeling ontwikkeling. De 
beschrijving van deze werkzaamheden en de rol die de verschillende afdelingen en 
informatietypen daarin spelen, worden behandeld bij het uitwerken van een nieuwe 
procedure voor de introductie van nieuwe klantenwensen. 
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Het informatieschema laat zien dat het informatiesysteem dusdanig is opgezet dat er voor de 
afdeling produktie geen verschil is tussen het raadplegen van informatie van een bestaande 
optie of een nieuwe klantenwens. De informatie is in beide gevallen aanwezig in het systeem 
op het moment dat het voertuig gebouwd wordt. De nog te behandelen procedure moet 
ervoor zorgen dat het systeem tijdig en juist wordt gevuld zodat er inderdaad voor produktie 
geen verschil is tussen informatievoorziening voor een bestaande optie en een nieuwe 
klantenwens. Er wordt voor de afdeling produktie de mogelijkheid geboden om naar eigen 
inzicht informatie (bijvoorbeeld foto's) toe te voegen. 

6. 4. 2 Procedure voor introductie nieuwe klantenwensen 
De procedure voor het opnemen van een nieuwe optie naar aanleiding van een klantenwens 

is van doorslaggevend belang voor het vullen van het beschreven informatiesysteem. De 
procedure kan worden beschreven met de flowchart uit figuur 6.03. De verschillende stappen 
uit de procedure worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

' 

' 
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6.4.2.1 Stap één van de procedure 
De eerste stap wordt gevormd door de aanvraag door de afdeling verkoop. De aanvraag kan 
worden ingevuld door de agenten of de verkoop buitendienst. Het uiteindelijke indienen van 
de aanvraag geschiedt via de verkoop binnendienst. Figuur 6.04 geeft aan welke delen van 
het informatiemodel worden gevuld bij het doorlopen van deze stap. De doorgetrokken lijnen 
staan voor verplichte velden. De gestippelde lijnen worden ingevuld als daar gebaseerd op 
de aanvraag van de klant aanleiding voor is. De informatietypen die verplicht worden 
aangeleverd worden cursief weergeven. Voor deze stap en de overige stappen uit de 
procedure geldt, dat bij het aanleveren van informatie wordt geregistreerd wie daarvoor 
verantwoordelijk is. De aanvraag wordt begeleid door de naam en contactgegevens van de 
initiële aanvrager en de naam van de behandelende binnendienstmedewerker van de 
afdeling verkoop van Terberg Benschop. 
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6. 4. 2. 2 Stap twee van de procedure 
De aanvraag wordt behandeld door de produkt/projectmanager, zie figuur 6.05. De eerste 
beoordeling betreft de feitelijke aanvraag. De beoordeling vindt plaats op basis van de 
kwaliteit van de tot dusver aangeleverde informatie. Indien nodig wordt de afdeling verkoop 
om opheldering en/of aanvullingen gevraagd. De verdere afhandeling van de aanvraag kan 
pas plaats vinden als de produkt/projectmanager akkoord is met het niveau van de 
aangeleverde informatie. 

De pijl tussen de afdeling verkoop en de produkt/projectmanager is kenmerkend voor het 
verloop van deze stap. De exploratie van de mogelijke aanpassingen op Terberg voertuigen 
verloopt vaak informeel in een organische samenwerking tussen produkt/projectmanager, de 
afdeling verkoop en de klant. Op basis van direct contact wordt gezocht naar een oplossing 
die voor alle partijen acceptabel is. De procedure moet ruimte bieden aan dit flexibele 
communicatieproces. De nadruk ligt op het vastleggen van het "eindprodukt" van het overleg. 

Op het moment dat vaststaat welke functionaliteit gevraagd wordt, kan door de 
produkt/projectmanager de afweging gemaakt worden of het wenselijk is een bepaalde 
klantenwens om te zetten in een optie. Afhankelijk van de situatie bepaalt de projectmanager 
of overleg met de produktmanager noodzakelijk is. De inhoud van het systeem zoals de 
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informatie over bestaande opties en in het verleden afgewezen aanvragen zijn een belangrijk 
hulpmiddel bij het uitvoeren van de beoordeling . In het geval dat de gevraagde functionaliteit 
niet wenselijk is, krijgt het een identificatie en wordt de reden voor afwijzing aangegeven bij 
het informatietype "Reden van ontstaan van de optie" (rode pijl), het wordt daarmee dus 
reden van "niet" ontstaan van de optie. Als het wel wenselijk is om de klantenwens te 
introduceren als optie wordt de aanvraag voorzien van een optie aanduiding/unieke 
identificatie. Ook wordt in dat geval het type "reden van ontstaan van de optie" bevestigend 
gevuld. De produkt/projectmanager neemt deze beslissing vanuit zijn verantwoordelijkheid 
voor het produktbeleid . Hierbij spelen zaken als produktlevenscyclus en standaardisatie een 
rol. Daarnaast speelt de technische haalbaarheid uiteraard een belangrijke rol en ook de 
mate waarin de operationele veiligheid van het eindprodukt kan worden gegarandeerd. 

Agenten 

Verkoop buitendienst 

Verkoop binnendienst 

t 
Produkt/projectmanager 

Beoordeling van 
aanvraag 

guur 6.05 Fi 
St 
in 

ap twee van de procedure ter 
troductie van klantenwensen 

; 

Hertcennlng en Identificatie 

• Optie aanduiding / identificatie 

• Functie van de Optie 

Selectie 

• Van toepassing op (sub)type of types 

• Niet bruikbaar in combinatie met 

Ultvoertng (werlczllamheden) 

• Benodigde componenten 

• Beschrijving locatie op het voertuig 

• Beschrijving werkzaamheden 

• Benodigde tijd voor uitvoer van de werkzaamheden 

Acht8rgrond, f8llarl en m'•ip,eken 

• Reden van "niet" ontstaan van de optie 

• Wijze van functioneren van de optie 

• Beschrijving van testprocedure 

Orderlpeclllcat 

······································································································· ············································· ························ ······························································ 

