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I. Abstract 

This report describes a Master project in the field of Knowledge Management conducted at 
DutchAero BV. The design process within the New Product Development department has been 
reviewed through analysis of four projects with the focus on knowledge. It shows that the 
retention and sharing of knowledge need to be improved to learn from past experiences. A 
method for the retention and reuse of knowledge is designed and also a method for project
evaluation to benefit cross-project learning. 

11 



Afstudeerrapport TU/e 

Il. Management samenvatting 

Dit afstudeerproject heeft plaatsgevonden op de afdeling New Product Development bij 
DutchAero BV. DutchAero BV is een bedrijf dat vooral actief is in de militaire tak van de 
luchtvaartindustrie Enkele klanten van DA zijn werelds grootste Aerospace fabrikanten, onder 
andere General Electric, Boeing, Rails Royce, Lockheed Martin en BAE Systems. Naast de 
lopende productie is men steeds meer bezig met ontwikkelingsprojecten mede gestimuleerd door 
het JSF programma. Het uitvoeren van nieuwe innovatieve projecten is van wezenlijk belang voor 
de continuïteit van het bedrijf. 

Probleemdefinitie 
Het TIO-FAI traject, waarop de focus van mijn afstudeeropdracht ligt, is onderdeel van de 
werkmethodiek voor klantprojecten op de afdeling New Product Development. In de TIO fase 
dient men een geschikte fabricagemethode op te stellen en geschikte fabricage- en meetmiddelen 
te bepalen voor de nieuwe producten. Kennis ten aanzien van het productieproces dient 
opgebouwd te worden om het F AI traject in te korten. Het F AI traject is een kritisch proces en 
verwijst naar het moment waarop een productieproces volledig ontworpen, beschreven en 
goedgekeurd is door de klantorganisatie, waarna serie productie kan starten. Het F AI product is 
het eerste product dat aan de klant geleverd wordt. Door meteen een goede F AI aan de klant te 
tonen (First-Time-Right) wordt vertrouwen gecreëerd voor het verkrijgen van toekomstige orders. 
Momenteel lopen de kosten van de F AI fase hoog op en dat er regelmatig 
levertijdoverschrijdingen zijn. De volgende probleemdefinitie voor dit project is gedefinieerd: 

De doorlooptijd tot een succesvolle F AI is te lang en dit proces brengt 
te hoge kosten met zich mee. 

In de oriëntatiefase is gebleken dat de kosten in grote mate worden veroorzaakt door de vele 
scrap. Tevens suggereerden de interviews dat een gebrek aan kennisdeling en een specifiek kennis
waarborgings proces de operationele prestaties (kwaliteit, levertijd) vermindert. Men is veel tijd 
kwijt naar het zoeken van informatie en zaken worden dubbel gedaan. Daarom is gekozen voor 
een kwalitatief onderzoek toegespitst op de rol van kennis binnen de afdeling New Product 
Development met betrekking tot het TIO-FAI traject. 

Methode van onderzoek 
De analyse is op de volgende wijze ten uitvoer worden gebracht. In eerste instantie is bepaald of 
het centrale probleem werkelijk speelt. Van de projecten die de afgelopen 5 jaar afgerond dan wel 
nog gaande waren, is de prestatie van het TIO-FAI traject gegeven op basis van drie factoren 
aantal scraps F Al, doorloopt!Jd tot een succesvolle F Al en kosten TTO-F Al. De resultaten valideerden het 
probleem, omdat er inderdaad is gebleken dat er veel scrap en levertijdsoverschrijdingen waren. 

Voor het achterhalen van de kernoorzaken is een diepteonderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit het 
analyseren van vier projecten, twee huidige projecten (LM JSF en RR Test-Rig) en twee afgeronde 
projecten (Snecma en GE Blisk Stage 2). Per project is een oorzaak-gevolg diagram gevormd en 
vervolgens zijn deze samengevoegd tot een definitief oorzaak-gevolg diagram. Zo konden de 
belangrijkste kernoorzaken geïdentificeerd worden. 
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Om meer inzicht te krijgen in het huidige gebruik van kennis binnen de afdeling NPD, zijn een 
aantal processtappen in de werkmethodiek van klantprojecten nader onderzocht. Voor een 
gestructureerde aanpak is gebruik gemaakt van het Organizational Memory Model van Walsh en 
Ungson (1991), die drie activiteiten onderscheiden rondom het gebruik van kennis binnen een 
organisatie, namelijk: 

• Het verwerven van kennis 

• Het vastleggen van kennis 

• Hergebruik van kennis 

Resultaten diagnose 
De diagnose heeft aangetoond dat bovenstaande drie processen niet goed worden ingevuld. Zo is 
gebleken dat veel kennis, die in het ontwikkeltraject wordt gegenereerd, niet goed wordt 
vastgelegd. Kennis wordt veelal impliciet opgeslagen in de hoofden van de mensen, met als gevolg 
dat de kennis die is verworven deels verloren gaat (vergeten van zaken) en het delen van kennis 
onder de medewerkers wordt bemoeilijkt. DA loopt daarbij het risico dat waardevolle kennis 
wegvloeit, wanneer de kennisdragers vertrekken uit het bedrijf. Verder is gebleken dat de TIO en 
F AI activiteiten niet ondersteund worden door een eenduidige methode van vastlegging van 
kennis. Vooral de TIO is een belangrijk proces in het genereren van de kennis om tot een 
succesvolle F AI te komen. 

Een ander probleem is dat veel van de kennis die wel expliciet wordt opgeslagen, 
ongestructureerd verspreid ligt binnen de organisatie. Hierdoor zijn de medewerkers niet op de 
hoogte van waar (metakennis) en wat voor kennis er aanwezig is. 

Wil men het ontwikkeltraject voor nieuwe producten verkorten dan is het zaak om de kennis die 
men genereert op efficiënte wijze te managen om te kunnen hergebruiken in toekomstige 
projecten. Het herontwerp richtte zich op de mogelijkheden die er zijn om hergebruik, opslag en 
het verwerven van kennis te bevorderen om een bijdrage te leveren aan een verkorting van de 
doorlooptijd van een nieuw product. 

Herontwerp 
Het herontwerp bestaat uit drie hoofdlijnen voor het verbeteren van de verwerving, vastlegging en 
hergebruik van kennis. Dit zijn: 

• Kennisinventarisatie 

• Procesbeschrijving TIO 

• Projectevaluatie 

Kennisinventarisatie 
De kennisinventarisatie aan de start van het project heeft in feite twee functies: 

• De projectteamleden kennis te laten nemen van de beschikbare kennisbronnen binnen de 
organisatie door het benoemen van projecten, personen en documenten die kunnen 
bijdragen aan de uitvoering van het project. 

• Het mogelijk maken om de kennis die er ontbreekt ten aanzien van een nieuw product te 
identificeren. 

lV 



Afstudeerrapport TU/e 

Procesbeschrijving TTO 
De ITO is een belangrijke fase voor het genereren van kennis in de testfase die aan de F AI 
voorafgaat. De ITO wordt aangewend om de risico's af te dekken en tevens voor het 
ontwikkelen van kennis als voorbereiding op de F AL De diagnose wees uit dat de huidige aanpak 
van de TTO onvoldoende bijdraagt aan het verwerven en vastleggen van nieuwe kennis. Daarom 
is gekozen om een beschrijving van de TTO fase te ontwerpen die men bij alle projecten kan 
toepassen. Deze zal bestaan uit een TTO stappenplan waarbij de focus ligt op de communicatie 
tussen Productie & Engineering en op de rollen van de betrokken functies. 

Projectevaluatie 
Een projectevaluatie is een systematische methode gebruikt voor het formeel evalueren van een 
project, dat onderzoekt welke lessen men kan leren om te gebruiken in toekomstige projecten. 
Het uiteindelijke doel hiervan is het verbeteren van de kennisdeling tussen opeenvolgende 
projecten om te leren uit voorgaande ervaringen. Een methode is voorgelegd (Legacy-Based 
Approach) waarbij in een werksessie, de projectteamleden een aantal innovaties en verbeteringen 
identificeren, die ze gedurende het project hebben verkregen en die van waarde kunnen zijn in 
nieuwe projecten. 

Tot slot is een begin gemaakt met de implementatie van het bovenstaande onderdelen van het 
herontwerp. Hierbij is rekening gehouden met de mogelijke weerstanden vanuit de medewerkers 
in de organisatie ten aanzien van de invoering van het herontwerp. De daadwerkelijke 
implementatie wordt in het afstudeerproject niet meegenomen. 
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111. Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het beschrijft de resultaten van het 
zelfstandig onderzoek gericht op kennismanagement dat van februari 2006 tot half januari 2007 is 
uitgevoerd op de afdeling New Product Development bij DutchAero BV. De focus van het 
afstudeerproject lag vooral op het verbeteren van het hergebruik van kennis in de ontwikkeling 
van nieuwe producten. 

Het afgelopen jaar was een periode met afwisselend hoogte - en dieptepunten waar ik 
ongetwijfeld veel van heb geleerd. Ik heb veel kunnen leren over de wijze van werken binnen een 
innovatieve omgeving en de rol die kennismanagement daarbij speelt. 

Een woord van dank wil ik dan ook richten aan alle medewerkers van DutchAero BV voor hun 
bereidheid om mij te helpen bij de totstandkoming van dit project. In het bijzonder de afdeling 
New Product Development, die mij goed hebben opgevangen. Verder gaat mijn speciale dank uit 
naar dhr. G. van Bakel die mij de mogelijkheid heeft gegeven om mijn afstudeeronderzoek bij 
DutchAero BV uit te voeren en voor zijn begeleiding bij het project. Daarnaast wil ik Guido 
Drouen bedanken voor zijn begeleiding en adviezen op momenten dat ik er niet uitkwam. 

Binnen de faculteit Technische Bedrijfskunde wil ik de volgende personen bedanken. Als eerste 
gaat mijn dank uit naar dhr. Dr. Ir. Drs . J.J. Berends, die mij tijdens het afstudeerproject op 
enthousiaste en kritische wijze heeft ondersteund en begeleid. Mijn tweede begeleider dhr. Dr. 
JA. Keizer voor zijn constructieve bijdrage in de bijeenkomsten rond de belangrijkste mijlpalen 
van dit onderzoek. 

Tot slot wil ik mijn ouders, familie en vrienden bedanken voor hun voortdurende steun en 
vertrouwen. 
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Eindhoven, Januari 2007 
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1. Inleiding 

Dit introducerende hoofdstuk presenteert de structuur van het rapport. De hoofdzaken van het 
onderzoek staan in dit rapport beschreven. Voor aanvullende beschrijvingen wordt verwezen 
naar de bij lagen. 

Dit afstudeerproject kan worden opgedeeld in drie fasen, de oriëntatiefase, de analysefase en de 
herontwerpfase. De oriëntatiefase wordt beschreven in de eerste twee hoofdstukken. Hoofdstuk 2 
beschrijft de organisatie als geheel bij DutchAero BV en geeft de markten weer waarbinnen DA 
actief is. Het ontwikkeltraject voor nieuwe projecten op de afdeling New Product Development, 
bestaat uit een aantal fasen die staan beschreven in een werkmethodiek voor klantprojecten. Het 
afstudeeronderzoek richt zich specifiek op drie fasen van deze werkmethodiek. Dit zijn de 
strategiebepaling, de Tool Try Out en de First Article Inspection. De Tool Try Out is onderdeel 
van de testfase en dient ervoor om een geschikte fabricagemethode te vinden. De F AI verwijst 
naar het moment waarop een productieproces volledig ontworpen, beschreven en goedgekeurd is 
door de klantorganisatie, waarna serie productie kan starten. Dit is dus het eerste product dat aan 
de klant geleverd wordt en waarmee men aantoont het product te kunnen maken. In hoofdstuk 3 
wordt de aanleiding van het afstudeerproject besproken. Kort samengevat kan gesteld worden dat 
dit afstudeerproject is ontstaan uit de behoefte om meer inzicht te krijgen in de verscheidene 
problemen in het ontwikkeltraject, dat zich kenmerkt door levertijdsoverschrijdingen en scrap. 
Vervolgens wordt de probleemstelling gepresenteerd en de opdrachtbeschrijving, die moet 
bijdragen aan het verbeteren van het centrale probleem, gedefinieerd. Tot slot wordt een 
schematische weergave gegeven van de stappen die in het afstudeeronderzoek zijn genomen. 

De volgende fase is de analysefase en bestaat uit de hoofdstukken 4 en 5. In hoofdstuk 4 wordt 
het plan van aanpak gepresenteerd die de methodologie beschrijft waarmee de analyse en het 
herontwerp ten uitvoer zijn gebracht. De resultaten van de analyse staan beschreven in hoofdstuk 
5. Allereerst is onderzocht of de geformuleerde probleemstelling ook daadwerkelijk speelt binnen 
het bedrijf om fundament te geven aan het afstudeeronderzoek. Vervolgens is een 
diepteonderzoek uitgevoerd op vier projecten. Door het vergelijken van de oorzaken in de vier 
cases konden kernoorzaken geïdentificeerd worden. Dit waren o.a. een gebrek aan kennisdeling, 
onvoldoende gebruik van bestaande kennis, incidentele fouten productie en men weet niet waar 
en wat voor kennis aanwezig is. Hierop is besloten om dieper in te gaan op het gebruik van kennis 
binnen de af deling NPD. 

De herontwerpfase is in hoofdstuk 6 uiteengezet. Het herontwerp bestaat uit de volgende drie 
onderdelen die elk in detail worden uitgelegd: 
1. Kennisinventarisatie (hergebruik van kennis) 
2. Procesbeschrijving TTO (verwerven en vastleggen van kennis) 
3. Projectevaluatie (vastleggen leerpunten) 

Een implementatieplan is weergegeven om de eerste stappen richting implementatie van het 
herontwerp te volbrengen. De daadwerkelijke implementatie is gezien de tijd van een 
afstudeerproject niet meegenomen. 

Tot slot eindigt het afstudeerrapport in hoofdstuk 7 met de conclusies en worden tevens een 
aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot het herontwerp en daarnaast enkele algemene 
aanbevelingen, die betrekking hebben op een aantal andere aspecten in de organisatie. 

- 1 -
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2. Bedrijfs beschrijving 

In dit hoofdstuk Zfll de context waarbinnen de afstudeeropdracht heeft plaatsgevonden verhelderd worden. Allereerst 
wordt de bedrijfshistorie van DutchAero (DA) toegelicht in §2.1. Vervolgens wordt in §2.2 een over;dcht gegeven 
van de markten waarin DA opereert en hun product/ markt porifolio. Daarna wordt in §2.3 de organisatie 
structuur gepresenteerd. In het kort besteedt §2.4 aandacht aan de ontwikkelingen die zjch specifiek in Nederland 
voordoen in de luchtvaartbranche. Een procesbeschrj;ving van het ITO-F AI trqject staat beschreven in §2.5. 

2.1 Bedrijfshistorie DutchAero BV 

In 1900 zijn de Philips Machinefabrieken ontstaan als onderdeel van Philips. Philips had behoefte 
aan een interne organisatie die de industriële mechanisatie en de tooling zou ondersteunen. Voor 
vele jaren werd deze rol uitgevoerd binnen Philips. In de jaren tachtig gingen de Philips 
Machinefabrieken voor het eerst opdrachten aannemen van externe klanten, vanuit Philips 
werden echter steeds minder opdrachten uitgegeven voor de Machinefabrieken. 

In de jaren negentig werd bekend dat Philips grootscheepse herstructureringen zou gaan 
doorvoeren. In deze periode besloot de leiding van Philips dat de Machinefabrieken geen deel 
meer uitmaken van de kernactiviteiten van Philips. Het gevolg hiervan was dat de 
Machinefabrieken zich moesten gaan richten op het zelfstandig worden. Dit betekende dat er een 
cultuurverandering moest gaan plaatsvinden binnen de organisatie. Het bedrijf moest zich nu 
namelijk gaan mengen in een concurrerende markt, terwijl het eerst gewend was om te produceren 
voor intern gebruik. Naast deze cultuurverandering moest ook de strategie aangepast worden en 
bepaald worden in welk marktsegment het bedrijf zich wilde gaan mengen. 