6.4.2.3 Stap drie van de procedure 
In het geval dat de aanvraag in behandeling genomen wordt, is de volgende stap de 
prijscalculatie zoals aangegeven in figuur 6.06. Deze calculatie dient als basis voor de 
aanbieding van de afdeling verkoop. Hiermee moet worden bepaald of de klant akkoord gaat 
met de extra functionaliteit en het financiële offer dat daarvoor gebracht moet worden. De 
calculatie wordt gebaseerd op een principeschets van de realisatie van de optie. Deze 
schets vindt zijn plaats bij het type "Wijze van functioneren van de optie" en kan op aanvraag 
worden gebruikt voor een meer gedetailleerde voorlichting van de klant. De reden dat deze 
informatie op aanvraag toegankelijk is, is tweeledig. Het eerste punt is al genoemd, zijnde 
het vertrouwelijke karakter van de informatie. Het tweede punt is dat de schets een niveau 
kan hebben die niet 100% begrijpelijk is voor (niet technische) buitenstaanders. Zonder de 
nodige technische toelichting kan dit misverstanden opleveren. 

Het informatietype "Benodigde tijd voor uitvoer van de werkzaamheden" wordt gebruikt voor 
de tijd nodig in produktie voor het realiseren van de optie. Dit speelt bij ieder voertuig dat 
gebouwd wordt met die desbetreffende optie een rol. Ook wordt dit type gebruikt om aan te 
geven hoeveel tijd er nodig is van de verschillende onderdelen van afdeling ontwikkeling. Dit 
bepaalt de eenmalige ontwikkelingskosten. Afdeling verkoop stel de verdeling vast van de 
ontwikkelingskosten over deze en eventuele toekomstige orders. 
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Op basis van de informatie rond de uitvoer van de werkzaamheden, zowel het deel 
ontwikkeling als het deel produktie, wordt in overleg met het bedrijfsbureau de consequentie 
voor de levertijd bepaald. 

Het volgende beslissingspunt is afhankelijk van de klant, namelijk of de aanbieding van 
T erberg Benschop daadwerkelijk leidt tot een order waarvoor de klantenwens wordt omgezet 
in een optie. In het meest negatieve geval ziet de klant af van de aanschaf van een Terberg 
trekker. Het is ook mogelijk dat de klant wel kiest voor het Terberg voertuig maar afziet van 
de aangevraagde klantenwens bijvoorbeeld omdat de extra kosten, in de optiek van de klant, 
niet opwegen tegen de baten. In beide gevallen stopt de procedure. De gecreëerde data blijft 
in het systeem, onder de unieke identificatie aanwezig. Stap vier treedt in werking in het 
geval dat de klant kiest voor een Terberg produkt voorzien van de klantenwens. 

6. 4. 2. 4 Stap vier van de procedure 

In stap vier worden allereerst de medewerkers van de afdeling ontwikkeling geïnformeerd 
over de nieuw te realiseren klantenwens. Op basis van een notificatie met een verwijzing 
naar het ontstaan van de aanvraag kunnen de medewerkers zich voorbereiden op een 
bespreking waarin de produkt/projectmanager de activiteiten tot dusver toelicht. Vervolgens 
kunnen in deze bespreking de werkzaamheden worden verdeeld en een planning worden 
opgesteld met daarin een beperkt aantal mile-stones in overeenstemming met de 
uiteindelijke levertijd. Deze informatie vindt zijn plaats bij het informatietype "Benodigde tijd 
voor uitvoer van de werkzaamheden". 

6. 4. 2. 5 Stap vijf van de procedure 

Stap vijf, gevisualiseerd in figuur 6.07, bestaat uit het aanvullen van ontbrekende informatie 
in het informatiesysteem. De verschillende onderdelen van de afdeling ontwikkeling vullen 
het systeem waarbij gaandeweg steeds meer informatie beschikbaar is om de 
werkzaamheden uit te voeren. De informatie die wordt gegenereerd heeft betrekking op de 
nog ontbrekende informatietypen, maar het kan ook gaan om aanvullingen op een aantal van 
de reeds ingevulde informatietypen. Dit laatste wordt aangegeven met de gestippelde lijnen. 
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• Benodigde componenten 

• Beschrijving locatie op het voertuig 

• Beschrijving werkzaamheden 

• Benodigde tijd voor uitvoer van de werkzaamheden 

Achtqrond, __, en atorlngzoeken 

• Reden van ontstaan van de optie 

• Wijze van functioneren van de optie 

• Beschrijving van testprocedure 

Orderapacfflcatle 

Deze stap wordt afgesloten met een controle door de afdeling verkoop. De desbetreffende 
verkoper voert in eerste instantie zelf een controle uit en legt vervolgens de gekozen 
componenten en de wijze van functioneren van de optie voor aan de klant. Afhankelijk van 
de optie kan ook de positie op het voertuig een belangrijke rol spelen. Op basis van deze 
informatie bepaalt de klant of de gekozen oplossing de gewenste functies vervult. 

6.4.2.6 Stap zes van de procedure 

Na de vrijgave door de afdeling verkoop wordt de laatste stap vervuld door het 
bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau voert een controle uit op de inhoud van het systeem. Het 
gaat hierbij om een inhoudelijke controle en een controle op de volledigheid van de 
informatie. De inhoudelijke controle is niet technisch diepgaand, maar gericht op de relaties 
tussen de verschillende informatietypen. Eventuele discrepanties worden door het 
bedrijfsbureau in overleg met de betrokken medewerker gecorrigeerd. Na deze controle 
wordt de klantenwens als zijnde een beschikbare optie opgenomen in de orderspecificatie 
van het voertuig waar het allemaal om begonnen is. Deze actie vormt het einde van de 
procedure. 

6.4. 2. 7 Bijdrage aan de optimalisatie van het proces door de procedure 

De procedure biedt veel voordelen voor de afdeling ontwikkeling en het bedrijfsbureau. De 
huidige constructie, waarbij bepaalde invoervelden op de orderspecificatie worden 
"misbruikt" voor het aangeven van afwijkingen van bestaande voertuigconfiguraties, heeft 
een aantal tekortkomingen. De beschreven procedure brengt de volgende verbeteringen: 

• Betere herkenbaarheid. In de huidige situatie worden alle orderspecificaties door de 
verschillende afdelingen "doorgespit" op zoek naar bijzonderheden. 

• De procedure biedt duidelijke beslissingsmomenten. 
• Met de aanvraagprocedure wordt invloed uitgeoefend op het detailniveau van de 

aanvraag, de beschrijving is in de huidige situatie vaak onvoldoende gedetailleerd. 
• De aanvraag vormt de start van een proces waaraan vervolgens stappen worden 

toegevoegd. Dit is een belangrijk voordeel van het informatiesysteem als geheel. 
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6.4.3 Toepassing informatietypen binnen de afdeling ontwikkeling 

Nu de procedure voor het introduceren van nieuwe klantenwensen is behandeld, kan in deel 
twee van het herontwerp in lijn met de overige afdelingen aandacht besteed worden aan de 
toepassing van de verschillende informatietypen binnen de afdeling ontwikkeling. Veel van 
de informatie in het systeem is afkomstig van de afdeling ontwikkeling. De afdeling 
ontwikkeling is niet alleen een belangrijke leverancier van informatie maar ook een 
belangrijke gebruiker. Alle informatietypen spelen een belangrijke rol bij het opzetten en 
uitwerken van nieuwe voertuiguitvoeringen. 

De bijdrage aan de optimalisatie van het proces: 
1. De afdeling verkoop is beter geïnformeerd, dit leidt tot meer duidelijkheid tijdens het 

verkoop- en specificatieproces. Dit betekent minder vragen aan de afdeling 
ontwikkeling en specifiek aan de produkt/projectmanager. 

2. De afdeling produktie is beter geïnformeerd, dit leidt tot minder vragen aan de 
afdeling ontwikkeling en de produkt/projectmanager. Met de meer uitgebreide en 
beter toegankelijke informatie worden fouten in produktie voorkomen. Gevolg is 
minder inspanningen van de afdeling ontwikkeling voor het opsporen en oplossen 
van fouten. 

3. De nieuwe procedure van specificeren geeft een veel betere controle op het ontstaan 
van conflicten door nieuwe combinaties van bestaande opties. 

4. De unieke identificatie van de optie (en de klantenwens in behandeling) en in het 
bijzonder de koppeling met de informatie geeft een grote verbetering van de 
communicatie binnen de afdeling ontwikkeling. Dit biedt mogelijkheden voor het 
efficiënter delegeren van werk, bijvoorbeeld naar de projectmanager. Het heeft ook 
consequenties voor de rol die de tekenkamer speelt bij het uitwerken van een 
klantenwens. Dit punt wordt samen met punt 5 uit deze opsomming nader toegelicht 
in de volgende paragraaf. 

5. Het systeem biedt de mogelijkheid om een relatie te leggen tussen de 
chassisbouwtekeningen en de orderspecificatie. Dit ontlast de tekenkamer van het 
werk gekoppeld aan de produktie van bestaande voertuig/optiecombinaties. 

6.5 Consequenties voor de organisatie van de afdelingen 
Het systeem biedt voordelen voor alle afdelingen zoals behandeld in dit hoofdstuk. Het 
niveau waarop het informatiesysteem de organisatie van de verschillende afdelingen 
beïnvloedt, verschilt sterk. Per afdeling worden nu de organisatorische consequenties 
besproken. 

6. 5. 1 Aanpassing organisatie afdeling verkoop 

Hoewel de voordelen voor de afdeling verkoop groot zijn, heeft de introductie van het 
systeem weinig consequenties voor de structuur van de afdeling. De constructie en invulling 
van de verkoop binnen- en buitendienst en internationale agenten kan ongewijzigd blijven. 
De procedure voor de introductie van klantenwensen betekent echter een ingrijpende 
wijziging op de werkmethoden van de verkoopmedewerkers. Dit vraagt om een 
cultuuromslag en hieraan moet erg veel aandacht worden besteed. Het is de verwachting dat 
het geheel geen noemenswaardige consequenties heeft voor de werkbelasting van de 
verkoopmedewerkers. Deze verwachting gaat uit van het integreren van de procedure in het 
informatiesysteem en het verhogen van de efficiëntie binnen de afdeling verkoop door de 
toename van de informatiebeschikbaarheid. 

6. 5. 2 Aanpassing organisatie afdeling produktie 
Voor de afdeling produktie geldt net als voor de afdeling verkoop dat de te behalen 
verbeteringen groot zijn zonder dat het invloed heeft op de structuur van de afdeling. De 
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beschikbaarheid van informatie wordt aanzienlijk vergroot, maar de wijze van raadplegen en 
behandelen van de informatie geeft geen aanleiding voor organisatorische aanpassingen. 
Het is wel zo dat een optimalisatie van het produktieproces naar aanleiding van het 
informatiesysteem op termijn kan zorgen voor een behoefte aan aanpassing van het 
produktieproces. Dit valt echter buiten de scope van dit project. 

6. 5. 3 Aanpassing organisatie bedrijfsbureau 
De veranderingen voor het bedrijfsbureau betreffen de inkomende en uitgaande informatie. 
Voor het deel van de produktieplanning neemt de betrouwbaarheid en volledigheid van de 
informatie toe, maar het is niet noodzakelijk om het proces van plannen of de organisatie 
daarvan te wijzigen. Ook voor de werkzaamheden aangaande de koppeling van 
orderspecificaties aan materiaallijsten en het beheer van het systeem neemt de 
betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie toe. Op een aantal punten zorgt dit voor 
een toename van de werkzaamheden, op andere punten juist voor een afname. De 
uiteindelijke balans geeft geen aanleiding voor veranderingen van de organisatie en/of 
bezetting . 