De naam, Philips Machinefabrieken, werd veranderd in Enabling Technologies Group. Deze 
groep bestond uit drie onderdelen, namelijk Semicon, GMM en Aerospace. Gedurende deze 
periode gingen de onderdelen steeds meer onafhankelijk van elkaar opereren. In 2003 werden de 
onderdelen officieel onafhankelijk van elkaar. Het vroegere Semicon werd ETG, het vroegere 
GMM werd HTP en wat eerst Aerospace heette, werd omgedoopt in Philips Aerospace. Vanuit 
Philips kan geredeneerd worden dat de onderdelen afzonderlijk van elkaar eenvoudiger te 
verkopen zouden zijn dan als één geheel. In deze tijd was het lange tijd onduidelijk wat er zou 
gaan gebeuren met Philips Aerospace. Het bedrijf zou of zelfstandig worden of het zou worden 
gesloten. De toenmalige directeur, Jeroen Botden, had een duidelijke visie met Philips Aerospace. 
Hij zorgde ervoor dat de klanten op dat moment behouden werden en tegelijkertijd dat het bedrijf 
overgenomen werd. 

In juni 2005 berichtte Koninklijke Philips Electronics N.V. dat het concern 80% van zijn aandelen 
in Philips Aerospace, dat componenten voor de luchtvaartindustrie (voornamelijk militaire 
luchtvaart) maakt, verkoopt aan de Italiaanse A vio Group, een wereldleider op het gebied van 
straalmotoren. Philips en A vio zijn overeengekomen dat A vio het resterende deel van 20% in 
Philips Aerospace op een later tijdstip kan kopen. Philips behoudt het recht het deelbelang aan 
een andere partij te verkopen. Met deze overname werd de naam veranderd van Philips Aerospace 
in DutchAero BV. 
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2.2 Markten & producten 

DutchAero is momenteel vooral actief in de militaire tak van de luchtvaartindustrie en niet in de 
civiele luchtvaart. De afdeling Sheet Metal Components produceert uitsluitend voor klanten uit de 
luchtvaartindustrie. De afdeling Advanced Machining produceert vrijwel alleen voor klanten uit de 
luchtvaartindustrie op enkele producten na voor de verbrandingsmotorindustrie, zoals de 
impeller. Enkele klanten van DA zijn werelds grootste Aerospace fabrikanten, onder andere 
General Electric, Boeing, Rolls Royce, Lockheed Martin en BAE Systems. 

De producten die DA produceert, zijn onder andere onderdelen voor vliegtuigmotoren en 
vliegtuigframes. Bij de afdeling Advanced Machining worden complexe producten zoals blisks, 
casings en airframe componenten geproduceerd. Bij de afdeling Sheet Metal Components worden 
onder andere naverbrander-onderdelen en inlaatspuitstukken geproduceerd. De gemiddelde 
doorlooptijd van een nieuw product is 9 maanden. Voor de 'standaardproducten' is dit gemiddeld 
4 tot 6 weken. DutchAero is daarnaast nauw betrokken bij het Joint Strike Fighter programma, 
het bedrijf gaat onderdelen voor één van de twee motoren leveren en een aantal onderdelen voor 
het frame. Hieronder staat het product/markt portfolio van DutchAero afgebeeld in figuur 2.1. In 
bijlage A worden een aantal van de geproduceerde producten nader toegelicht. 

Casingi; 

Bliska / lmpellcrs 

Structural part,s 

Figuur 2.1: Product/ markt portfalio van DutchAero BV 

Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde build-to-print principe. Dit houdt in dat DutchAero 
zelf niet ontwerpt, maar dat geproduceerd wordt volgens het ontwerp dat ze aangeleverd krijgen 
door hun klanten. DutchAero biedt in feite productiecapaciteit aan, waar haar klanten gebruik van 
kunnen maken. De invloed die het 'build-to-print' -principe heeft is dat er meerdere programma's 
door elkaar kunnen lopen in de productie. Deze programma's kunnen ook in verschillende 
levenscyclusfases zitten. DutchAero heeft zelf geen eigen assortiment, waardoor de productie van 
het bedrijf volledig afhankelijk is van klantenorders. 
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Het verkrijgen van orders verloopt op dezelfde manier als in de bouwsector. Bedrijven kunnen 
inschrijven op bepaalde producten die ze willen gaan produceren met de prijs waarvoor ze dit 
willen doen. Het bedrijf dat de offerteaanvraag heeft gedaan, een zogenaamde RFQ-request, 
beoordeeld de offertes op basis van het 'best value' -principe. Dit bedrijf bekijkt de verhouding 
tussen prijs en kwaliteit van elke aangeboden offerte, een zogenaamde RFQ-proposal. Daarna 
wordt het in hun ogen beste bedrijf geselecteerd en een order aangeboden. Een RFQ-request kan 
worden neergelegd voor één product of voor een pakket van producten. 

De productieprocessen die gebruikt worden om de producten te fabriceren zijn voor toepassingen 
in de luchtvaartindustrie. Bij de afdeling Thermal Spray wordt zowel gespoten voor interne 
doeleinden als voor externe. Voor externe doeleinden wordt dit industrieel spuiten genoemd. De 
producten worden dan verkregen van externe klanten en volgens de wensen van de klant van een 
coating voorzien. Bedrijven die gebruik maken van deze dienst bevinden zich in diverse 
industrieën, waaronder bijvoorbeeld de waterpompindustrie en de gereedschapsindustrie. Intern 
worden producten die geproduceerd zijn bij Machining of bij Sheet Metal Components voorzien 
van een coating. 

2.3 Organisatiestructuur 

Bij DutchAero werken ongeveer 110 mensen. De grootste groep hiervan zijn 
productiemedewerkers die werken in drie ploegendiensten van in totaal 24 uur. Er bevinden zich 
drie productieafdelingen namelijk: Machining, Sheet Metal Components en Thermal Spray. De 
ondersteunende afdelingen zijn, Kwaliteit, Verkoop, Financiën, Personeelszaken, Planning en 
Technology & New Product Development (NPD). Het organogram staat afgebeeld in bijlage B. 

2.4 Luchtvaartbranche in NL 

De luchtvaart bevindt zich in een dynamische context. In opdracht van de Stichting Verenigde 
Nederlandse Lucht- en ruimtevaart (VNL) heeft TNO onderzoek gedaan naar de positie van de 
Nederlandse luchtvaartsector. Op basis van literatuurstudie en interviews met belangrijke 
representanten uit de militaire luchtvaartsector is een beeld van de perspectieven op ontwikkeling 
geschetst. Belangrijke conclusies zijn dat de samenhang binnen het brede Nederlandse 
luchtvaartcluster beperkt is. Samenhang met internationale netwerken lijkt van doorslaggevend 
belang voor de toekomstige positie. Ontwikkelingen op diverse vlakken impliceren een onzekere 
toekomst, maar de Nederlandse luchtvaart heeft van oudsher een sterke positie. Een sterke, 
georganiseerde sector biedt niet alleen schaalvoordelen in productie, het kan ook belangrijke 
effecten hebben op het imago en PR en tenslotte staat een georganiseerde sector sterk in 
lobbyactiviteiten richting overheid. 

2.5 Procesbeschrijving TTO-FAI traject 

Het TTO-F AI traject staat voor een deel beschreven in de werkmethodiek voor klantenprojecten. 
Een overzicht van deze werkmethodiek staat beschreven in bijlage C. In dit overzicht is te zien 
dat er nog een aantal fasen aan de TTO en de F AI voorafgaan. Een belangrijke fase hiervan is de 
strategiebepaling waarin een projectteam gezamenlijk de mogelijke bewerkingstrategieën 
doorbespreekt en bepaald. Deze fase zal in het afstudeerproject betrokken worden, omdat men 
hier in feite vastlegt hoe de TTO en de F AI ten uitvoering worden gebracht. Hieronder volgt een 
korte beschrijving van deze drie fasen. 
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2.5.1 Strategiebepaling klantproject 

In deze fase wordt de strategie vastgelegd waarmee het product volgens de tekening inclusief alle 
producteisen gefabriceerd gaat worden. Zo moeten de NC-programma's voor de verspanende 
bewerkingen en ook de programma's voor het Critica! Measuring Machine, een 
gecomputeriseerde machine die gebruikt wordt voor het meten van producten, geprogrammeerd 
worden. De programmeurs beschikken over het softwareprogramma Vericut waarmee een NC
programma gesimuleerd kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen van 
de machine waarmee men gaat werken. De operator aan de machine kan dit programma opzoeken 
en zo de bewerking starten. Andere zaken die o.a. bepaald moeten worden in deze fase zijn, de 
tooling ( opspanmiddelen en snijdgereedschap), materiaal en uitbestedingen, het TPD (Technisch 
Product Documentatie) . Verder bespreekt het projectteam hier al de omvang en de methode van 
deTTO. 

2.5.2 Tool Try O ut 

Het doel van de TTO is een geschikte fabricagemethode vinden en de juiste fabricage
meetmiddelen bepalen. Vandaar dat het heel belangrijk is om in deze fase kennis en ervaring op te 
bouwen, zodat deze verwerkt kan worden voor de volgende fasen. De invulling van de TTO is 
sterk afhankelijk van het product. Bij producten waar men al enige ervaring mee heeft, zal de 
toegevoegde waarde van de TTO lager zijn dan bij hele nieuwe producten. In sommige gevallen is 
een TTO zelfs niet nodig of men heeft gewoonweg niet de beschikking over geschikt testmateriaal 
door de hoge kosten. In andere gevallen voert men een complete TTO uit waarbij het product 
van begin tot eind wordt gemaakt. Principieel zullen deze producten nooit aan de klant geleverd 
worden. In feite kan alles waar men niet helemaal zeker van is met betrekking tot gereedschappen, 
condities en situaties die tijdens het produceren van het product kunnen ontstaan, hiermee getest 
worden. Een korte opsomming van de TTO procedure is als volgt: voorbereiden TTO, uitvoeren, 
evalueren, mogelijke aanpassingen, opnieuw uitvoeren, evaluatie resultaten. Bij een bevredigend 
resultaat volgt een vrijgave voor de F AI. 

2.5.3 First Article Inspection 

F AI verwijst naar het moment waarop een productieproces volledig ontworpen, beschreven en 
goedgekeurd is door de klantorganisatie, waarna serie productie kan starten. De werkmethodiek 
van klantprojecten in bijlage C suggereert dat een fase eerst afgerond moet zijn voor de andere 
fase kan starten. In werkelijkheid ligt dit echter veel ingewikkelder. Een TTO en F AI worden 
regelmatig parallel aan elkaar uitgevoerd. Dit allemaal onder invloed van tijdsdruk. Wanneer men 
eerst van alles uittest in de TTO en besluit pas na afronding van alle testen te starten met de F AI 
zal de doorlooptijd aanzienlijk oplopen. Het is ook mogelijk dat een strategie op enige punten 
gewijzigd wordt. Afhankelijk van de wijziging kan het nodig zijn hiervoor een deel F AI te starten. 
De klant moet dan weer eerst een vrijgave geven voor men deze deel F AI kan starten. Theoretisch 
is het weliswaar mogelijk een F AI uit te voeren die aan alle eisen voldoet, maar in de praktijk haast 
onmogelijk. Voor eisen die niet gehaald worden dient men concessies op te stellen in een F AI 
keuringsrapport. Deze worden door de klant behandeld en hij bepaald of de F AI toch 
geaccepteerd wordt ( eventueel extra bewerkingen) of dat de afwijkingen dusdanig groot zijn dat de 
F AI wordt afgekeurd. De F AI procedure in het kort: voorbereiden F AI, uitvoeren, evalueren, 
concessies verwerken, afhandelen F AI door klant, acceptatie of afwijzing F AI. 
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3. Opdrachtbeschrijving en probleemstelling 

Dit hoofdstuk behandelt in §3.1 de aanleiding van het efstudeerprqject. In §3.2 wordt de probleemstelling 
gedefinieerd. Tot slot is in §3.3 de opdracht geformuleerd en wordt een over-zjcht gegeven van de stappen die zjjn 
gemaakt in dit efstudeerprqject in het onderz.oeksmodeL 

3.1 Aanleiding van het afstudeerproject 

Het uitvoeren van nieuwe innovatieve projecten is van wezenlijk belang voor de continuïteit van 
het bedrijf. Kennis speelt bij deze innovatieve projecten een zeer belangrijke rol. Hierbij moet 
men denken aan hergebruik van kennis en kennisdeling, maar ook de ontwikkeling van nieuwe 
kennis. Wanneer men aandacht besteed aan deze activiteiten kan dit enerzijds leiden tot het sneller 
en goedkoper produceren van bestaande producten, en anderzijds tot het ontwikkelen van 
competenties die een concurrentievoordeel opleveren (Nonaka & Takeuchi,1995). De uitdaging 
voor veel bedrijven die actief zijn in de luchtvaartindustrie, ligt in het ontwikkelen van deze unieke 
competenties en op basis daarvan producten tegen concurrerende prijzen af te zetten op de 
wereldmarkt. Hierin speelt de Tool Try Out (ITO) en het First Article Inspection (FAI) traject 
een belangrijke rol. Het TTO-F AI traject, waarop de focus van mijn afstudeeropdracht ligt, heeft 
betrekking op innovatieve projecten. In de TTO fase dient men een geschikte fabricagemethode 
op te stellen en geschikte fabricage- en meetmiddelen te bepalen voor de nieuwe producten. 
Bovendien dient kennis en ervaring opgebouwd te worden voor de volgende fasen. Het F AI 
traject is een kritisch proces en verwijst naar het moment waarop een productieproces volledig 
ontworpen, beschreven en goedgekeurd is door de klantorganisatie, waarna serie productie kan 
starten. Kennis ten aanzien van het productieproces dient opgebouwd te worden om het F AI 
traject in te korten. DutchAero zit nu in een groeifase en men verwacht binnen niet al te lange tijd 
een aanzienlijke toename van het aantal orders. Met het oog op de toekomst zal de doorlooptijd 
een cruciale factor zijn waarmee men zich kan onderscheiden van andere concurrenten. 
Momenteel lopen de kosten van de F AI fase hoog op doordat er relatief veel scrap is en er 
regelmatig levertijdoverschrijdingen zijn. Dit maakt het interessant om te kijken naar mogelijke 
verbeteringen van het TTO-FAI traject. Met de uitvoering van dit afstudeerproject hoop ik hier 
een bijdrage aan te kunnen leveren door het onderzoeken van het TTO-FAI traject van enkele 
projecten. 

3.2 Probleemstelling 

De doelstelling van een bedrijfskundig verbeterproject is het wetenschappelijk verantwoord 
oplossen van een bedrijfskundig probleem. Het Tien Stappen Plan van Kempen en Keizer 
(I<.empen & Keizer, 2000) heeft als leidraad gediend voor dit onderzoek en is in feite een nadere 
invulling van de regulatieve cyclus (Van Strien, 1975), zie figuur 3.1. 
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Figuur 3.1: De regulatieve ryclus, Van Strien ( 1975) 

TU/e 

De eerste stap van de regulatieve cyclus is de probleemidentifi.catie. Om een goede definitie te 
geven die representatief is voor de situatie in het bedrijf is het noodzakelijk om rekening te 
houden met de diverse meningen van mensen binnen het bedrijf. Op basis van 5 oriënterende 
interviews en enkele informele gesprekken met twee projectleiders, de productie-engineer 
(Airframe), de manager Technology & New Product Development en een senior 
werkvoorbereider, is een primaire oorzaak-gevolg diagram ontwikkeld dat afgebeeld staat in 
bijlage D. 

Uit het oorzaak-gevolg diagram is af te leiden dat het probleem dat de doorlooptijd tot een 
succesvolle F AI te lang is en het proces te hoge kosten met zich meebrengt, in feite, alle oorzaken 
omvat. Met andere woorden alle genoemde oorzaken kunnen leiden tot een versterking van dit 
probleem. In overleg met het bedrijf is vandaar gekozen voor de volgende probleemstelling: 

De doorlooptijd tot een succesvolle FAI is te lang en dit proces brengt 
te hoge kosten met zich mee. 

Binnen DutchAero is het TTO-FAI traject een zeer kritisch proces. Wil men het vertrouwen van 
de klant winnen en de continuïteit van het bedrijf bewaren, dan zal dit proces moeten verbeteren. 
Door meteen een goede F AI aan de klant te tonen binnen de afgesproken levertijd laat men zien 
dat men de kennis en vaardigheden om deze high-tech orders te produceren in huis heeft. 