6. 5. 4 Aanpassing organisatie afdeling ontwikkeling 
Voor de afdeling ontwikkeling heeft de introductie van het systeem de grootste 
organisatorische impact. Het systeem vraagt een veel grotere hoeveelheid explicit informatie 
van de afdeling ontwikkeling. De efficiëntieverbeteringen van het systeem zijn noodzakelijk 
binnen de afdeling ontwikkeling om te zorgen dat er geen toename van werklast is. De 
veranderingen kunnen worden toegespitst op twee onderwerpen. 

De eerste verandering heeft betrekking op de rol die de produktmanager speelt binnen een 
project. Door het sterke tacit karakter van het informatieproces rond het ontstaan van een 
klantenwens is het erg moeilijk voor iemand anders dan de produktmanager, bijvoorbeeld de 
projectmanager of de medewerkers van de tekenkamer, om beslissingen te nemen binnen 
dit proces. Dit zorgt voor een overmatige betrokkenheid van de produktmanager en 
uiteindelijk een overbelasting van de hiërarchie zoals beschreven door Galbraith. Het 
informatiesysteem moet ervoor zorgen dat: 

• De omvang en aanleiding van een project ter introductie van een klantenwens veel 
beter en vooral toegankelijker wordt beschreven. Het is dus veel eenvoudiger voor 
medewerkers om zich "in te lezen". 

• Er meer informatie beschikbaar is aangaande de verschillende voertuigtypen en de 
daaraan gekoppelde beschikbare uitvoeringen. 

Doel voor de tekenkamer is dat de medewerkers zich opstellen als projectverantwoordelijke. 
Hiermee kan veel werk uit handen genomen worden van de produktmanager zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit. De efficiency van de afdeling ontwikkeling wordt vergroot als 
het niveau van de werkzaamheden binnen de tekenkamer wordt verhoogd. De volgende 
aandachtspunten spelen hierbij een rol : 

• Een aantal medewerkers zal niet in staat zijn om het niveau te verhogen, een aantal 
zal zich goed thuis voelen in die rol als de kans geboden wordt. Het is uiteraard 
belangrijk om voor eventueel nieuw personeel de functieomschrijving dusdanig te 
formuleren dat dit aansluit op de toekomstige ontwikkelingen. 

• Een bredere inzet van de medewerkers tekenkamer zal vragen om een grotere 
participatie bij het nemen van beslissingen. Dit vraagt aanpassingen van de 
medewerkers, maar nog meer van het management. 

De tweede ingrijpende verandering betreft de planning. Op basis van een meer 
gedetailleerde aanvraag van klantenwensen wordt het mogelijk om de werkzaamheden van 
de diverse afdelingen beter op elkaar af te stemmen. Net als voor de afdeling verkoop geldt 

49 



'r" TERBERG ______________ A_f_st_ud_e_erp_r_oi_·ec_t_T_erb_e_rg_B_e_n_sc_h_op_B_.V. 

hier dat er sprake is van een cultuuromslag . Het afstemmen van de werkzaamheden in een 
planning zal bepaalde vrijheden inperken, maar uiteindelijk schept het duidelijkheid en daar 
heeft de gehele organisatie baat bij. Naast het hogere detailniveau van de aanvraag zijn er 
nog twee zaken gerelateerd aan het informatiesysteem die een positief effect hebben op het 
element planning . 

Eerste punt is dat er, door de verbeterde informatievoorziening, minder verstoringen van de 
werkzaamheden van het produkt/projectmanagement optreden. Dit zorgt niet alleen voor een 
toename van de tijd beschikbaar voor planningsactiviteiten maar ook voor een betere 
voorspelbaarheid van werkzaamheden. Het tweede punt heeft betrekking op de tekenkamer. 
De constructie dat de tekenkamer zich meer bezig houdt met klantenwensen en minder met 
de informatieverstrekking voor het produktieonderdeel chassisbouw aangaande bestaande 
combinaties moet bijdragen aan de planbaarheid van de tekenkamer. 

6.6 Mogelijke media voor informatieoverdracht 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke uitvoeringsvormen van de verschillende 
informatietypen. Dit vindt uiteindelijk zijn plaats in de eisen die in de volgende paragraaf 
worden gesteld aan het informatiesysteem. Met uitzondering van de informatiecategorie 
"selectie" wordt volstaan met een korte beschrijving per informatietype. 

Mogelijke media voor overdracht van de verschillende lnformatletypen 

Herkenning en identificatie 

Optie aanduiding / identificatie • Code van cijfers en/of letters, unieke combinatie per optie 
("kapstok" voor de overige typen) . 

Functie van de Optie • Tekst (NL en UK) . 

Uitvoering 

Benodigde componenten • Materiaallijst in logistiek systeem (eventueel gekoppeld aan 
stuklijst uit 3D model) 

Beschrijving locatie op het voertuig • Tekst en tekstbestanden 
• Schema's 
• 2D Tekeningen 
• Exploded views (uit 3D CAD systeem eventueel bewerkt 

voor Partsonline systeem) 
• Foto's 

Beschrijving werkzaamheden • Tekst en tekstbestanden 
• 2D Tekeningen 
• Exploded views en foto's met instructie 

Benodigde tijd voor uitvoer werkzaamheden • Tekst 

Achtergrond, testen en storingzoeken 

Reden van ontstaan van de optie • Tekst (NL en UK) . 

Wijze van functioneren van de optie • Tekst en tekstbestanden 
• Schema's 
• Flowcharts 

Beschrijving van testprocedure • Tekst en tekstbestanden 
• Flowcharts 

Tabel 6.06 Mogelijke media voor overdracht van de verschillende inforrnatietypen 
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De wijze waarop de informatiecategorie "selectie" kan worden vastgelegd en onderhouden is 
meer complex dan de overige categorieën. Voor deze categorie is een matrixstructuur 
noodzakelijk voor het beheren van de relatie tussen de verschillende opties. Onderstaand 
figuur 6.08 geeft een voorbeeld van een dergelijke opzet waarmee binnen een grote groep 
opties de onderlinge afhankelijkheid van drie opties kan worden vastgelegd. 

Optie 4 

Optie 3 

UI c,s 
1 

N 

Optie 1 

RT282 Right Hand Drive 

Optie 3 

x-as 
Optie 4 

• • 
L. 