Het oorzaak-gevolg diagram geeft diverse potentiële oorzaken van het centrale probleem weer. 
Men moet dit diagram echter voorzichtig interpreteren, omdat dit gebaseerd is op slechts enkele 
interviews waardoor er geen garantie is dat het probleem en genoemde oorzaken valide en 
betrouwbaar zijn. Men mag er ook niet van uitgaan dat het diagram alle belangrijke oorzaken 
omvat. Het dient echter als indicatie van welke richtingen onderzocht zullen worden. De 
bedoeling is dat dit diagram in de diagnosefase nader gevalideerd en eventueel aangepast zal 
worden. 
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Een belangrijk punt met betrekking tot de F AI lijkt te zijn, de rol die kennis speelt binnen 
DutchAero. Kennisdeling op zich is geen einddoel maar een middel om tot een beter 
bedrijfsresultaat te komen. De interviews suggereren dat een gebrek aan kennisdeling en een 
specifiek kennis-waarborgings proces de operationele prestaties (kwaliteit, levertijd) vermindert. 
Deze activiteiten zijn voor het leerproces van cruciaal belang. De voorwaarden om activiteiten als 
kennisdeling efficiënt te kunnen uitvoeren zijn niet goed gecreëerd. Hierdoor ontstaan er veel 
problemen in de omgang met kennis zoals het niet weten waar kennis te vinden is en het 
onvoldoende gebruik maken van bestaande kennis. In de TIO-FAI fase is het juist zaak om de 
opgedane kennis uit voorgaande projecten te hergebruiken om tot een beter resultaat te komen. 
Ook kan hierdoor voorkomen worden dat men het wiel opnieuw uitvindt en dus onnodig tijd 
verliest. Hergebruik van kennis maakt het ook mogelijk om bij een nieuw project de kritische 
punten te bepalen en risico's beter in te schatten. Stel dat er zich bij een vorig vergelijkbaar 
product problemen hebben voorgedaan ten aanzien van de materiaalspanning. Deze informatie 
met de bijbehorende oplossingen moet beschikbaar zijn om tijd te besparen. Veel van deze kennis 
zit echter in de hoofden van enkele mensen, de kennisdragers, die moeilijk deelbaar is. 

Verder blijkt uit de oriënterende gesprekken dat scrap een groot deel van de hoge kosten 
veroorzaakt. E en deel van deze scraps zijn het gevolg van incidentele fouten die zich op de 
werkvloer voordoen. Te denken valt aan in- en afstelfouten, verkeerde gereedschapskeuze en het 
verkeerd opspannen van het product in de machine. 

De resultaten uit de oriëntatiefase zijn teruggekoppeld naar de opdrachtgever. In overleg is 
besloten om het onderzoek te richten op de rol van kennis binnen de afdeling NPD. Diverse 
aspecten die betrekking hebben op kennis, zoals het verwerven van kennis, het waarborgen van 
kennis en hergebruik van kennis, worden nader onderzocht. Ook is de keuze gemaakt om nader 
onderzoek te doen naar de scraps die zich hebben voorgedaan en de oorzaken hiervan. In de 
diagnose wordt hier in meer detail op ingegaan. Verder is besloten om het capaciteitsprobleem 
(onvoldoende operators en machines) niet mee te nemen in dit project, omdat dit nu eenmaal een 
beperking is waar men mee om moet zien te gaan. Tevens valt de gebrekkige afstemming tussen 
enerzijds de afdeling Logistiek en anderzijds de afdelingen Productie en Projecten buiten de scope 
van het afstudeerproject. Men is hier namelijk al enige tijd mee bezig en er zijn al veel mensen bij 
betrokken geweest. 

3.3 Opdrachtformulering 

• Onderzoeken van het centrale probleem: Doorlooptijd tot een succesvolle F AI is te lang en 
dit proces brengt te hoge kosten met zich mee. " 
Allereerst dient bepaalt te worden of de tijd tot een succesvolle F AI werkelijk te lang duurt en 
de kosten hoger zijn dan men verwacht. 

• Bepalen wat de echte oorzaken zijn van het centrale probleem 
Het oorzaak-gevolg diagram presenteert een aantal potentiële oorzaken. Door middel van 
theoretische en empirische analyses zullen deze gevalideerd moeten worden en andere 
oorzaken gezocht moeten worden. 

• Ontwikkelen van alternatieve oplossingen ter verbetering van het TTO-F AI traject 
Hoofdlijnen van diverse alternatieve oplossingen dienen ontworpen te worden om één 
richting van het herontwerp te kunnen kiezen. 
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• Uitwerken van een gekozen oplossing(en) in een gedetailleerde oplossing en ontwerpen 
van het implementatieplan 
In dit project zal een herontwerp ontwikkeld worden dat een bijdrage moet leveren aan het 
verbeteren van het TIO-FAI traject (kortere doorlooptijd en minder kosten) . Ook zal een 
plan ontwikkeld worden voor de implementatie van dit herontwerp. Hoewel, vanwege 
beperkte tijd beschikbaar voor het project, de daadwerkelijke implementatie van dit 
herontwerp buiten de scope van het project valt. 

3.4 Het onderzoeksmodel 

Voor het onderzoek zijn diverse onderzoeksmethodes toegepast. Deze staan m het 
onderzoeksmodel afgebeeld, zie figuur 3.2. Dit model is een schematische weergave van de 
stappen die in het afstudeeronderzoek zijn genomen. Dit is gedaan voor de oriëntatiefase, de 
analysefase en de ontwerpfase. De implementatie en de daarop volgende evaluatiefase vallen 
buiten dit afstudeerproject. Wel zal er voor het herontwerp een implementatieplan beschreven 
worden. 
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Figuur 3.2: Het onder-:zpeksmodef 
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4. Plan van aanpak 

In dit hoofdstuk is een plan uiteengezet waarmee invulling is gegeven aan de diagnosefase. In de eerste plaats is de 
methode van onderz.oek toegelicht in §4.1. Verooigens is uitgelegd op wat voor manier de benodigde data is 
verz.ameld in §4.2 en aan de hand van welke methode de data is geana/yseerd in §4.3. Tot slot beschrijft §4.4 het 
plan van aanpak voor het herontwerp. 

4.1 Methode van onderzoek 

Er is in de oriëntatiefase gebleken dat veel oorzaken betrekking hebben op de manier waarop de 
medewerkers met kennis omgaan. Daarom is gekozen voor een kwalitatief onderzoek toegespitst 
op de rol van kennis binnen de afdeling New Product Development met betrekking tot het TIO
F AI traject. Bij een dergelijk · onderzoek waarbij er met voornamelijk kwalitatieve gegevens 
gewerkt wordt, is het van belang om te trachten zo objectief mogelijk met de verkregen informatie 
om te gaan. Om te bepalen of het primaire oorzaak-gevolg diagram (zie bijlage D) alle oorzaken 
omvat en of de gevonden oorzaken ook daadwerkelijk spelen, dien ik zowel een empirische als 
een theoretische analyse uit te voeren, toegespitst op het TIO-F AI traject van diverse projecten. 

Het onderzoek zal op de volgende wijze ten uitvoer worden gebracht. In eerste instantie dient 
bepaald te worden of het centrale probleem werkelijk speelt. Daartoe wordt per project, dat de 
afgelopen 5 jaar afgerond dan wel nog gaande is, de prestatie van het TIO-F AI traject gegeven op 
basis van de drie factoren aantal scraps F AI, doorlooptj;d tot een succesvolle F AI en kosten ITO-F AI . 

Vervolgens vindt er een diepteonderzoek plaats van meerdere projecten (multiple-case sampling) 
die uit moet wijzen wat de kernoorzaken zijn van het centrale probleem. Dit gebeurt als volgt: 

• Het onderzoeken van 2 huidige projecten (o.a. bijwonen projectvergaderingen). 

• Het onderzoeken van 1 afgerond project dat minder succesvol is verlopen (voor een deel 
de lopende productie) 

• Het onderzoeken van 1 afgerond project dat goed is verlopen. 

Een belangrijke afbakening van dit project is dat de diagnose zich zal beperken tot de analyse van 
de projecten die hun oorsprong hadden binnen de afdeling New Product Development. De 
aandacht gaat vooral uit naar de productieprocessen binnen Advanced Machining waar 
hoogwaardige producten worden vervaardigd. De huidige nieuwe projecten vindt op deze afdeling 
plaats. De andere productieafdelingen zullen in beperkte mate bij het onderzoek betrokken 
worden. 

In overleg met de opdrachtgever is een keuze gemaakt uit een aantal projecten, dat de afgelopen 5 
jaar binnen de afdeling New Product Development heeft plaatsgevonden. In bijlage E zijn al deze 
projecten samengevat. De twee lopende projecten zijn Lockheed Martin en Rolls Royce Test-Rig. 
Het minder succesvol verlopen project dat zal worden onderzocht is het Snecma project (3 
casings) en het succesvolle project is de General Electric Blisk Stage 2. Hieronder volgt een korte 
introductie van deze projecten: 
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Lockheed Martin JSF 
Dit is een investeringsproject voor Lockheed Martin en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling 
van het airframe gedeelte van de JSF testvliegtuigen. 

Rolls Royce Test-Rig 
Dit project bestaat in feite uit twee deelprojecten, enerzijds de ontwikkeling van de Fan Case en 
anderzijds een drietal type blisks. Dit project is onderdeel van het ontwikkelprogramma van de 
tweede JSF motor en loopt momenteel nog. Het F AI traject is enige maanden geleden in gang 
ezet. 

Snecma Casings 
Snecma, een grote speler in de luchtvaartindustrie, is al een aantal jaren klant van DutchAero. De 
geproduceerde casings (Turbine, Forward en de Rear) zijn bestemd voor de M88. Dit zijn de 
enige producten op de afdeling Advanced Machining die in lopende productie zijn. De bedoeling 
is om de ITO-F AI van deze casings te onderzoeken en tevens de problemen die men in de 
lopende productie tegenkomt. 

General Electric Blisk Stage 2 
Dit project dat in 2003 is gestart en inmiddels al enige tijd afgerond, bestond uit het vervaardigen 
van drie Stage 2 blisks voor de JSF. Dit zijn de allereerste productieblisks die binnen DutchAero 
ontwikkeld zijn. Over het algemeen is dit project heel succesvol verlopen en vandaar interessant 
om te bekijken wat voor factoren hebben bijgedragen aan dit succes. 

4.2 Methode van data verzameling 

Interviews 
Voor het verzamelen van gegevens ben ik voornamelijk afhankelijk van interviews met de 
betrokken personen en de aanwezigheid bij de projectvergaderingen. In eerste instantie zijn er 5 
oriënterende interviews gehouden met als doel een beeld te krijgen van het bedrijf en de 
processen die zich daar afspelen en tevens de problemen die men tegenkwam. Vervolgens vonden 
er nog 17 interviews plaats in de analysefase. De meeste personen waren direct betrokken bij de 
uitvoering van het F AI traject, slechts drie personen niet. De vragen zijn altijd op voorhand 
opgesteld, afhankelijk van de rol van de geïnterviewde binnen het bedrijf, waarbij de structuur 
ruimte liet voor het stellen van additionele vragen. In bijlage F staan de personen beschreven die 
geïnterviewd zijn. In de loop van het project zal duidelijk worden wie hier aan moeten worden 
bijgevoegd. 

Observatie 
Is in eerste instantie gebruikt als oriëntatierniddel om nieuwe input te generen voor het verdere 
onderzoek. De reële situatie en de problemen die zich voordoen kunnen worden waargenomen en 
in een totaaloverzicht worden geplaatst. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het bijwonen van het 
werkoverleg, het aanschouwen en luisteren naar medewerkers die bezig zijn te discussiëren over 
onderwerpen die binnen de organisatie spelen. Er is gekozen voor het volgen van twee 
uiteenlopende projecten voor een periode van 5 maanden en dan specifiek het ITO-FAI traject. 
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Documentonderzoek 
Een organisatie legt haar procedures en kwaliteitsvoorschriften vast in documenten. Dit geldt 
zeker voor een bedrijf dat actief is in de vliegtuigindustrie waarbij het van groot belang is dat alles 
te achterhalen is en dat je kunt aantonen wat je gedaan hebt. Documenten die voor dit 
afstudeerproject gebruikt zijn, bestaan voornamelijk uit documenten die bepaalde procedures en 
processen beschrijven die betrekking hebben op het TIO-FAI traject. Voor het onderzoeken van 
de scraps zijn de Reports of Non-Conformance (RON) gebruikt. 

Literatuurstudie 
Een literatuurstudie heeft plaatsgevonden om de operaties van DutchAero te kunnen beoordelen 
(zie figuur 3.2: het onderzoeksmodel) . Daarnaast is er gebruik gemaakt van afstudeerverslagen van 
eerder uitgevoerde afstudeerprojecten waarvan het onderwerp in bepaalde mate aansluit bij deze 
afstudeeropdracht. 

4.3 Methode van data analyse 

Tijdens de analyse van de verzamelde data ontstaat de behoefte om een ordening aan te brengen 
in termen van variabelen en mogelijk causale samenhangen. De literatuur biedt hier verschillende 
mogelijkheden voor. De toepassing die in dit project is gebruikt is de template approach van Miles 
and Huberman (1994). Deze benadering stelt je in staat om gegevens op een systematische manier 
weer te geven in matrices waardoor je de analyse makkelijk en gestructureerd kunt uitvoeren. De 
template approach gebruikt bestaande concepten en theorieën en is hier handig, omdat al 
enigszins bekend is op welk gebied meer inzicht verkregen moet worden. 

Per project zullen op basis van de interviews en eigen observatie, de gebeurtenissen weergegeven 
worden die positief dan wel negatief scoren op een aantal factoren. De factoren aan de linkerzijde 
van de matrix zijn afgeleid uit het primaire oorzaak-gevolg diagram waarvan enkele iets anders 
geformuleerd zijn. Ze zijn geclusterd in een drietal hoofdonderwerpen op basis van de samenhang 
tussen de factoren en vervolgens gecommuniceerd naar de klankbordgroep. Aan de rechterzijde 
staan de vier projecten. De matrix kan dus gezien worden als een scoringsmatrix. De 
hoofdonderwerpen zijn als volgt geformuleerd: rol van kennis in de vooifase van de F Al, kennisdeling en 
de uitvoering TTO-F A I. 

Voor elk van de vier projecten worden de prestaties van al deze factoren duidelijk. De volgende 
stap is om voor elke case de causale verbanden te bepalen. Hiervoor zal per case een oorzaak
gevolg diagram opgesteld worden en op deze manier kan voor de afzonderlijke projecten bepaald 
worden wat de kemoorzaken zijn en in hoeverre het centrale probleem een rol speelt. Het is van 
belang te ontdekken waar precies de cruciale momenten zijn geweest die bepalend waren voor het 
wel of niet slagen van het project. De laatste stap is de diverse diagrammen op elkaar te leggen om 
de kemoorzaken te identificeren die bij meerdere projecten van invloed zijn. 

Voor de twee lopende projecten, LM JSF en de RR Blisk Stage 2, is een soort van dagboek 
opgesteld. Hierin is bijgehouden wat zoal misgaat gedurende de uitvoering van het project. In een 
tabel met links de prqjecten en rechts de kolommen probleem, moge!yke oorzaken en acties is dit voor de 
huidige projecten kort samengevat. Zo kan bepaald worden wat binnen het verloop van het 
project de sterke en minder sterke kanten zijn. In het volgende hoofdstuk, waarin de diagnose 
staat beschreven, zal het een en ander verduidelijkt worden. 
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4.4 Plan van aanpak herontwerp 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een procesmodel dat is afgeleid van de regulatieve cyclus 
(van Strien, 1975) en het generieke model van een ontwerpproces (Van Aken et al, 2001) . Figuur 
4.1 toont de stappen die zijn gevolgd in het proces om tot het herontwerp te komen. 

Diagnosefase 

Interviews 
gebruikets 

Exploratie 
literatuur 

Het ontwerpproces 

Schetsen Hoofdlijnen 
herontwerp 

Figuur4.1: Het onhverpproces (Van Aken et aL, 2004) 

Implementatie 
plan 

Het ontwerpproces begint met het vaststellen van de specificaties waaraan de ontwerpoplossing 
moet voldoen. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn de resultaten van de diagnosefase, 
discussies met de medewerkers op de afdeling NPD en interviews met de toekomstige gebruikers. 
De specificaties maken het mogelijk om gericht te zoeken naar theorieën en methoden die kunnen 
helpen bij het oplossen van de gekozen kernproblemen in het ontwikkeltraject. De creatie van het 
herontwerp (schetsen) en het verzamelen van verdere specificaties is in feite parallel aan elkaar 
uitgevoerd. Aan de hand van nieuwe inzichten verkregen uit de interviews konden specificaties 
worden aangepast. De hoofdlijnen van het herontwerp zijn aan diverse personen voorgelegd. 
Vervolgens zijn de hoofdlijnen van het herontwerp uitgedetailleerd. Tot slot is er een plan 
uiteengezet ter implementatie van het herontwerp. 

- 13 -



Afstudeerrapport TU/e 

5. Analyse projecten New Product Development 

De diagnose zal tot uiting komen door het ana!Jseren van de omvang van de problemen bjj het ITO-FAI trq;ect 
en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Allereerst zal in §5.1 getracht worden het centrale probleem, dat 
in hoefdstuk 3 vermeld staat, te valideren. Vervolgens staat in §5.2 een beschrjjving van de cases met voor elke case 
de ly·n van hoefdoorzaken. Daarnaast wordt het definitieve oorzaak-gevolg diagram gepresenteerd. In §5.3 wordt 
ingegaan op de theorie over het begrip kennis en van hieruit wordt getracht een indruk te geven van het 
kennisgebruik binnen NPD. Dit hoefdstuk wordt efgesloten met een conclusie van de diagnose in §5.4. 

5.1 Valideren van het centrale probleem 

Het valideren van het centrale probleem is nodig om fundament te geven aan het 
afstudeeronderzoek. Dit zal gebeuren door elk project dat de afgelopen 5 jaar afgerond dan wel 
nog gaande is, het resultaat te geven op basis van: 

► Aantal scraps FAI - het aantal FAI producten dat is afgekeurd door DA of de klant. 

► Doorlooptyd tot een succesvolle FAI - tijd die verstrijkt vanaf het moment dat een orde 1s 
toegewezen door de klant tot het moment dat de klant het F AI product goedkeurt. 

► Kosten ITO-F AI - de kosten die zijn gemaakt gedurende het TTO-F AI traject. 

Met een succesvolle F AI wordt bedoeld een F AI die door de klant geaccepteerd wordt ongeacht 
het aantal concessies aan het product. Eventueel gevolgd door een vrijgave voor productie. Het is 
mogelijk dat een aantal eisen niet gehaald worden, maar het product alsnog geaccepteerd wordt. 
De werkvoorbereider stelt dan een aantal concessies op die via een concessieaanvraag, waarnaar 
verwezen wordt in het F AI keuringsrapport, naar de klant gaan en die kan dan beslissen de 
concessies wel of niet te accepteren. 

De kosten zullen niet gedetailleerd beschreven worden in cijfers. Het is namelijk zo dat voor veel 
van deze projecten de F AI nog loopt en dus onduidelijk is hoe de kosten zich zullen ontwikkelen. 
Bovendien worden de kosten beïnvloed door veel factoren waarvan de impact moeilijk te bepalen 
is. Vaak zijn kosten ook sterk gerelateerd aan de wachttijd op data van de klant. Het is enkel de 
bedoeling om een beeld te vormen van waar er onnodige kosten gemaakt zijn, zoals scraps of 
uitval van machines. Ditzelfde geldt voor de tijd die is verstreken eer men een succesvolle F AI 
heeft weten te produceren. Wel zal ik gedetailleerd ingaan op de vraag waardoor de scraps zijn 
veroorzaakt omdat dit een essentieel onderdeel is van de diagnosefase. 

In de onderstaande tabel 5.1 staat per project de prestatie van de F AI aangeduid op basis van de 
drie genoemde factoren. De oranje gemarkeerde projecten zijn de projecten die bij het 
diepteonderzoek zijn onderzocht. 
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Klant Project Prestatie TTO-FAI fase 

Aantal FA/ scraps Doorlooptijd succesvolle Kosten TTO-FAI 
FA/ 

Lockheed F35 JSF airframe De pre-serie en FAI zijn De TTO is in een relatief 

Martin oarts: beiden afgerond voor dit goedkoop materiaal uitgevoerd. 

Prod. 003452547001 2 scrao FAI vijftal producten. Enige Hogere kosten door hogere 

Prod. 003452113001 aeen vertraging opgelopen door cyclustijd en uitbestedingen. 

Prod. 003452111001 qeen het aantal scraps. Bijkomende assembly tooling 

Prod.003420095003 
kosten. 

qeen 
Prod.003463171001 /72001 2 scrao ore-serie 

Rolls Royce F136 3B Fan case geen Vertraagd maar de oorzaak Overschrijding ingeschatte 
lag voornamelijk bij RR. uren manufacturing and 

CIAM 2 keer halve scrap programming. Deel van de 
extra kosten doorbelast naar 
RR. 

F136 Test Rig: Blisk stage 1 geen Duidelijk is wel dat alle Hogere tooling kosten dan 
projecten de nodige verwacht. Tevens bij komende 

F136 Test Rig: Blisk stage 2 geen vertraging hebben. kosten door de opgelopen 
Veranderende leverdatum vertraging. Doorbelast naar 

F136 Test Rig: Fan Case geen door allerlei RR. 
omstandigheden. 

Snecma M88 Turbine casing geen Voorspoedig verlopen. Kosten zijn hoog opgelopen 

(afgerond) doordat het proces nog altijd 
M88 Forward casing 2 Sterk vertraagd niet beheerst was. M.a.w. 

inrichting van productie-
M88 Rear casing 1 Sterk vertraagd systemen niet goed. Minder 

goede strategie bij de Rear. 
TP400 1 Veel druk vanuit de klant. Beperkte overschrijding door 
SM146 geen Ongeveer op tijd . scrap. 

Genera! Electric F136 blisk stage 1 geen Door een goede focus op Hoge kosten door de 2 scraps 

(afgerond) het project heeft men de van zeer kostbare bl isks. 
F136 blisk stage 2 1 • en 3° forging scrap blisks op tijd kunnen 

leveren. 

Tabel 5.1: Prestatie FA! op basis van drie factoren. 

Conclusie 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de prestaties van de F AI op basis van de drie factoren matig zijn. Zo zijn er 
bij alle klanten scraps geweest en is er op de GE blisks, de TP400 en de SM146 na een 
levertijdoverschrijding. De vertragingen die zijn opgelopen zijn toe te schrijven aan diverse 
omstandigheden waar DutchAero niet altijd de schuldige aan is. Later in de beschrijving van de 
projecten zal hier meer inzicht in verschaft worden. Wat niet uit de tabel is af te leiden, is dat er 
voor een aantal producten meerdere concessies zijn gedaan waarbij ze, hoewel niet aan alle eisen is 
voldaan, toch door de klant geaccepteerd zijn. 

In de Reports of Non-Conformance (RON) is te allen tijde terug te halen waardoor scraps 
veroorzaakt zijn. De klant eist namelijk dat er voor elk product vastgelegd moet worden wat de 
stappen zijn die in het productieproces zijn gemaakt en waar, maar vooral waarom iets is 
misgegaan. In bijlage G is in de uitgebreide analyse van de projecten kort samengevat wat de 
oorzaken zijn van de scraps. 

De bovengenoemde resultaten geven genoeg aanleiding om nader onderzoek te doen naar de 
problemen die spelen bij het TTO-F AI traject. De volgende paragraaf beschrijft dit onderzoek. 
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5.2 Case beschrijving 

Het volgende beschrijft de resultaten van de analyse die is uitgevoerd op de vier geselecteerde 
projecten. Het voornaamste doel van de analyse is vaststellen of het primaire oorzaak-gevolg 
diagram compleet en valide is. Verder is het van belang te achterhalen hoe erg het centrale 
probleem bij elk project speelt en in hoeverre de genoemde oorzaken van invloed zijn op het 
succes van het project. Het TTO-F AI traject bij LM en Rolls Royce is voor een deel door eigen 
observatie onderzocht. Bij de afgeronde projecten Snecma en GE is de analyse uitgevoerd aan de 
hand van interviews met de betrokkenen. 

De conceptuele clustermatrix (Miles and Huberman, 1994) gepresenteerd in tabel 5.2, geeft een 
overzicht weer van de invloed van de gegroepeerde factoren in de onderzochte projecten. Deze 
vormt een belangrijk deel van de analyse, mede omdat op basis hiervan de kernoorzaken van het 
centrale probleem per project geïdentificeerd zijn. De volgende paragrafen bespreken per case de 
belangrijkste bevindingen van de analyse. Een uitgebreide beschrijving van de analyse van de cases 
is terug te vinden in bijlage G. 

5.2.1 Lockheed Martin JSF project 

Het JSF project bestaat uit het ontwikkelen van 14 verschillende producten. De analyse richt zich 
op het onderzoeken van de ontwikkeling van een vijftal van deze producttypen vanwege het 
tijdsaspect. 

De analyse is gestart door het uitvoeren van interviews met de projecttearnleden. Daaruit bleek 
dat men het volle vertrouwen had in een goed verloop van het project. Dit kwam door de 
betrekkelijk lage complexiteit van de producten vergeleken met de casings en de blisken. Ter 
vergelijking, een airframe part heeft een bewerkingstijd van ongeveer 3 uur in tegenstelling tot een 
blisk, die enkele weken vereist. Het maken van de NC-programma's voor het verspaningsproces is 
volgens de programmeurs niet moeilijk, omdat er programmatechnisch gezien geen nieuwe kennis 
nodig is. Men heeft al veel kennis en ervaring opgebouwd uit de airframe producten die al jaren 
worden gemaakt. 

Al met al verwachtte men op voorhand bij de uitvoering van de F AI geen grote problemen. Aan 
deze verwachting is echter niet voldaan door een aantal incidenten dat zich op de productievloer 
voordeed. De incidentele fouten liepen als een rode lijn door het project en hebben tot vele 
frustraties geleid bij de betrokken projectleden. In tabel 1 in bijlage H zijn deze incidenten 
samengevat met de bijbehorende oorzaken en acties die genomen zijn om deze problemen op te 
lossen. Volgens de projectmanager hebben de meeste operators onvoldoende kennis om nieuwe 
producten te laten lopen. Het gaat hier om kennis ten aanzien van machines, het materiaal en het 
verspaningsgedrag van dit soort producten. Dit heeft tot gevolg dat men niet kan optimaliseren. 
De meer opgeleide operators tonen een zekere gedrevenheid en hebben zichzelf een 
gestructureerde werkwijze aangeleerd met ingebouwde automatismen waarin ze weinig ruimte 
over laten voor onzorgvuldige fouten. Een van de twee productie-engineers herkent dit probleem. 

In dit project vindt kennisdeling voornamelijk plaats door face-to-face communicatie. Het is 
echter niet altijd duidelijk wie wat weet, volgens de projectleden. Hierdoor is men veel tijd kwijt 
met het zoeken van informatie en kennis. 
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Het feit dat veel van de bestaande kennis ongestructureerd staat opgeslagen op de S:/Schijf maakt 
het nog moeilijker om kennis te hergebruiken. Er is verder noch sprake van een gestructureerd 
gepland projectoverleg, noch van een projectevaluatie, omdat de projectleider dit niet nodig acht. 

De doorlooptijd tot een succesvolle F AI is langer dan gepland wat voor een deel te wijten is aan 
de vele wijzigingen en fouten in het ontwerp van LM zelf. Er moet vaak gewacht worden op de 
vrijgave van de tekeningen door LM. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat het centrale probleem hier zeker speelt en dat dit 
grotendeels wordt veroorzaakt door de volgende hoofdoorzaken, die hieronder staan afgebeeld in 
figuur 5.1. 

Geen structureel 
over1eg 

Ambachtelijke 
werkwijze 

Onvoldoende 
opleiding operators 

Gebrek aan 
kennisdeling 

Onduidelijke 
taakverdeling 

Incidentele fouten 
productie 

Men weet niet waar 
en welke kennis 

aanwezig is 

Onvoldoende gebruik 
----.i bestaande kennis 

Door1ooptijd tot 
succesvolle FAI is te 

lang en dit proces 
brengt te hoge 

kosten met zich mee 

Vertraging door 
wijzigingen/fouten 

ontwerp 

Figuur 5.1: lijn van hoofdoorzaken project lockheed Martin 

5.2.2 Rolls Royce Test-Rig project 

Deelproject 1 Blisk Stage 2 
De analyse van dit project is gestart op het moment dat men de ITO fase voor de Stage 2 blisk 
net had afgerond. Al heel snel werd duidelijk dat er op het project een grote tijdsdruk stond die 
zijn invloed had op de beslissingen die gedurende het ontwikkeltraject zijn genomen. 

Het projectteam bestond uit de meest ervaren personen binnen de afdeling. Deze mensen 
maakten ook deel uit van het projectteam in het voorgaande GE blisk stage 2 project. De 
interviews suggereren dat de opgedane kennis in dat project vooral impliciete kennis is, die is 
opgeslagen in de hoofden van de mensen. Dit bemoeilijkt het delen van kennis en verklaart 
waarom men steeds terugvalt op dezelfde mensen. Een punt van kritiek wat duidelijk naar voren 
kwam in de interviews, was dat de technici (kennisdragers) te snel naar een oplossing zochten in 
plaats van eerst stapsgewijs naar die oplossing toe te werken. De projectleider heeft geprobeerd 
hier structuur in te brengen en zijn mensen erop te wijzen alles eerst goed te bespreken en geen 
overhaaste beslissingen te nemen. 
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Project Rolls Royce 
T.R. Fan Case T.R. Blisk Stage 2 

Rol van kennis in de voorfase van de FAI 
Hergebruik van - Niet duidelijk waar +/- Vooral kennis vanuit 
bestaande kennis en wat voor kennis voorgaand GE blisk project, 

aanwezig is maar vooral impliciete 
kennis. 

Toegankelijkheid - Slechte - Kennis vooral in de 
van kennis bereikbaarheid van hoofden van de mensen 

mensen bij RR 
Kennis- + Bij voorgaand RR - Moet verslag komen van 
waarborging 3B fancase project de gevolgde acties naar 

veel kennis aanleiding van de 
opgebouwd freesproblemen, maar men 

heeft er geen tijd voor. 

Inschatten van de + Op voorhand goed - Moeilijk door de 
risico's/ bepalen in te schatten en complexiteit van de bladen 
kritische punten bekend waar de - Te snel naar oplossing 

moeilijkheden liggen zoeken i.p.v. stapsgewijs . 

Kennisdrager + Meer verdeeld +/- Veel beslissingen 
onder programmeurs worden genomen op basis 

van ervaring van WVB, NC-
Pr. en product engineer 

Kennisdeling 
Mogelijkheden + Projectoverleg + Projectoverleg 
om kennis te + Technisch overleg 
delen vanuit de Wvb 

Creêren en + In overleg met de +/- Nieuwe kennis op het 
integreren van klant gezocht naar gebied van bladgeometrie, 
nieuwe kennis nieuwe oplossingen maar niet vastgelegd 

voor verbeteren van 
de strategie. 

Communicatie + Wekelijks + Op kritische momenten 
+ Technisch overleg veel overleg 
- Met RR niet soepel. + Wekelijks projectoverleg 

Factoren die - Niet weten waar - Afschermen van bepaalde 
kennisdelen bepaalde kennis is. kennis voor anderen 
belemmeren 

Uitvoering TTO-FAI 
Voorbereiding - Project staat onder - Project staat onder grote 
vandeFAI grote tijdsdruk tijdsdruk (politiek) 
(Inclusief TTO) (politiek) - Men neemt geen tijd voor 

bepaalde stappen 
- Geen TTO (programmeren) 

+/- Bij de TTO 1 airfoil goed 
gemaakt 

Levertijd klant - Erg vertraagd +/- Vertraagd maar kunnen 
beperken. 

Kwaliteit FAI + Mid af en +/- Veel problemen bij de 
(scraps of aantal geaccepteerd Stage 2, consessies, maar 
concessies) FAI wel geaccepteerd 

- Grote fout bij draaien 
Staqe 1, ook qeaccepteerd 

Feedback naar de +/- Financieel + Specialisten vaak 
betrokken eindrapport, maar aanwezig tijdens FAI 
mensen geen projectevaluatie +/- Geen proiectevaluatie 

Snecma 
Casings 

+/- Veel kennis opgebouwd, 
maar door vele wijzigingen 
van de klant ook nieuwe 
kennis vereist 

- Kennis is onoverzichtelijk 
verdeeld over diverse 
mensen 
+ Inventarisatie van 
bepaalde eisen van de 
klant. 
+/- Wordt veel vastgelegd , 
maar waar te vinden is niet 
duideliik 
+ Risico-inventarisatie van 
diverse bewerkingen 
- Procesbeheersing zeer 
moeizaam 

+ Diverse personen 
bijgedragen aan project. 