• 

Combinatie mogelijk 

Combinatie onmogelijk 

Nieuwe combinatie 

Combinatie irrelevant 

Figuur6.08 
Matrix voor het 

vastleggen van optie 
combinaties 

Figuur 6.08 toont het vlak waarin voor optie 2 op de x-as de relaties met de overige opties 
wordt vastgelegd. Dit vlak wordt weergegeven met het blauwe raster. Wordt nu een 
denkbeeldig vlak gelegd door optie 4 op de y-as dan ontstaat bij de kruising van de beide 
vlakken een lijn. De kruising van deze lijn met een vlak door optie 1 op de z-as geeft een 
punt. In dit punt wordt door middel van een gekleurd bolletje weergegeven wat de relatie is 
tussen optie 1,2 en 4. In dit geval geeft het groene bolletje weer dat de combinatie van optie 
1, 2 en 4 probleemloos kan worden toegepast. In overeenstemming met deze beschrijving 
kan uit het figuur het volgende worden opgemaakt: 

• De combinatie optie 2, 1 en 3 is uitgesloten. 
• De combinatie optie 2, 3 en 4 is nog niet bestaand. 

De matrix dient ter ondersteuning van het informatiesysteem. De relatie tussen matrix en het 
informatiesysteem is dusdanig ingericht dat onmogelijke combinaties niet kunnen worden 
geselecteerd binnen het informatiesysteem. Op basis van de relaties vastgelegd in de matrix 
kan het informatiesysteem geautomatiseerd meldingen genereren, bijvoorbeeld bij het kiezen 
van een nog niet uitgewerkte combinatie. 
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6. 7 Vereiste functies van het systeem 
Het is onmogelijk om binnen dit afstudeerproject een volwaardige specificatie te definiëren 
van het informatiesysteem. Volstaan wordt met het aangeven van een aantal functies waarin 
het systeem minimaal moet voorzien om invulling te kunnen geven aan het in dit rapport 
voorgestelde herontwerp. 

Het systeem is primair gericht op het beter vastleggen van reeds aanwezige informatie. Juist 
dit principe moet er aan bijdragen dat de extra werklast voor de afdeling ontwikkeling tot een 
minimum beperkt blijft. De huidige informatie is vaak in tacit vorm en erg verspreid. De stap 
van tacit naar explicit moet laagdrempelig zijn. Een algemene eis aan het systeem is dat het 
vullen en onderhouden van het systeem minimale inspanning vraagt. Het systeem heeft 
geen star format, het moet ruimte bieden aan veel verschillende bestandformaten en voor de 
verschillende informatietypen moeten tekeningen, schema's en tekst kunnen worden ingezet. 

Het systeem moet beschikken over een workflow element inclusief notificatie door middel 
van e-mail berichten. De informatie wordt doorgegeven van medewerker op medewerker en 
maakt daarbij een groeiproces door. Tijdens dit groeiproces blijft de historie bewaard, zodat 
traceerbaar is hoe bepaalde oplossingen zijn ontstaan en beslissingen zijn genomen. 

In principe kijkt iedere gebruiker naar dezelfde informatie, voor sommige gebruikers zijn 
bepaalde delen afgeschermd. Iedere gebruiker is in staat op een eenvoudige manier de 
informatie te filteren zodat alleen de voor hem of haar relevante informatie zichtbaar is. De 
informatie is eenvoudig toegankelijk vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld order 
georiënteerd, type georiënteerd en optie georiënteerd. Met het oog op de filterfunctionaliteit 
en ook voor overige zoekopdrachten biedt het systeem de mogelijkheid te zoeken op alle 
mogelijke invoervelden, alsmede op de inhoud van tekst als onderdeel van benamingen en 
beschrijvingen. 

Het systeem moet actief beschikbaar zijn voor de internationale agenten (via intranet of 
internet) . Uiteraard moet daarbij aandacht worden besteed aan de bescherming en 
beveiliging van het intellectueel kapitaal van de Terberg organisatie. 
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7 Veranderplan 

Dit hoofdstuk behandelt de invoer van het herontwerp gepresenteerd in dit rapport. In dit 
veranderplan wordt aandacht besteed aan de uitvoerende personen en aan de inhoud en 
volgorde van de verschillende activiteiten. 

Sinds 1 januari 2007 beschikt de Terberg Benschop organisatie over een manager 
procesautomatisering. Deze persoon, die deze werkzaamheden combineert met zijn 
werkzaamheden als produktmanager vrachtwagens, kent de Terberg organisatie zeer goed 
en is betrokken bij veel van de automatiseringsprojecten waaronder ook de invoer van het 
3D CAD systeem. Dit is de aangewezen persoon om invulling te geven aan een 
veranderproces waarbinnen automatisering een belangrijke rol speelt. 

Figuur 7.01 geeft in chronologische volgorde een beeld van de verschillende activiteiten ter 
realisatie van het herontwerp. In de volgende paragrafen wordt per fase een toelichting 
gegeven. 

7.1 Fase 0 
Fase O heeft een bijzondere positie in dit hoofdstuk. Deze fase is het gevolg van het feit dat 
er nog onvoldoende inspanning is verricht om draagvlak te creëren voor het herontwerp. 
Mocht worden overgegaan tot invoer van het herontwerp of eventuele delen daarvan, dan zal 
intensief wederhoor binnen de organisatie onherroepelijk leiden tot aanpassingen en 
aanvullingen op het herontwerp. Deze fase O maakt deel uit van de voorbereiding op het 
veranderplan, maar heeft mogelijk ook invloed op het herontwerp. 

In eerste instantie moet in fase O in samenspraak met de directie draagvlak worden 
gecreëerd binnen het management team. Dit proces wordt begeleid door het Hoofd produktie 
en ontwikkeling. Daarop volgend wordt in een breder comité, door middel van besprekingen 
met medewerkers van de afdelingen verkoop, ontwikkeling, produktie en het bedrijfsbureau, 
draagvlak gecreëerd voor het herontwerp. De gesprekken worden geleid door de manager 
procesautomatisering in nauwe samenwerking met het Hoofd produktie en ontwikkeling. 
Indien noodzakelijk worden door de auteur van dit rapport aanpassingen gedaan aan het 
herontwerp zodat het resulteert in een breed gedragen ontwerp. Binnen deze fase wordt 
voor de betrokken afdel ingen vastgesteld welke medewerkers deel gaan uit maken van de 
werkgroep actief in fase één. 