- Geen structureel overleg 

- Onvoldoende. De 
werkvoorbereider komt niet 
toe aan verbeteringen. 

- Inbreng van operators niet 
altijd positief ontvangen. 
- Slechte communicatie 
vanuit Snecma naar 
leverancier. 
- Niet duidelijk wie wat weet 

+ Voldoende voorbereiding 
voor de F Al omdat men 
toen alleen met Snecma 
bezig was. 

- Sommige producten sterk 
vertraagd (Forward en 
Rear) 
+ Turbine geen scrap 
- Forward 1 of 2 scrap 
- Rear 2 scrap 
- Na de FAI ging veel mis 

- Geen projectevaluatie. 
Men is meteen overgestapt 
naar lopende productie. 

TU/e 

Lockheed Martin 
JSF 

+/- Sterk afhankelijk van 
opgebouwde bestaande 
kennis , maar moeilijk terug 
te vinden. 

- Zoeken naar bepaalde 
kennis vergt veel tijd 

- Zeer matig. 
Wel bijhouden wat er 
misgaat en wat de oorzaken 
zijn . Maar er komen geen 
verbeter acties. 

+ Op voorhand risico's goed 
in te schatten 

+ Kennis van airframe 
producten breder gedragen 
in het bedrijf. 

- Op de S:/schijf kan men 
veel informatie kwijt, maar 
niet gestructureerd. 
- Geen projectoverleQ 
- Zeer beperkt. 
Logboek wordt ingevuld, 
maar niet goed gebruikt. 
- Geen processturing en 
beheersing. 

- Veel externe 
communicatie problemen 
metLM 

- Niet duidelijk wie wat weet 
- Veel kennis ligt bij LM die 
niet vrij çiedeeld wordt 

+ De TTO fase is voor bijna 
alle producten heel goed 
gegaan. Er was geen 
sprake van tijdsdruk. 

+/- Vertraagd maar minder 
erg (investment project) 

- Veel scraps door 
incidenten bij simpel 
veronderstelde producten. 

- Geen projectevaluatie 

Legenda: += positieve gebeurtenis, - = negatieve gebeurtenis,+/- = zowel positief als negatief 

Tabel 5.2: Scoringsmatrix cases 
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GE Blisk 
Stage 2 

+ Het leertraject bij de 
Stage 3 blisk heeft geleid 
tot nieuwe inzichten op 
kennisgebied 

- Weinig opgebouwde 
kennis 

+ Algemeen verslag t.a.v. 
het programmeren. De 
problemen vastgelegd die 
zich op strategisch gebied 
voordeden. 

+ Mbv brainstormsessies 
de kritische punten 
bepaald 
- Risicodenkend 
vermogen erg matig 
+ Als team gewerkt met 
dezelfde mensen als 
Stage 3 project. 
+ Goede inbreng en 
betrokkenheid. 

+ Veel overleg 

+ De Stage 3 was een 
ontwikkeling van een 
nieuwe technologie, veel 
trials van machine 
strategieën en dus veel 
kennis opgebouwd die nu 
erq bruikbaar is. 
+ Heel goed. Zowel intern 
als extern. 
+ Via brainstormsessies 
voorwaardes scheppen. 

geen 

+ Goed nauwkeurig 
gewerkt met een goede 
focus omdat dit de 1 • 
productie blisk was dus 
continu vooruit kijken. 
+ TTO heel vlot verlopen 

+ Op tijd 

- 2 keer scrap geweest te 
wijten aan incidenten. 

- Geen projectevaluatie 
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Als bedrijf loop je grote risico's wanneer kennis niet breed gedragen wordt maar centraal bij 
enkele personen ligt. Zo kan er kennis wegvloeien uit het bedrijf wanneer deze mensen wegvallen. 
Bovendien kan het delen van deze kennis met andere medewerkers tot nieuwe inzichten leiden die 
men nu misloopt. 

De problemen bij dit project kwamen vooral naar boven drijven tijdens het nafrezen van de 
bladen. Enkele van de problemen zijn samengevat in tabel 2 van bijlage H . De combinatie van 
tijdsdruk en het steeds terugvallen op dezelfde mensen speelden ook hier een grote rol. Belangrijk 
gegeven is namelijk dat bij de TIO slechts één enkel blad echt goed is gemaakt, waarna men is 
overgegaan tot de F AI. Achteraf is vastgesteld dat het beter was geweest wanneer eerst een aantal 
goede bladen na elkaar waren gemaakt met precies dezelfde parameters, alvorens de F AI te 
starten. In zoverre kan dus gesteld worden dat de voorbereiding op de F AI, onder invloed van 
tijdsdruk, niet voldoende is geweest. 

Bij het oplossen van bovenstaande problemen is men tot nieuwe inzichten gekomen. Tijdens de 
observatie van de F AI is gebleken dat deze gegenereerde kennis wederom niet expliciet wordt 
vastgelegd, maar wordt opgeslagen in de hoofden van de mensen. Een belangrijke oorzaak ligt in 
het feit dat er geen formele procedure is voor het waarborgen van kennis. Deze zou moeten 
beschrijven hoe de gegenereerde kennis dient te worden vastgelegd om te kunnen hergebruiken 
bij toekomstige vergelijkbare projecten. Een sprekend voorbeeld is dat er een verslag zou moeten 
komen van de toegepaste strategie met alle procesvariabelen die men heeft uitgeprobeerd om het 
frezen van de bladen beter te laten lopen. Na een aantal maanden is dit verslag er nog steeds niet 
gemaakt en waarschijnlijk zal dit ook niet meer gebeuren. Zo gaat er nieuw gegenereerde kennis 
verloren waardoor hergebruik van kennis niet meer mogelijk is . Ook bij dit project vindt geen 
projectevaluatie plaats met het projectteam waarbij de belangrijkste leerpunten in het project 
worden vastgelegd. Er vindt enkel een financiële eindrapportage plaats. 

Sterke punten in het project zijn dat er wekelijks een projectoverleg plaatsvindt met alle 
projectleden en daarnaast een technisch overleg. Een ander sterk punt is dat men op kritische 
momenten in het verspaningsproces veel overleg pleegt en daarbij diverse functies betrekt. 

Samenvattend zijn in figuur 5.2 de volgende hoofdoorzaken van het centrale probleem 
geïdentificeerd bij dit project. 
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waarborgmgsproces 
~ 1 G~o a,;delijk keoo;,. 

Kennis in hoofden 
van (enkele) Moeilijk inschatten 

mensen risico's en bepalen van - Onvoldoende 

- • ~ productkennis 
de kritische punten 

~, 
Steeds terugvallen - Gebrek aan 

1 
op dezelfde mensen - kennisdeling 

' 
Doorlooptijd tot succesvolle 

TTO onvoldoende - Onvoldoende - FAI is te lang en dit proces 
benut ~ voorbereiding FAI ~ brengt te hoge kosten met 

zich mee 

i,-
-

Tijdsdruk - Te oplossingsgerichte - werkwijze 

Vertraging door wijzigingen/ 
fouten ontwerp 

Figuur 5.2: Hoofdoorzaken project Rolls Royce Blisk Stage 2 

Deelproject 2 Fan Case 
Bij het ontwikkelen van de Fan Case is men van begin af aan voorzichtig te werk gegaan. Uit 
ervaring (vorige RR 3B Fan Case) weet men dat dit product zeer complex is door de vele 
bewerkingen aan het product. Er is veel kennis aanwezig ten aanzien van de ontwikkeling van de 
Fan Case en deze kennis is meer verdeeld onder de programmeurs dan bij de blisks het geval is. 
Interviews met de projectteamleden suggereren echter wel dat niet altijd duidelijk is waar en wat 
voor kennis aanwezig is. Hierdoor werd de bestaande kennis onvoldoende hergebruikt. 

Een ander probleem dat zich voordeed is dat het wiel voor sommige activiteiten opnieuw werd 
uitgevonden, omdat men niet precies van elkaar weet wat wel en niet gedaan is door de ander in 
het verleden. Een goed voorbeeld is de bewerking waarbij de broadsgaten worden aangebracht. 
Deze broadsgaten waren in het verleden ook op andere casings aanwezig en deze bewerking is dus 
in een eerder stadium geprogrammeerd door een andere programmeur. Hier was de programmeur 
niet van op de hoogte. 

Planningstechnisch is dit project moeilijk verlopen. De casings vergden, door de vele diverse 
bewerkingen die ze moesten ondergaan, veel flexibiliteit van de productievloer. Bovendien eiste 
de lopende productie van Snecma de nodige capaciteit op. Dit had als gevolg dat men de F AI in 
de avond en nacht moest uitvoeren. Het nadeel hiervan is dat wanneer problemen zich voordeden 
waar de operator zelf geen antwoord op heeft, het proces wordt gestopt. Gedurende de nacht 
zijn er namelijk geen specialisten aanwezig die kunnen helpen. 
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Dit is een aantal keer gebeurd en ook hiermee is veel tijd verloren gegaan. Wel is geprobeerd dit 
enigszins op te vangen doordat de programmeur langer in de avond en in het weekend aanwezig 
was . 

Dit zijn de hoofdoorzaken van het centrale probleem bij dit project: 

Men weet niet waar en 
welke kennis aanwezig is 

Afwezigheid specialist 
tijdens opspelende 

problemen FAI 

Het wiel opnieuw 
uitvinden 

Figuur 5.3: Hoofdoorzaken Rolls Royce Fan Case 

5.2.3 Snecma Casings project 

Planningtechnisch 
moeilijk 

Doorlooptijd tot 
succesvolle FAI duurt 
te lang en dit proces 

brengt te hoge kosten 
met zich mee 

Vertraging door 
wijzigingen/fouten 

ontwerp 

Dit project is ongeveer 3 jaar geleden afgerond en de producten zijn nu in lopende productie 
genomen op de afdeling Advanced Machining. De analyse richt zich op het project Snecma 
(TIO-FAI) en op de lopende productie. Er is in de voorgaande jaren al veel kennis opgebouwd 
en veel mensen hebben bijgedragen aan dit project. Door de vele wijzigingen in de 
teamsamenstelling is de kennis wel breed gedragen, maar daardoor ook onoverzichtelijk verdeeld 
onder de mensen. Het is niet duidelijk waar en wat voor specifieke kennis er nu aanwezig is, 
waardoor deze kennis in wezen verloren gaat. Er vindt onvoldoende hergebruik plaats van 
bestaande kennis. 

In het TTO-F AI traject zijn een aantal dingen misgegaan met scrap als gevolg. De meeste 
problemen ontstonden echter bij de overstap naar de lopende productie die zich kenmerkt door 
vele incidentele fouten. Het centrale probleem dat hier speelt is dat het productieproces niet 
beheerst is. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de continue productwijzigingen die onder 
invloed van de klant het proces verstoren. Er is in de voorgaande jaren al veel kennis opgebouwd, 
maar door de productwijzigingen is ook veel nieuwe kennis vereist. 

Uit de interviews en gesprekken met de betrokkenen blijkt dat problemen ook te maken hebben 
met een instabiele programmeeromgeving waarbij er nog veel bugs in de programma's zitten. 
Door een tekort aan mensen en de vele wijzigingen van de klant komt men niet toe aan 
procesverbeteringen die het productieproces beheers baar moeten maken. 
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Bovenstaande staat in het volgende schema van hoofdoorzaken samengevat: 

Men weet niet waar 
en welke kennis 

aanwezig is 

Instabiele 
programmeer

omgeving 

Productwijzigingen ------• 
Snecma 

Tekort aan mensen ------• 

Onvoldoende 
gebruik bestaande 

kennis 

productieproces 

Men komt niet toe 

Onvoldoende 
productkennis 

Hardheid 
smeedstukken 

aan ----• Hoog aantal RON's 
procesverbeteringen 

Figuur 5.4: Hoofdoorzaken lopende productie Snecma 

5.2.4 General Electric Blisk Stage 2 project 

TU/e 

Incidentele fouten 
productie 

Veel 
productafwijkingen 

(scraps) 

In wezen is met dit project alles opgebouwd. Zowel qua ervaring als de infrastructuur en de 
inrichting van secundaire processen (Fluor Penetrant Onderzoek, CMM, trommelen). Menig 
betrokkene stelt dat er ten tijde van dit project meer als een team is gewerkt met een goede 
expertise en veel aandacht voor het project. Men moest zich aan een cruciale levertijd houden en 
de druk was hoog. Dit vormde echter geen probleem doordat een goede planning is gehanteerd. 
Er werd goed vooruit gekeken waarbij belangrijke beslissingen zorgvuldig en ongehaast gemaakt 
werden. Ook vond er veel overleg plaats tussen de betrokkenen. Via brainstormsessies kon men 
voorwaardes scheppen voor de planning en de kritische punten bepalen. Men had echter nog niet 
veel ervaring met dit soort producten en was niet in staat om bepaalde risico's goed in te schatten 
van de te nemen beslissingen. Een ander punt dat ook goed verliep is de communicatie zowel 
intern als extern met de klant. Deze verliep veel minder chaotisch dan nu het geval is bij 
Lockheed Martin en Rolls Royce. 

Concluderend kan gesteld worden dat het centrale probleem, voor wat betreft de doorlooptijd tot 
een succesvolle F AI, minder heeft gespeeld dan bij de andere projecten het geval is. Men heeft, 
ondanks de twee scraps, de blisks op tijd kunnen leveren. Wel zijn de kosten hoog opgelopen 
door de twee kostbare scraps. In het bijzonder een goede focus op het project door alle 
betrokkenen lijkt te hebben bijgedragen aan het succesvolle verloop van het project. Men was erg 
tevreden zeker gezien het feit dat dit de eerste productieblisk was. Beslissingen werden in goed 
overleg gemaakt en de communicatie verliep zowel intern als extern heel goed. 
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5.2.5 Het definitieve oorzaak-gevolg diagram 

De precieze impact van de geïdentificeerde kernoorzaken op het centrale probleem is moeilijk te 
bepalen. Wel is te constateren dat een aantal oorzaken bij diverse projecten invloed hebben op de 
doorlooptijd en de kosten van de F AI. Door het combineren van de afzonderlijke oorzaak-gevolg 
diagrammen kunnen deze oorzaken geïdentificeerd worden. In figuur 5.5 staat het definitieve 
oorzaak-gevolg diagram afgebeeld, verkregen door de afzonderlijke diagrammen te combineren. 
Kanttekening bij dit diagram is dat de geïdentificeerde oorzaken die specifiek voor de lopende 
productie van Snecma van kracht zijn, niet zijn opgenomen in dit diagram. Oorzaken die 
overeenkomstig, in zowel de lopende productie van Snecma en de ontwikkelingsprojecten van 
invloed zijn, zijn hier wel in meegenomen. De focus van dit afstudeerproject ligt namelijk op de 
problematiek die speelt in het TIO-FAI traject. 

Te 
Tijdsdruk ----- oplossingsgerichte-----

Onvoldoende 

• tl .... 

Geen duidelijk 
kennis

w aarborginsproces 

Legenda: 
Rood= Het centrale 
probleem 
Blauw "' oorzaak in 4 
projecten 
Geel = oorzaak in 3 projecten 
Groen = oorzaak in 2 
projecten 
Overig = oorzaak in 1 project 

....,._ ---
Kenn is in hoofden 

van (enkele) 
mensen 

werkwijze 

TTO onvoldoende 
benut 

Men weet niet 
waar en welke 

kennis aanwezig is 

Steeds terugvallen 
op dezelfde 

mensen 

Geen structureel 

0'1/&r1eg -----

Onoplettendheid 
door routine in het 

w erk 

Voorwaarden 
proces niet goed - ---- ---• 

ingericht 

Onvoldoende 
gebruik bestaande 

kennis 

Figuur 5.5: Definitieve oorz.aak-gevolg diagram 

Doorloopt ij d tot een 
succesvolle FAI is te 

lang en d it proces 
brengt hoge kosten 

met zich mee 

In samenspraak met de opdrachtgever is besloten dat het herontwerp geen nadruk legt op de 
incidentele fouten, maar deze wel in ogenschouw neemt. Reden hiervan is dat er een intern 
onderzoek loopt naar de aard van de fouten en mogelijke oplossingen. E en kernoorzaak die bij 
alle projecten invloed heeft op de doorlooptijd en kosten tot een succesvolle F AI, is de vertraging 
die optreed door wijzigingen/ fouten in het ontwerp van de klant. Dit valt buiten de scope van het 
project. 