7.2 Fase één 
Een activiteit die in een vroeg stadium moet worden uitgevoerd, is het opstellen van een 
gedetailleerde specificatie van het informatiesysteem. Het herontwerp leidt tot een overzicht 
van vereiste functies. Vanuit dit overzicht moet, rekening houdend met alle 
randvoorwaarden, een specificatie worden opgesteld. Fase één omvat tevens de 
leverancierselectie op basis van de opgestelde specificatie. 

Het opstellen van de specificatie wordt uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van de 
manager procesautomatisering. De werkgroep bevat vertegenwoordigers van de afdelingen 
verkoop binnendienst, bedrijfsbureau, ontwikkeling, produktie en de centrale automatisering. 
De volgende punten zijn van belang bij het opstellen van de specificatie: 

• 
• 
• 

• 

De samenstelling van de gebruikersgroepen . 
De IT infrastructuur . 
De uitvoering van de koppeling met het 3D CAD systeem (PTC's Pro Engineer) . 
Belangrijk is de bepaling van de exacte inhoud van de koppeling waarbij rekening 
gehouden wordt met de technische (on)mogelijkheden. 
De uitvoering van de koppeling met het logistieke informatiesysteem. Ook hierbij 
spelen uiteraard de technische (on)mogelijkheden een rol. 
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Figuur 7.01 Activiteiten ter realisatie van het herontwerp 
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Het huidige logistieke automatiseringssysteem staat ter discussie, dit vormt een 
complicerende factor voor de koppeling met het informatiesysteem. Door de voortschrijdende 
ontwikkeling van het Microsoft platform zijn er ingrijpende aanpassingen nodig aan het 
Logistieke Informatie Systeem Terberg (LIST). Dit is voor Terberg reden om te overwegen of 
de eigen ontwikkeling van LIST moet worden doorgezet of dat er moet worden overgestapt 
op een systeem dat wordt betrokken van een systeempartner. 

Er is door de centrale automatiseringsafdeling van Terberg een onderzoek gestart naar de 
opvolger van het LIST systeem. Dit onderzoek heeft nog geen voor dit rapport relevant 
resultaat opgeleverd. De uitkomst van dit onderzoek heeft grote gevolgen voor de mogelijke 
koppeling tussen het informatiesysteem en het logistieke systeem. Veel van de beschikbare 
logistieke automatiseringssystemen bieden functionaliteit zoals omschreven in het 
herontwerp. De integratie van het in het herontwerp beschreven informatiesysteem in het 
logistieke automatiseringssysteem maken het noodzakelijk dat de wensen en eisen uit het 
herontwerp worden opgenomen in de uitgangspunten van de nog op te richten werkgroep 
"Opvolger van LIST'. 

Parallel aan het opstellen van de specificatie van het systeem kan gestart worden met het 
veranderproces aangaande de werkwijze op tekenkamer. Het veranderproces richt zich op: 

• De gewijzigde informatieverstrekking naar het produktieonderdeel chassisbouw. 
• De benodigde aanpassingen aan de modelopbouw in het 3D systeem, de 

chassisbouwtekeningen moeten kunnen worden gekoppeld aan de identificatie zoals 
opgenomen in de orderspecificatie. 

Dit proces wordt uitgevoerd door een werkgroep onder leiding van de manager 
procesautomatisering. De werkgroep wordt gevormd door leden van de afdelingen 
ontwikkeling, produktieonderdeel chassisbouw en het bedrijfsbureau. Het is voor de uitvoer 
van het veranderingsproces niet noodzakelijk dat het informatiesysteem operationeel is. 

Tweede activiteit die parallel aan het specificeren van het systeem kan worden opgestart, is 
het invoeren van het gebruik van een unieke code ter identificatie van voertuigopties binnen 
de afdelingen ontwikkeling en het bedrijfsbureau. Op basis van functionaliteit die aanwezig is 
in LIST kunnen de codes worden beheerd. De afstemming kan plaats vinden door middel 
van een aantal besprekingen met de genoemde afdelingen onder leiding van de manager 
procesautomatisering. De start van het gebruik van een unieke identificatie maakt het met 
terugwerkende kracht opnemen van informatie in het systeem eenvoudiger. 

7.3 Fase twee 
Fase twee bevat de activiteiten om te komen tot een werkend systeem. Dit omvat onder 
andere het opzetten van een testomgeving en het uiteindelijke "uitrollen" over de 
verschillende werkplekken. De activiteiten worden uitgevoerd door de centrale 
automatiseringsafdeling onder supervisie van de manager procesautomatisering. 

7.4 Fase drie 
De invoer van het systeem op de afdelingen ontwikkeling en het bedrijfsbureau vormen fase 
drie. Hierbij spelen de gebruikersinstructies een belangrijke rol. Het is de bedoeling dat de 
afdeling ontwikkeling nieuwe klantenwensen behandelt als ware er een aanvraag van de 
afdeling verkoop, hierbij gebruikmakend van de in het herontwerp gepresenteerde 
procedure. Dit geeft de mogelijkheid de werkwijze te evalueren en eventueel bij te stellen. 
Vanaf dit punt wordt het informatiesysteem gevuld. Met de tijdens fase één geïntroduceerde 
identificatie kan een klein deel van de historie worden opgenomen in het systeem. Het is 
raadzaam om een recent geïntroduceerd model, bijvoorbeeld het BC182 voertuig, als geheel 
op te nemen in het systeem. Van dit type voertuig is het aantal opties beperkt en 
overzichtelijk. Deze inhoud van het systeem geeft een goede basis om het systeem te 
evalueren, ook kan deze inhoud behulpzaam zijn voor fase vier. 