De volgende paragraaf gaat in op de theorie betreffende het begrip kennis. Daarna wordt 
specifieker ingegaan op de wijze waarop men bij een aantal processtappen in de werkmethodiek 
van klantprojecten omgaat met de aanwezige kennis binnen de afdeling NPD. 
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5.3 Theorie 

Deze paragraaf behandelt de definitie van kennis en de classificatie van kennis uit de literatuur, 
zoals deze in dit onderzoek is gehanteerd. Nadien wordt inzicht gegeven in de variëteit aan kennis 
en de wijze waarop men met kennis omgaat binnen een aantal belangrijke processen in het TTO
F AI traject. 

5.3.1 Kennis 

Kennis opgedaan bij voorgaande projecten kan dienen als voeding voor het leerproces om 
bepaalde processtappen efficiënter uit te voeren om zo sneller te komen tot een succesvolle F AI. 
Vele wetenschappers zijn het erover eens dat kennis een zeer belangrijke rol speelt bij innovatieve 
projecten. Kennis dient opgebouwd te worden ten aanzien van de diverse productieprocessen, de 
producten en de materialen die gebruikt worden. 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. Kennis kan, zeker voor een 
kennisintensief bedrijf als DA, worden beschouwd als een productiefactor (naast kapitaal, 
grondstoffen en arbeid), die in de huidige kenniseconomie een onderscheidende factor is tussen 
bedrijven. In tegenstelling tot de traditionele productiefactoren is kennis niet tastbaar en 
persoonsgebonden waardoor deze moeilijker te lokaliseren en aangewend kan worden. 

Voordat gedetailleerder op het begrip kennis kan worden ingegaan is het verstandig eerst een 
onderscheid te maken tussen drie veel door elkaar gebruikte begrippen, namelijk: data, informatie 
en kennis. Weggeman (1997) definieert deze als volgt: 

• Data: symbolische representatie van getallen, hoeveelheden, grootheden of feiten. 

• Informatie: wanneer een persoon betekenis toevoegt aan de verkregen gegevens. 

• Kennis: het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren door gegevens 
(van externe bronnen) te verbinden, te laten reageren met eigen informatie, vaardigheden, 
ervaringen en attituden. 

Weggeman (1997) heeft een formule ontwikkeld waarin hij stelt dat kennis een functie is van 
informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden waarover iemand op een bepaald moment 
beschikt, K=I.EVA. 
• De informatiecomponent van kennis (I), ook wel geëxpliciteerde kennis of gecodificeerde 

kennis genoemd, kan door de bezitter persoonsonafhankelijk gemaakt worden in de vorm van 
theorieën, formules, procedures, schema's, tekeningen en dergelijke 

• De EVA component van kennis, ook wel impliciete of 'tacit knowledge' genoemd bestaat uit 
persoonsafhankelijke ervaringen, vaardigheden en attituden. Deze drie begrippen worden 
samen ook wel competentie genoemd. 

In dit onderzoek wordt voor het begrip kennis de bovenstaande definitie gehanteerd. Er bestaan 
voor kennis vele andere definities die verder niet ter sprake komen. Wel van belang zijn de 
classificaties die door diverse wetenschappers zijn genoemd. De classificaties kunnen helpen te 
onderzoeken wat voor soort kennis er binnen DutchAero aanwezig is en ontdekken waar het dan 
specifiek misgaat tijdens het TTO-F AI traject. 
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Nonaka en Takeuchi (1995) maken een onderscheid tussen expliciete en tacit (impliciet) kennis. 
Ze stellen dat expliciete (gecodificeerde) kennis via een formele, systematische taal kan worden 
overgebracht op anderen. Deze kennis kan worden uitgedrukt in woorden of getallen en daardoor 
makkelijk gecommuniceerd en gedeeld worden in de vorm van harde data, formules en 
procedures. Impliciete kennis daarentegen is niet-tastbare kennis (stilzwijgend) die 
persoonsgebonden en moeilijk te formaliseren is . Overtuigingen, zienswijzen, maar ook 
ambachtelijke bekwaamheden en vaardigheden vallen onder deze categorie van kennis. 

Een belangrijke stelling die Nonaka en Takeuchi (1995) hierbij benadrukken is dat impliciete en 
expliciete kennis niet onafhankelijk maar complementair aan elkaar zijn . Zij stellen dat tacit kennis 
meer persoonlijk en contextspecifiek is . Dit maakt het lastig om tacit kennis met behulp van 
informatietechnologie over te brengen. Expliciete kennis heeft een meer formele vorm waardoor 
informatietechnologie een optie is ter verbetering van kennisprocessen. Dit is vergelijkbaar met de 
twee benaderingen van kennismanagement van Weggeman (1997) . 
• De stockbenadering, dat kennis wél objectief overdraagbaar is. Het gaat daarbij vooral om het 

opslaan van informatie in systemen en databases, waarbij ICT natuurlijk een belangrijke rol 
speelt. 

• De flowbenadering, dat kennis niet objectief overdraagbaar is. Daarbij komt het accent vooral 
op het faciliteren van leerprocessen tussen professionals te liggen. ICT heeft daarbij een 
ondersteunende rol. 

Impliciete en expliciete kennis kunnen in elkaar overgaan volgens onderstaand kennisconversie 
model van Nonaka en Takeuchi (1995) . 

To 
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Socialisatie 
Het proces waarbij ervaringen van persoon tot 
persoon worden uitgewisseld, bijvoorbeeld door 
imiteren. 

Extemalisatie 
Impliciete kennis wordt in taal of tekeningen 
uitgedrukt tot expliciete kennis in de vorm van 
theorie, modellen etc. 

Combinatie 
Bestaande expliciete kennis wordt geordend door 
samenvoeging, sortering, classificatie 

lntemalisatie 
Expliciete kennis gaat deel uitmaken van de 
persoonsgebonden kennis. Het zich eigen maken 
van kennis ~eam-by-doing) 

Figuur 5.6: Kennisconversie proces, Nonaka en Takeuchi (1995) 

Het expliciet of impliciet zijn van kennis bij DutchAero heeft gevolgen voor het delen, creëren en 
waarborgen van kennis. Wanneer er veel impliciete kennis aanwezig is in de hoofden van de 
mensen dan dienen de processen socialisatie en extemalisatie te leiden tot het delen van deze 
kennis . 
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Socialisatie kan dan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld meester-gezel relaties op te zetten. Is 
er daarentegen voornamelijk expliciete kennis aanwezig dan is het zinvol te kijken naar de 
mogelijkheden om de bestaande kennis te combineren. Door het omzetten en combineren van 
bestaande expliciete kennis kan men nieuwe kennis creëren. De classificatie van kennis in 
expliciete en impliciete kennis is weliswaar een vrij basale verdeling, maar voor dit onderzoek is dit 
voldoende. 

5.3.2 Kennis in de ontwikkeling van een nieuw product 

In het volgende wordt een indruk gegeven van het huidige gebruik van kennis die er binnen de 
afdeling NPD bij DutchAero aanwezig is. Het doel is te achterhalen wat voor soorten kennis, 
zowel expliciete als impliciete kennis, in het TIO-F AI traject ( deels ook strategiebepaling) 
aanwezig is en hoe men hiermee omgaat. Voor een gestructureerde aanpak is gebruik gemaakt van 
het Organizational Memory Model van Walsh en Ungson (1991) afgebeeld in figuur 5.7. De 
nadruk ligt op drie kennisgerelateerde processen, namelijk het verwerven van kennis, de opslag 
van kennis en hergebruik van kennis. 

Opslag van 
kennis 

Verwerven 
van kennis 

Hergebruik 
van kennis 

Figuur 5.7: Organizational Memory Model (Walsh and Ungson, 1991) 

In overleg met de Manager Technology & NPD zijn een aantal processtappen m de 
werkmethodiek van klantprojecten geselecteerd voor nader onderzoek. Dit z11n de 
strategiebepaling van het verspaningsproces (programmeren), het bepalen van de 
opspanmiddelen, feitelijke uitvoering van de F AL Deze processen zijn belangrijk, omdat men 
hiermee in feite vastlegt hoe het product gemaakt gaat worden. Ze zijn in grote mate bepalend 
voor het succes van de F AL 

Strategiebepaling van de verspanende bewerkingen 
Een processtap die nader is onderzocht, is de strategiebepaling van de verspanende bewerkingen 
voor het nieuwe product met als resultaat het NC-programma. Dit doet de programmeur zelf 
voor de meeste simpele producten. Bij de complexere motoronderdelen gebeurt dit in 
samenspraak met de werkvoorbereider. De kennis die regelmatig geraadpleegd wordt en uit 
documenten bestaat, zijn de HTML documenten waarop de algemene beschrijving van 
werkmethodes staat. 
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Kennis-waarborging gebeurt vooral door de NC-programma's zelf en door de historie files die per 
product worden bijgehouden waarin alle wijzigingen met bijbehorende redenen staan beschreven. 
Verder laat de programmeur bij bepaalde veranderingen een nieuwsbrief naar de andere 
programmeurs uitgaan met behulp van een schijfje. Binnen de programmeurs is één persoon die 
veel kennis omtrent machines, postprocessors en V ericut bezit, waardoor men vaak op hem 
terugvalt. Deze kennis is een combinatie van zowel expliciete en impliciete kennis en is moeilijk te 
delen. Wil men het werk beter kunnen verdelen onder de programmeurs dan zou men meer 
energie moeten steken in het socialisatieproces van Nonaka en Takeuchi (1995). Zo kunnen 
programmeurs leren van elkaars ervaringen en tevens leidt dit tot meer standaardisatie in de 
werkwijze van de programmeurs. 

Tooling opspanmiddelen 
Het bepalen van de opspanmiddelen (tooling) waarmee het product in de machine wordt 
vastgezet, om vrij te zijn van trillingen, is ook onderzocht. Kennis over de diverse 
opspanmiddelen is ook heel centraal bij slechts enkele personen aanwezig. De specialist werkt 
meestal vanuit een CAD model van het product. Bij een aantal producten van de afdeling SMC 
ontbreekt dit model wel eens, terwijl dit bij TM nooit het geval is. Kennis ten aanzien van 
opspantechnieken (makkelijker en minder technisch) moet opgebouwd worden zodat het 
ontwikkelproces van de mal nog sneller gaat. Zijn kennis bestaat voornamelijk uit: materiaalkennis 
(cursussen, leverancier van materiaal, internet, Matweb), proceskennis (frezen, draaien, ECM) en 
routestappen van producten. Hij heeft veel contact met de werkvoorbereider en operators. De 
problemen die hij aanstipt zijn o.a. de slechte communicatie vanuit de afdeling Sheet Metal 
Components. Zij voeren vaak veranderingen door aan mallen of andere tooling onderdelen 
zonder dit naar hem te communiceren. Tevens leggen ze weinig vast van wat ze doen. Hierdoor 
dient hij een mal weer van begin af aan te ontwerpen wat allemaal extra werk is. Een ander 
probleem is het late moment waarop de tooling specialist wordt aangesproken en op de hoogte 
wordt gebracht van een nieuwe taak. Hij zou al veel eerder betrokken willen worden in het proces 
om ervoor zorgen dat bepaalde dingen gecombineerd worden, bijv. een meet/ span combinatie. 
Bij LM is dit nu wel het geval. 

Uitvoering FAI 
Enkele maanden geleden is er een intern onderzoek uitgevoerd door een andere student (van Os, 
2006) naar de huidige status van het databeheer bij DutchAero B.V. Daarbij is de weg die de 
technische productdata afleggen in kaart gebracht. Tevens is gekeken naar de karakteristieken van 
deze data en is onderzocht welke eventuele hiaten aanwezig zijn in het huidige datamanagement. 

Een van de belangrijke conclusies daarin die betrekking hebben op dit onderzoek, is dat er is 
gebleken dat de bevindingen van de Tool Try Out en van de First Article Inspection niet centraal 
gearchiveerd worden. De F AI mappen kunnen bij de werkvoorbereider liggen of bewaard worden 
in een archief bij Controle. Andere worden weer opgeslagen in de kelder. Er zijn geen duidelijke 
richtlijnen voor het gebruik van deze informatie. Dit is een belangrijke constatering, omdat men 
hiermee verlet dat er lering getrokken wordt uit de gevolgde werkwijzen en bevindingen van de 
uitgevoerde TIO-FAI activiteiten. Slechts dat wat in de hoofden van de mensen is bijgebleven, 
wordt bij een opvolgend project toegepast .. De analyse in dit onderzoek bevestigd dit probleem. 
Bij het Rolls Royce project worden tijdens de F AI beslissingen genomen waarbij er niet veel 
aandacht wordt besteed aan het vastleggen van de gevolgde acties. De beslissingen zijn vaak 
gebaseerd op ervaring (impliciete kennis). 
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Het is haast onmogelijk om achteraf precies vast te leggen welke acties zijn ondernomen en met 
welke beweegredenen, zonder daarbij zaken over het hoofd te zien. Daarom moet men altijd 
vastleggen wat de problemen zijn, de onderliggende oorzaken en de ondernomen acties, zoals dit 
in bijlage H ook is gedaan. Ook bij het LM project wordt er niet efficiënt omgegaan met de 
verkregen bevindingen in de F AI. Het aantal scraps dat zich hier voordeed, veroorzaakt door 
incidentele fouten, vormde het grootste probleem. Scraps zelf worden altijd gerapporteerd en 
geëvalueerd. Niet duidelijk is echter wat men aan acties heeft ondernomen om deze in het vervolg 
te voorkomen. Dit alles wijst erop dat het externalisatie proces in het kennisconversie model van 
Nonaka en Takeuchi (1995), waarbij impliciete kennis wordt omgezet in expliciete kennis, niet 
voldoende wordt gedaan. 

Uit het dataonderzoek en de interviews is ook gebleken dat een aanzienlijk deel van de 
productdata (expliciete kennis) wordt opgeslagen op de S:/Schijf van DutchAero. Elke afdeling 
heeft zo haar eigen folder waar de medewerkers hun data op diverse wijzen opslaan. Veel van de 
expliciete kennis uit de airframe industrie die bruikbaar is bij het Lockheed Martin project bevindt 
zich op de S:-/Schijf en wordt onvoldoende hergebruikt. Belangrijkste reden die men hiervoor 
opgeeft is dat de data ongestructureerd en dus moeilijk terug te vinden is. Ordenen van de S:
/Schijf is noodzakelijk. In het kennisconversie model is dit in feite het combinatie proces waarbij 
expliciete kennis wordt geordend door het samenvoegen, sorteren of classificeren van bestaande 
expliciete kennis. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat zowel de expliciete als de impliciete kennis 
binnen het TTO-FAI traject niet goed genoeg wordt gebruikt. Aan de ene kant is er de vele 
opgebouwde expliciete kennis die is opgebouwd, maar ongestructureerd verspreid ligt in het 
bedrijf. En aan de andere kant wordt de impliciete kennis, die zich in de hoofden van (enkele) 
personen bevindt, in onvoldoende mate gedeeld. 

5.4 Conclusies diagnose 

De analyse van de projecten heeft meer duidelijkheid kunnen geven in de problematiek die speelt 
in het TTO-FAI traject. Er is aangetoond dat het centrale probleem werkelijk speelt binnen DA. 
Deze paragraaf zal enkele conclusies ten aanzien van de diagnose bespreken en dient als 
uitgangspunt voor de oplossingsrichtingen van het herontwerp. 

e van de projecten heeft meer duidelijkheid kunnen geven in de proble 
in het TTO-FA traJ an etoond dat het ce werkelijk speelt binnen DA. 
Deze paragraaf zal en s e van de diagnose bespreken en dient als 

unt voor de oplossingsrichtingen van het herontwerp. 

In de analyse is gebleken dat veel voorkomende problemen gerelateerd zijn aan de wijze waarop 
men bij de uitvoering van klantenprojecten omgaat met kennis. De problemen kunnen 
gerelateerd worden aan de drie processen gericht op de rol van kennis, volgens het Organizational 
Memory Model van Walsh en Ungson (1991) . Dit zijn het verwerven, opslaan en hergebruik van 
kennis. 
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Verwerven en vastleggen van kennis 
Bij DutchAero wordt nieuwe kennis voornamelijk verworden op basis van het learning-by-doing 
principe. In het ontwikkeltraject wordt veel kennis gegenereerd. Het huidige Rolls Royce Test-Rig 
levert bijvoorbeeld veel nieuwe inzichten op. Het is dan wel van belang de nieuwe gegenereerde 
kennis dusdanig vast te leggen dat deze hergebruikt kan worden bij toekomstige projecten. De 
analyse heeft echter laten zien dat veel kennis opgeslagen wordt in de vorm van ervaring 
(impliciete kennis). Wanneer de ervaringen efficiënt gedeeld zouden worden hoeft dit niet zozeer 
een probleem te zijn, maar ook dit gebeurt in zeer beperkte mate. Dit heeft als gevolg dat men 
vaak op dezelfde mensen is aangewezen wanneer het gaat om specialistische kennis. Een 
regelmatig terugkomende oorzaak in het TTO-FAI traject die hiermee samenhangt, is dat men 
niet weet waar en welke kennis te vinden is (ontbreken van metakennis). Dit maakt het zoeken 
naar de nodige informatie een tijdrovende zaak. Tevens leidt dit tot het onnodig tijd steken in 
zaken die mogelijk door een ander al zijn gedaan (re-inventing the wheel). Faraj en Sproull (2000) 
stellen dat het kennen van de locatie van expertise (kennis) belangrijke activiteit is, dat een 
Development Team moet managen om effectief te zijn. 

In de analyse van de projecten is ook gebleken, dat bij de meerderheid van de projecten geen 
projectevaluatie is uitgevoerd. Wanneer dit wel is gedaan, beperkte de evaluatie zich slechts tot een 
financiële rapportage opgesteld door de projectleider. Het niet uitvoeren van een projectevaluatie 
is een gemiste kans om de belangrijkste leerpunten en de succes- of faalfactoren vast te leggen. In 
de opvolgende projecten kunnen deze gebruikt worden om het ontwikkelproces mogelijk beter en 
sneller te laten verlopen. 

Hergebruik van kennis 
Al deze problemen hebben hun invloed op een niet efficiënt hergebruik van de bestaande kennis. 
Het niet gestructureerd vastleggen van kennis maakt hergebruik van kennis bij voorbaat 
onmogelijk. Het gaat hier naast de expliciete kennis die ongestructureerd binnen DutchAero 
aanwezig is, ook om het bewust zijn van de ervaring en competenties die andere personen 
bezitten. Een belangrijke component van de impliciete kennis die dient te worden hergebruikt, 
zijn de beslissingsmomenten en de gemaakte afwegingen tijdens het ontwerpen van het 
productieproces. Deze moet men beter vastleggen gedurende het project, zodat dit ten goede 
komt voor andere nieuwe projecten 

De onderzoeker is van mening dat de kern van de problemen die hierboven beschreven staan, ligt 
in het feit dat er geen duidelijk gespecificeerd kennis-waarborgingsproces is. In de tussentijdse 
bijeenkomst is dit gecommuniceerd naar de klankbordgroep. De opdrachtgever was het hier over 
eens en gaf aan dat er mede tijdens de Tool Try Out veel onduidelijkheid is in de uitvoering. Dit 
heeft geleid tot de keuze om nader onderzoek te doen naar de invulling van de TTO fase. Een 
belangrijke constatering was dat er geen formele procedure is opgesteld die beschrijft wie 
waarvoor verantwoordelijk is en hoe men met de verworven kennis moet omgaan. Daarom heeft 
de onderzoeker besloten om in een deel van het herontwerp een procesbeschrijving van de TTO 
te formuleren, waarbij de nadruk ligt op het efficiënt verwerven en opslaan van kennis om deze te 
kunnen hergebruiken, zowel tijdens als in opvolgende projecten. 

De analyse van de projecten heeft diverse problemen en verbetermogelijkheden geïdentificeerd 
dat een mogelijk herontwerp moet aanpakken om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van 
het TTO-FAI traject. Het volgende hoofdstuk presenteert de realisatie van deze verbeteringen aan 
de hand van het herontwerp. 
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6. Herontwerp werkmethodiek klantenprojecten 

In dit hoofdstuk wordt eerst in §6.1 aangegeven welke kernoorzaken uit de diagnose in het herontwerp worden 
aangepakt. Paragraef 6.2 behandelt de eisen aan het herontwerp. Daarna worden in §6.3 de strategie en de 
hoofdlijnen van het herontwerp uitgelegd In de daarop volgende §6.4 t/ m §6.6 worden de onderdelen van het 
herontwerp beschreven. Tot slot wordt in § 6. 7 een implementatieplan uiteengezet. 

6.1 Van diagnose naar herontwerp 

In de diagnose is gebleken dat het TTO-F AI traject, zoals dat momenteel wordt uitgevoerd kampt 
met diverse problemen. Onderzoek naar de historie van uitgevoerde F AI's heeft uitgewezen dat er 
relatief veel scrap was en dat mede hierdoor zich levertijdsoverschrijdingen voordeden. Hiermee is 
aangetoond dat de geformuleerde probleemstelling inderdaad van kracht is wat nader onderzoek 
naar dit probleem valideert. 

Enkele belangrijke kernoorzaken die hieraan ten grondslag liggen, zijn geïdentificeerd. De 
voorwaarden voor het produceren van een goed product blijken niet voldoènde aanwezig te zijn 
en leiden ertoe dat men te snel tot de F AI overgaat. Met andere woorden het productieproces is 
niet voldoende beheerst en zo ingericht dat de F AI zonder grote problemen kan verlopen. Er is 
aangetoond dat er niet goed gebruik wordt gemaakt van de aanwezige bestaande kennis. 
Bovendien ontbreekt bij de medewerkers metakennis (kennis over kennis) waardoor men niet 
weet waar en welke kennis er binnen de organisatie aanwezig is . Dit maakt het lastig, bij een nieuw 
project, te identificeren wat voor kennis ontbreekt en moet worden verworven. Tevens speelt 
kennisdeling een ondergeschikte rol en wordt in onvoldoende mate in praktijk gebracht. Al met al 
is geconcludeerd dat in de huidige aanpak van klantprojecten weinig aandacht besteed wordt aan 
het ontwikkelen, delen, toepassen en vastleggen van kennis en dat de mogelijkheden daarvoor 
beperkt zijn. Hierdoor ondervinden de werknemers te weinig stimulans om te leren uit 
voorgaande projecten en tot innovatieve oplossingen te komen. Men valt vaak terug op de 
ervaring die in de loop der jaren is opgedaan. Dit is veelal impliciete kennis opgeslagen in de 
hoofden van de mensen. Met als gevolg dat de kennis die is verworven deels verloren gaat en dat 
het delen van kennis onder de medewerkers wordt bemoeilijkt. Wil men het ontwikkeltraject voor 
nieuwe producten verkorten dan is het zaak om de kennis die men genereert op efficiënte wijze te 
managen om te kunnen hergebruiken in toekomstige projecten. 

Bij elk nieuw project komt men voor problemen te staan die vereisen dat beroep wordt gedaan op 
bestaande, maar vaak nog meer op innovatieve oplossingen. "Continuous learning" is een pré 
voor innovatieve organisaties en daarvoor is het zaak om voortdurend bezig te zijn met het 
vergaren van nieuwe kennis. Een belangrijk proces in het genereren van deze kennis binnen een 
klantproject om tot een succesvolle F AI te komen, is de testfase die aan de F AI voorafgaat. De 
diagnose heeft uitgewezen dat deze testfase - in het bijzonder de TTO fase die in alle onderzochte 
projecten een belangrijke bron was (zou moeten zijn) voor het vergaren van kennis - niet goed 
wordt ingevuld. Dit heeft als gevolg dat in de F AI diverse problemen naar boven drijven waar niet 
op gerekend is. Het herontwerp richt zich op de mogelijkheden die er zijn om hergebruik, opslag 
en deling van kennis te bevorderen om een bijdrage te leveren aan een verkorting van de 
doorlooptijd van een nieuw product. 
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6.2 Eisen aan het herontwerp 

Het belangrijkste aspect in het determineren van de ontwerpeisen is het definiëren van de functie 
van het herontwerp. Het herontwerp moet een bijdrage leveren aan het oplossen van het centrale 
probleem: 

De doorlooptijd tot een succesvolle F AI duurt te lang en dit proces 
brengt te hoge kosten met zich mee. 

De analyse heeft uitgewezen dat het probleem voornamelijk ligt in de wijze waarop men bij de 
uitvoering van klantenprojecten omgaat met kennis. De set van ontwerpeisen zijn onderverdeeld 
in de volgende gebieden: 

❖ Functionele eisen: kern van de specificatie in de vorm van prestatie-eisen van het te 
ontwerpen object 

❖ Gebruikerseisen: specifieke eisen vanuit de gebruiker 
❖ Randvoorwaarden: hieraan moet het ontwerp onvoorwaardelijk aan voldoen 
❖ Ontwerpbeperkingen: restricties op het ontwerp (kosten, tijd etc.) 

Functionele eisen 
• Het herontwerp moet bijdragen aan het opbouwen van de metakennis bij de medewerkers 

om de tijd die nodig is voor het zoeken naar informatie te verlagen. Men voorkomt 
hiermee dat bepaalde zaken dubbel gedaan worden. 

• Dient het hergebruik van kennis bij de afdeling New Product Development te bevorderen, 
zodanig dat daarmee een bijdrage geleverd wordt aan een verkorting van de doorlooptijd 
van een FAI. 

■ 

■ 

■ 

Bovendien moet het herontwerp de opslag van gegenereerde kennis verbeteren om het 
leren uit voorgaande projecten (cross-project learning) mogelijk te maken. 
In het verlengde hiervan dient het herontwerp een verbetering te geven van de Tool Try 
Out aanpak. Er moet duidelijkheid komen ten aanzien van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de betrokken personen. In de TTO. Dit moet leiden tot het 
efficiënter aanpakken van de risico's die voortkomen uit een gebrek aan kennis over een 
nieuw product om de kans op een succesvolle F AI te vergroten. 
Moet ervoor zorgen dat kennis in de aanloop naar en gedurende de uitvoering van de F AI 
beter gedeeld wordt tussen de afdelingen Engineering & Productie. 

Gebruikers eisen 
• Dient als het ware natuurlijkerwijs te worden opgepakt en geïntegreerd door de gebruikers 

om zo weinig mogelijk weerstand te krijgen. 
• Dient rekening te houden met de verantwoordelijkheden en rollen van de diverse 

medewerkers. 

Andere specifieke randvoorwaarden en ontwerpbeperkingen komen bij de hoofdlijnen van het 
herontwerp afzonderlijk ter sprake. 
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6.3 Strategie herontwerp 

Verwerven 
van kennis 

Cyclisch proces 

Hergebruik 
van kennis 

ry 

Figuur 6.1: Kenni.ifuncties 01J!,anisatorisch Geheugen Model (Walsh and Ungson, 1991) 

TU/e 

Het organisatorisch geheugen model van Walsh & Ungson (1991) fungeert als kapstok waaraan de 
hoofdlijnen van het herontwerp opgehangen kunnen worden. Bovenstaande figuur 6.1 geeft de 
belangrijkste drie functies weer van dit model. Met het herontwerp wordt invulling gegeven aan de 
bovenstaande kennisgerelateerde functies . 

Daarbij dient de huidige werkmethodiek van klantprojecten (zie bijlage A) als uitgangspunt. 
Figuur 6.2 geeft de strategie van het herontwerp weer, die in dit project is gevolgd. Links in de 
figuur zijn de drie hoofdlijnen van het herontwerp weergegeven. In de volgende paragrafen 
worden deze hoofdlijnen van het herontwerp nader uitgewerkt. 
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Bepaling 

NC 
programmeren 

TTO fase 

Opspanmiddele 
n Tooling 

Aa nstelling 
projectteam 

prod-wvb-progr-techn 

Projectteam besprekingen 
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Review TTO voorbereiding 
projectteam 

Uitvoering TTO 

Review TTO resultaten & bepalen 
aanpassingen proJectteam 

~ ~ i.o"itii-----------
FAI fase Uitvoering FAI 

Review FAI resultaten & bevriezing 
productiedossier projectteam 

Proces 
voorschriften 

Overdracht Productie & afsluiting project 

Figuur 6.2: Strategie en hoofdlijnen herontwerp 
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6.3.1 Kennisinventarisatie 

In pararaaf 5.3.2 van de diagnose is een indruk gegeven van de kennis die er binnen de afdeling 
NPD bij DutchAero aanwezig is, gezien vanuit een aantal processtappen in de werkmethodiek 
van klantprojecten. De problemen varieerden van het niet toegankelijk zijn van kennis (impliciet 
en expliciet) tot het niet goed waarborgen van de gegenereerde kennis, waardoor hergebruik van 
kennis onmogelijk wordt gemaakt. Tevens is duidelijk naar voren gekomen, dat in de ontwikkeling 
van nieuwe producten men vaak leunt op een aantal kennisdragers. De kennis die deze mensen 
bezitten is voornamelijk impliciete kennis die zich in de loop der jaren door ervaring heeft 
gevormd. Het toegankelijk maken van deze kennis leidt tot een beter hergebruik van deze kennis . 
Verder kan op basis van de geïdentificeerde bestaande kennis, men aan het begin van een project 
bepalen wat voor kennis, ervaring en vaardigheden er ontbreken en dus ontwikkeld moeten 
worden door de medewerkers, om tot een succesvolle F AI te komen. Hiermee zet men de basis 
voor de verdere invulling van het project. 

6.3.2 Procesbeschrijving TTO 

Een belangrijke fase voor het genereren van kennis is de testfase die aan de F AI voorafgaat. Deze 
wordt aangewend om de risico's af te dekken en tevens voor het ontwikkelen van kennis als 
voorbereiding op de F AI. Bij de invulling van de testfase beperkt het herontwerp zich tot de 
aanpak van de Tool Try Out. Zoals verteld in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk, is uit de 
diagnose gebleken dat de huidige aanpak van de TTO onvoldoende bijdraagt aan het verwerven 
en vastleggen van nieuwe kennis. Een belangrijke oorzaak lijkt te zijn het ontbreken van een 
formele procedure van dit proces. Daarom is gekozen om een procesbeschrijving van de TTO 
fase te ontwerpen die men bij alle projecten kan toepassen. Deze zal bestaan uit een TTO 
stappenplan waarbij de focus ligt op de communicatie tussen Productie & Engineering en op de 
rollen van de betrokken functies. Dit alles met als doel het verbeteren van verwerving en opslag 
van nieuwe kennis. 

6.3.3 Projectevaluatie 

Een belangrijke conclusie uit de diagnose is dat de kennis, die men in de projecten genereert, 
onvoldoende wordt hergebruikt bij de opvolgende projecten. De analyse heeft laten zien dat dit 
komt, omdat veel kennis in impliciete vorm wordt opgeslagen. Wil men het hergebruik van kennis 
bevorderen dan dient men meer aandacht te steken in het expliciet maken van deze kennis. Het 
uiteindelijke doel hiervan is het verbeteren van de kennisdeling tussen opeenvolgende projecten 
om te leren uit voorgaande ervaringen. Om dit te bewerkstelligen is ervoor gekozen om in het 
herontwerp een methode voor projectevaluatie uiteen te zetten. Door middel van het evalueren 
van het project reflecteert een projectteam waarom en hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn 
gekomen. Daarbij moet worden vastgelegd wat de belangrijkste leerpunten zijn geweest in het 
project. 

- 33 -



Afstudeerrapport TU/e 

6.4 Kennisinventarisatie 

De kennisinventarisatie heeft in feite twee functies. Allereerst is dit de projectteamleden kennis te 
laten nemen van de beschikbare kennisbronnen binnen de organisatie. Op deze wijze wordt 
hergebruik van bestaande kennis gestimuleerd en tevens bevordert hiermee de metakennis van de 
medewerkers. Op de tweede plaats dient de kennisinventarisatie gebruikt te worden om te 
identificeren wat voor kennis, die een nieuw project vereist, ontbreekt. In het volgende wordt een 
ontwerp van de kennisinventarisatie voorgesteld, waarmee deze doelstellingen behaald kunnen 
worden. 

Randvoorwaarden 
• Het management moet tijd beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de 

kennisinventarisatie. De eerste keer dat men de kennisinventarisatie uitvoert zal de meeste 
tijd in beslag nemen. De projectleider dient afhankelijk van het project te bepalen hoeveel 
tijd hier voor vrij wordt gemaakt. 