55 



'r" TERBERG ______________ A_fs_tu_d_ee_rp_r_oje_ct_T_e_rb_e_rg_B_en_s_ch_o_p _B._V. 

7.5 Fase vier 
In tegenstelling tot het veranderproces op de tekenkamer geldt voor het proces uit fase vier 
dat het informatiesysteem operationeel moet zijn. De verandering richt zich onder andere op 
het in gebruik nemen van de procedure ter introductie van nieuwe klantenwensen door de 
afdeling verkoop. Veel initiatieven om de informatiestroom van afdeling verkoop naar de 
overige afdelingen te verbeteren zijn gestrand. Het is voor de acceptatie van het systeem 
van belang dat de afdeling verkoop vanaf dag één kan profiteren van de functionaliteit van 
het systeem door het eenvoudig volgen van de procedure. 

Een bijdrage aan het overtuigen van de afdeling verkoop van het nut van het systeem wordt 
uiteraard geleverd door het voordeel dat de afdeling heeft van het systeem. De verbeterde 
informatievoorziening voor de dagelijkse werkzaamheden vormt de basis voor dit voordeel. 
De inhoud van het BC182 voertuig genoemd in fase drie heeft als doel om de afdeling 
verkoop te overtuigen van de voordelen van het systeem. 

Voor het begeleiden van de veranderingen op de afdeling verkoop is het raadzaam een 
werkgroep in het leven te roepen. Deze werkgroep, wederom onder leiding van de manager 
procesautomatisering, bestaat uit de gehele afdeling verkoop binnendienst, een 
vertegenwoordiging van de verkoop buitendienst en de produktmanager trekkers. 

Het is voor het slagen van het herontwerp van belang dat de verkoop binnendienst optreedt 
als promotor van de procedure ter introductie van klantenwensen. Vandaar de zware 
vertegenwoordiging van de afdeling binnendienst in de werkgroep. Deze fase eindigt met 
een officieel statement naar alle agenten en verkoop buitendienst medewerkers dat dit de 
nieuwe en enige juiste manier van werken is. De steun van de directie is hierbij van 
doorslaggevend belang. Het statement wordt begeleid door een instructie voor het gebruik 
van het systeem. Deze instructie bestaat uit een bondige beschrijving samen met een korte 
instructiefilm. 

7. 6 Fase vijf 
Nu het systeem volledig operationeel is en beschikt over enige content, is het tijd voor de 
introductie binnen de verschillende onderdelen van de afdeling produktie. Hoofdzaak van 
deze introductie zijn de gebruikersinstructies. Aan iedere medewerker wordt een beschrijving 
verstrekt. Ook hier kan een korte instructiefilm worden ingezet die na het lezen van de 
instructie via het informatiesysteem opgeroepen en bekeken kan worden. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Het kenmerk van een onderzoek naar een bedrijfsprobleem is de focus op de zaken die niet 
goed gaan binnen een organisatie. Toch moet bij aanvang van dit hoofdstuk benadrukt 
worden dat de kwaliteiten van een organisatie niet uit het oog moeten worden verloren bij het 
zoeken naar een oplossing . Deze constatering is het uitgangspunt voor de conclusies en 
onderwerp van de aanbevelingen. 

8.1 Conclusies 
De initiële vraagstelling richt zich op de optimalisatie van de interne processen van Terberg 
Benschop, zodat beter omgegaan kan worden met zeldzame opties en klantenwensen. De 
toevoeging dat daarbij de flexibiliteit richting de markt behouden moet blijven, geeft aan dat 
de mogelijkheden om omgevingfactoren te beïnvloeden beperkt zijn . 

De zeer brede vraagstelling leidt tot een uitgebreide probleemkluwen waarin de keuze voor 
het dominante probleem niet kan worden gemaakt zonder voorbij te gaan aan onderwerpen 
die ook mogelijkheden bieden voor significante verbeteringen. Dit heeft met name betrekking 
op maatregelen voor produktstandaardisatie, hieraan wordt aandacht besteed bij de 
aanbevelingen. De analyse van de probleemkluwen geeft uiteindelijk voldoende 
aanwijzingen om de keuze voor de te onderzoeken hoofdoorzaak "Niet, te laat of onjuist 
beschikbaar zijn van produktie-informatie" te rechtvaardigen. 

De wijze waarop de bevindingen van de diagnose in elkaar grijpen, bevestigt de keuzen 
gemaakt in de oriëntatiefase. Met behulp van de theorie van Tushman & Nadler en Nonaka 
kan uit de diagnosefase worden opgemaakt dat een tekort aan explicit informatie leidt tot een 
discrepantie tussen de beschikbare informatie en de benodigde informatie op de afdelingen 
verkoop, ontwikkeling en produktie. Op basis van de diagnosefase kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 

• De voorlichting naar de klant schiet tekort door een gebrek aan informatie beschikbaar 
voor de afdeling verkoop. Dit resulteert in overmatig veel orderspecificatiewijzigingen 
en de onnodige introductie van nieuwe voertuigvarianten. 

• De wijze waarop nieuwe klantenwensen worden geïntroduceerd in de organisatie 
vertoont ernstige tekortkomingen. Consequenties van deze klantenwensen kunnen niet 
betrouwbaar worden beoordeeld. 

• Het ontbreken van explicit informatie leidt tot overbelasting van de hiërarchie binnen de 
afdeling ontwikkeling. 

• De explicit informatievoorziening naar de afdeling produktie is verre van volledig. De 
taken van de afdeling produktie worden gekenmerkt door relatief grote 
onvoorspelbaarheid met als gevolg verstoringen bij de produktie van voertuigen. 

Gebruikmakend van de theorie van Galbraith wordt de oplossing voor de problemen zoals 
hierboven beschreven gevormd door het verbeteren van de informatievoorziening voor de 
afdelingen verkoop, ontwikkeling, produktie en het bedrijfsbureau. Het herontwerp bestaat uit 
een informatiemodel waarmee een database gedreven geautomatiseerd informatiesysteem 
kan worden ingericht. Het informatiemodel bevat de informatie nodig om 
afdelingsoverstijgend voertuiguitvoeringen vast te leggen. 

Het gebruik van een aan het informatiesysteem gekoppelde procedure ter introductie van 
nieuwe klantenwensen moet ervoor zorgen dat het aanleveren van content voor het 
informatiesysteem niet leidt tot een verdere overbelasting van de hiërarchie. Dit is met name 
van toepassing op de afdeling ontwikkeling. Deze procedure rekent ook af met de 
tekortkomingen van de huidige methode voor het introduceren van nieuwe klantenwensen. 
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De beschrijving van het herontwerp heeft een sterk technisch karakter en gaat met enig 
gemak voorbij aan de cultuurwijzigingen die de oplossing vraagt van de afdelingen verkoop 
en ontwikkeling. Doorslaggevend voor het slagen of falen van de oplossing als geheel is het 
adopteren van de oplossing door de afdeling verkoop en de afdeling ontwikkeling. De 
acceptatie van de oplossing kan alleen worden gerealiseerd als alle stappen van het 
veranderplan worden doorlopen. Het vraagt medewerkers op de afdelingen verkoop en 
ontwikkeling tijd te investeren in het vastleggen van processtappen. Alleen de combinatie 
van steun van de directie en het managementteam en de overtuiging dat de tijd in een later 
stadium wordt teruggewonnen kan ervoor zorgen dat de discipline wordt opgebracht om dit 
vastleggen daadwerkelijk uit te voeren. 

De activiteiten zoals gepresenteerd in het veranderplan maken dit rapport, geschreven ter 
beëindiging van een afstudeerproject, tot slechts de start van een groot veranderproces. 

8.2 Aanbevelingen 
Zoals aangegeven is het noodzakelijk om bij de oplossing van een bedrijfskundig probleem 
rekening te houden met de kwaliteiten van de organisatie. De Terberg Benschop organisatie 
blijkt in staat om jaar in jaar uit de produktiecapaciteit te verhogen voornamelijk door het 
verhogen van de efficiency. Voor het succesvol adopteren van de continue 
organisatieveranderingen die dit met zich meebrengt is de flexibiliteit en de inzet van de 
medewerkers absoluut noodzakelijk. De individuele vrijheid en het open karakter van de 
organisatie scheppen de voorwaarden om het beste uit de medewerkers te halen. Dit 
resulteert in een aanbeveling van algemene aard. 

Om een produktiebedrijf als Terberg Benschop een plek te blijven geven binnen Nederland, 
is het van groot belang dat geen van de maatregelen voortvloeiend uit het in hoofdstuk 7 
beschreven veranderplan afbreuk doet aan deze natuurlijke vorm van "employee 
empowerment" . 

Aanvullend op de in het herontwerp voorgestelde maatregelen leiden de observaties 
uitgevoerd in het kader van dit afstudeerproject tot de volgende aanbevelingen. 

Standaardisatie: Hoewel niet onderzocht bestaat het sterke vermoeden dat standaardisatie 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de processen binnen Terberg 
Benschop. Dit vermoeden bestaat voor zowel standaardisatie binnen de produktgroepen als 
voor standaardisatie over de produktgroepen heen (voornamelijk de RT en YT produkten). 
Het informatiesysteem voorgesteld in het herontwerp kan een bijdrage leveren aan 
standaardisatie en wel op de volgende wijze: 

• Het wordt eenvoudiger om reeds bestaande oplossingen te toetsen op toepasbaarheid 
voor de realisatie van een nieuwe klantenwens. Dit geldt voor zowel de specificatiefase 
(afdeling verkoop) als de ontwerpfase (afdeling ontwikkeling). 

• Betere planning en voorbereiding dragen bij aan het verminderen van het aantal ad 
hoc problemen in produktie. Het oplossen van ad hoc problemen biedt over het 
algemeen weinig ruimte om rekening te houden met de voorwaarden van 
standaardisatie. 

Medewerkers tekenkamer: Het herontwerp is erop gericht de medewerkers van de 
tekenkamer een meer significante rol in projecten te laten vervullen. Voorwaarde hiervoor is 
dat het niveau van de betrokken medewerkers van de tekenkamer dit ook toelaat. Het 
personeelsbeleid moet erop gericht zijn een aantal medewerkers binnen de tekenkamer op 
dit niveau te brengen. Dit kan gerealiseerd worden door het aannemen van eventuele 
nieuwe medewerkers, maar het is niet uitgesloten dat het bijscholen van een beperkt aantal 
van de huidige medewerkers ook een bijdrage kan leveren. 

In het belang van de werknemerstevredenheid is het noodzakelijk dat een medewerker met 
dergelijke competenties ook daadwerkelijk een uitgebreide rol in projecten krijgt toebedeeld. 
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30 CAD data: Het 3D CAD systeem bevat veel informatie over de samenstelling en opbouw 
van constructies. Voor de assemblagecomponenten geldt dat het vullen van de 
materiaallijsten in LIST niet is gekoppeld aan de stuklijsten die met het 3D CAD systeem 
worden gegenereerd. De enige geformaliseerde overdracht van stuklijst naar de materiaallijst 
is via het aanvraagformulier artikelnummer. Door deze methode gaat veel informatie verloren 
met name als een ontwerpoplossing bestaat uit een combinatie van bestaande en nieuwe 
artikelen. In een aantal gevallen wordt op initiatief van de tekenkamer nog aanvullende 
informatie verstrekt in de vorm van een papieren tekening met stuklijst, maar dit is niet 
geformaliseerd en vraagt een handmatige overdracht van stuklijst naar materiaallijst. 

Hoewel niet onderzocht is de verwachting dat een betere relatie tussen de opbouw van de 
modellen en de opties in het specificatiesysteem het mogelijk maakt om voor nieuwe 
ontwerpoplossingen een geautomatiseerde overdracht van stuklijst naar materiaallijst te 
gebruiken. Dit is minder arbeidsintensief en minder gevoelig voor fouten. Nader onderzoek 
moet worden gedaan naar de technische haalbaarheid en de eventuele praktische 
bezwaren. 
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