• Na afronding van het project moet men altijd een projectevaluatie uitvoeren. Het verloop 
van het project wordt daarin geëvalueerd en de leerpunten vastgelegd. Deze expliciete 
kennis is een belangrijke kennisbron aan de start van een nieuw vergelijkbaar project. 

• Veel informatie over voorgaande projecten is beschikbaar op de S:/schijf die voor 
iedereen toegankelijk is vanaf zijn eigen PC. Deze informatie staat nu ongestructureerd 
opgeslagen. Herindeling van deze S: / schijf is vandaar een voorwaarde voor het effectief 
en efficiënt uitvoeren van de kennisinventarisatie. 

• Het is van belang dat de gegenereerde kennis in een project wordt vastgelegd. Dit dient te 
gebeuren in de testfase (ITO), tijdens de F AI. In de projectevaluatie worden de 
belangrijkste leerpunten vastgelegd. 

• Het format van de kennisinventarisatie dient generiek te zijn. Verder moet deze voor een 
ieder die hier baat bij kan hebben toegankelijk zijn. 

• Men moet erop toezien dat de kennisinventarisatie wordt uitgevoerd. De projectleider is 
de aangewezen persoon om de projectteamleden hierop te wijzen. 

Ontwerpbeperkingen 
• De kennisinventarisatie richt zich op de kennis die aanwezig is op de afdeling New 

Product Development. Het gaat hier vooral om de technische kennis bij de specialisten 
waaronder de werkvoorbereider, programmeur, tooling specialist, productie-engineer en 
technische ondersteuning. De keuzen en beslissingen van deze personen hebben de 
meeste impact op de kwaliteit ( conform de eisen van de klant) van het F AI product. 

• De benodigde tijd en eventuele kosten voor het uitvoeren van de kennisinventarisatie 
moeten niet dusdanig oplopen dat de beoogde voordelen te niet worden gedaan. 
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6.4.1 Procedure kennisinventarisatie 

Een voorwaarde voor de kennisinventarisatie is dat deze aan het begin van het project wordt 
uitgevoerd. D es te verder het project vordert, des te groter de tijdsdruk wordt, waardoor de 
aandacht en de wil naar het zoeken van relevante kennis uit voorgaande projecten vermindert. Bij 
het vaststellen van de projectstructuur wordt in de huidige aanpak van projecten allereerst het 
projectteam formeel gevormd. De samenstelling hiervan is afhankelijk van het type project en 
product. Het voorstel is om direct na het samenstellen van het projectteam een 
kennisinventarisatie te doen met als doel de projectteamleden kennis te laten nemen van de 
beschikbare kennisbronnen binnen de organisatie. De kennisinventarisatie dient te worden 
uitgevoerd aan de hand van een aantal stappen, die in figuur 6.3 staan weergegeven. 

1. Brainstormsessie ter 
identificatie van projecten, 
personen en documenten 

2. Individuele inventarisatie naar 
relevante data 

3. Bespreken inventarisatie met 
de projectleden 

4. Identificeren van de 
kennis hiaten 

Figuur 6.3: Procedure kennisinventarisatie 

Doordat bestaande kennis in de huidige situatie veelal verspreid binnen het bedrijf is opgeslagen, 
zal in de beginperiode de kennisinventarisatie helpen in het overzichtelijk maken van de 
aanwezige kennis . Stap 2 is hierbij een belangrijke stap die de meeste tijd vergt. Een schatting is 
dat de inventarisatie enkele dagdelen in beslag neemt. Na verloop van tijd, wanneer de 
kennisdatabase (zie paragraaf 6.4.2) is ontwikkeld en de kennisopslag daarin is toegenomen, zal de 
tijd voor het zoeken naar relevante data aanzienlijk moeten verminderen. Men kan dan sneller 
overgaan tot het identificeren van de kennishiaten. 

1. Brainstormsessie 
De eerste stap van de kennisinventarisatie is het houden van een kortdurende brainstormsessie 
van ongeveer 1 uur met alle projectteamleden en de Manager Techn. & NPD. De manager heeft 
een completer beeld van de werkzaamheden die de medewerkers in het verleden hebben 
uitgevoerd en de kennis die ze bezitten. Hij dient deze sessie te leiden. De sessie zou in feite direct 
na de formele vorming van het projectteam gehouden kunnen worden. Het resultaat van de sessie 
is een initiële lijst waarop vergelijkbare projecten zijn geïdentificeerd, de betrokken personen en de 
meest relevante documenten (zowel analoog als digitaal). 
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De diagnose heeft uitgewezen dat heel veel expliciete kennis onoverzichtelijk is verdeeld onder de 
medewerkers. Velen houden een eigen archief bij met bruikbare kennis waarvan de inhoud bij 
anderen niet bekend is. Dus iedereen moet kenbaar maken wat voor relevante documenten zij in 
bezit hebben en in welke vorm. 

2. Individuele inventarisatie naar relevante data 
Op basis van de initiële lijst dienen de projectteamleden vervolgens individueel een inventarisatie 
te doen naar kennis uit voorgaande projecten die hen kan helpen bij het uitvoeren van hun 
functie. Ze kunnen daarvoor de geïdentificeerde personen in de sessie raadplegen, die eventuele 
nuttige kennis hebben of kunnen vertellen waar deze te vinden is. Vooralsnog gaat het hier om 
het lokaliseren van kennis en niet het daadwerkelijk raadplegen daarvan. 

3. Bespreken inventarisaties met de prqjectleden 
In deze stap dient het projectteam de inventarisaties bij elkaar te voegen en tot een selectie te 
komen van de verzamelde data. Data die niet meer van toepassing zijn, door bijvoorbeeld 
technologische vooruitgang, worden niet meegenomen. Uiteindelijk dient het resultaat uit één 
kennisinventarisatie te bestaan. 

4. Identificeren kennishiaten 
In de voorgaande stappen is bepaald wat voor kennis uit voorgaande vergelijkbare projecten 
aanwezig is binnen de organisatie. Dit is een belangrijke bron voor de identificatie van de 
kennishiaten aan het begin van een project. Aan de hand van bijvoorbeeld een checklist kan men 
vaststellen wat voor kennis er ontbreekt ten aanzien van het nieuwe product. In de risicodiagnose 
dient men te bepalen wat voor risico's deze kennishiaten met zich meebrengen en op basis 
daarvan invulling worden gegeven aan de testfase voor men de F AI gaat starten. 

Format kennisinventarisatie 

De kennisinventarisatie moet één dynamisch document zijn waarbij de medewerkers informatie 
kunnen toevoegen of wijzigen. Alle medewerkers hebben vanuit hun pc toegang tot dit bestand. 
Het format van de inventarisatie is een Excel Sheet met 4 kolommen, zie tabel 5.4 voor een 
voorbeeld bij een bliskproject. Naar gelang de wens van de gebruikers kan het detailniveau 
worden aangepast door het toevoegen of splitsen van kolommen. Het meest voor de hand liggend 
is dat de lijst wordt vastgelegd in een map 'kennisinventarisatie' op de S: /Schijf. 

Projecten Personen Documenten Verwijzing locatie 

Project GE H. Chatrou Routing Archief werkvoorbereider 
Blisk Stage 2 

P.Delisse Verslag finish frezen bladen Archief programmeurs 

P.Faessen Verslag specifieke problemen FA! Folder x op de S:/Schijf 

ProjectX Persoon A DocumentA Locatie A 
..... .... .. . ............... . . ... ... .... 
Persoon Z DocumentZ Locatie Z 

Tabel 6. 1: voorbeeld kennisinventarisatie voor een Blisk project 
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6.4.2 Verbeteren van de kennisprocessen m.b.v. een kennisdatabase 

Het primaire doel van de kennisdatabase is ervoor zorgen dat belangrijke kennis ten aanzien van 
innovatieve producten wordt gewaarborgd om te kunnen hergebruiken bij toekomstige projecten. 
In feite moet alle technische kennis die in het ontwikkelingstraject wordt opgedaan, hier 
terechtkomen. Het creëren en integreren van een kennis database in de ontwikkeling van een 
nieuw product, kan leiden tot een verbetering van het hergebruik van kennis. 

Aan de start van een project moet het voor een projectteam mogelijk zijn om na te gaan welke 
nieuwe inzichten en kennis er uit vorige projecten is gegenereerd. In de kennis database moet 
bijvoorbeeld alle informatie met betrekking tot de uitgevoerde TIO's digitaal worden opgeslagen. 
Deze expliciete kennis geeft inzicht in hoe men door middel van testen is omgesprongen met de 
onzekerheid in de ontwikkeling van het productieproces voor een nieuw product. 

De kennisdatabase stelt men in staat om na te gaan welke specifieke bewerkingen wel en niet goed 
gaan doordat een producthistorie opgebouwd wordt. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een 
functionele indeling van de database komt. De mensen die hier het beste advies in kunnen geven, 
zijn de personen die direct betrokken zijn bij ontwikkeling van het fabricageproces. Dit zijn de 
technische specialisten (werkvoorbereider en NC-programeur) die de meeste baat hebben bij het 
gebruik van de gegenereerde technische kennis. 

Gezien de gelimiteerde tijd voor het herontwerp en de keuze in het begin van het afstudeerproject 
om niet af te wijken naar de informatietechnologische kant van kennis, is in overleg met de 
opdrachtgever besloten het ontwerp van de database te beperken tot het doen van een aantal 
aanbevelingen in het laatste hoofdstuk. 
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6.5 Herontwerp Tool Try Out 

Een innovatief project leidt vaak tot nieuwe inzichten op diverse vlakken in het ontwikkeltraject, 
die de nodige risico's met zich meebrengen. Specifieke productkarakteristieken die men in het 
verleden niet is tegenkomen, vereisen dat er nieuwe opspanmiddelen of gereedschap moet worden 
gebruikt. In de testfase (TIO) voor de FAI tracht men enerzijds de risico's af te testen en 
anderzijds kennis te verwerven om zo goed mogelijk voorbereid te zijn bij de start van de F AI. 
Op basis van de kennisinventarisatie, zie paragraaf 6.4, kan men identificeren wat voor kennis er 
betreffende het nieuwe product ontbreekt. Het uitvoeren van een Tool Try Out kan uitkomst 
bieden om de ontbrekende kennis (ook ervaring en vaardigheden) te ontwikkelen. Het wel of niet 
uitvoeren van een TIO hangt wel sterk af van het type product en de klant voor wie het product 
ontwikkeld wordt. De invloed van deze twee aspecten is nader toegelicht in bijlage I. In het 
volgende wordt een procesbeschrijving uiteengezet waarmee invulling wordt gegeven aan de TIO 
fase binnen het ontwikkeltraject. 

6.5.1 Procesbeschrijving Tool Try Out 

Op de eerste plaats zal men overeenstemming moeten bereiken over het algemeen belang van een 
TIO. Vanuit Engineering is de klacht dat de benadering van een TIO op de productievloer niet 
in lijn is met het doel van de TIO. De nadruk moet niet liggen op het zo snel mogelijk afronden 
van de TIO. Een TIO moet worden beschouwd als een belangrijke testfase voor het vergaren en 
ontwikkelen van kennis. Navraag op de werkvloer heeft uitgewezen dat hier iets voor te zeggen is, 
maar dat dit vaak komt door de tijdsdruk die de engineers er zelf op leggen. 

Onderstaande figuur 6.4 geeft het herontwerp weer van de aanpak en uitvoering van een TIO. 
Sommige stappen zijn formeel vastgelegd maar worden niet dusdanig gevolgd en andere nieuwe 
stappen zijn toegevoegd. In de beschrijving van de processtappen wordt duidelijk welke dit zijn. 

ennis 
database Verwerven en vastleggen van nieuwe kennis 

.- •-. - ·- · • ~ LJ ~ Welke nieuwe kennis moet worden gegenereerd in de TTO 
en wat zijn de risico's die men wil verlagen of wegnemen? 

1 

1 

Toepassen en 
delen van kennis 

Database/ 
document 
Mensen 

n • , _ ~-1.-V-a-st-,~-e-lle_n_:_o_e_l f_n_m_e_t-ho_d_e_v-an~ 

~; deTTO 
N . 

t· 
0 I= 1 

~ .. 2. 
Q) 1 . - . 

-~ 1 

0 
"O 1 

Bespreken uitvoering TTO met 
alle betrokkenen 

Notulen 
Q) 
C) 1 

; ________ - · - · - · ► 

"' .Q 1 

..c 
"' IJ.. TTO uitvoering ~- ► i 3. 
u 1 . - . 7 
~ 1 '------------r-----' 
~ : n ~- _ _ _ _ ~aJb_o~k 

I= ; - ·► ~l _4_. ___ T_T_o_e_v_a_lu_at_ie ____ ___. 

TTO verslag 
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Figuur 6.4: Procesbeschrijving Tool Try Out 
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Processtap 1: Vaststellen doel en methode van de ITO 
De werkvoorbereider is degene die het ITO proces bewaakt, hij is de proceseigenaar. Een ITO 
kan op aangeven van de productie-engineer of de werkvoorbereider zelf gestart worden. Maar in 
de meeste gevallen gebeurt dit op aangeven van de programmeur. Het technisch overleg wordt 
aangegrepen om kennis te delen tussen de programmeur, de productie-engineer en de 
werkvoorbereider. Samen moeten ze bepalen wat het doel en de methode van de ITO is. Vaak 
zijn meerdere overleggen nodig waarin de methode van ITO wordt uitgewerkt. Tussen de 
overleggen door onderzoekt een ieder op zijn gebied wat de mogelijkheden zijn. De 
werkvoorbereider moet ervoor zorgen dat de nodige documentatie beschikbaar komt waarin 
specifiek het doel en de methode van de ITO beschreven staat. Hiermee wordt duidelijk wat voor 
kennis men wil genereren en wat voor risico's in de ITO afgetest moeten worden. 

Processtap 2: bespreken uitvoenng ITO met de betrokkenen 
Uit processtap 1 volgt een gedocumenteerde beschrijving van alle aspecten met betrekking tot de 
ITO. In de huidige aanpak zijn een aantal onduidelijkheden betreffende de uitvoering van de 
ITO, zoals het tijdstip en welke mensen er aanwezig moeten zijn. Daarom is er het voorstel om 
altijd voor uitvoering van de ITO een gezamenlijk TTO overleg te voeren waar de volgende 
functies bij aanwezig dienen te zijn: projectleider, werkvoorbereider, programmeur, productie
engineer, (productie-celleider), uitvoerende operator(s), logistiek. Eventueel kan een technische 
specialist bijgeroepen worden ter ondersteuning van de ITO. Er moeten altijd notulen komen, 
zodat iedereen precies weet wat de afspraken zijn. De werkvoorbereider is hiervoor 
verantwoordelijk. Uiteindelijk dienen de senior werkvoorbereider, de productie-engineer en de 
senior programmeur te tekenen voor vrijgave van de ITO waarna alle documentatie in het 
fabricagedossier terechtkomt. 

Processtap 3: ITO w"tvoenng 
Het tijdstip waarop een operator van de uitvoering van een ITO op de hoogte wordt gesteld, 
verschilt per project. Formele afspraken zijn hierover niet gemaakt. Door het betrekken van een 
operator bij het ITO overleg (processtap 2) kan dit opgevangen worden. De operators werken 
wel in ploegendienst dus het is zaak om dit overleg goed in te plannen. Wanneer een operator aan 
de hand van het fabricagedossier begint aan de uitvoering van een ITO, weet hij wat er van hem 
verwacht wordt. Een operator dient altijd eerst het programma door te nemen met de 
programmeur voor hij aan de ITO begint. Een zeer belangrijke voorwaarde aan de uitvoering van 
de ITO is dat deze alleen mag plaatsvinden bij aanwezigheid van de programmeur. Hij heeft de 
kennis om de ITO goed te gebruiken en de gewenste kennis hieruit te filteren. Ook kan hij 
variabelen aanpassen waar een operator niet voor bevoegd is. 

Na uitvoering van de ITO zal de nieuwe gegenereerde kennis deels tot uitdrukking komen in het 
ITO product zelf, in de bijbehorende programma's en tevens in het dagboek. Per product 
hanteert men een dagboek waarin de operator bijhoudt hoe de bewerkingen lopen. De functie van 
het dagboek is echter niet eenduidig en wordt ook niet door alle operators gebruikt. Dit dagboek 
kan een belangrijkere rol vervullen wat betreft het vastleggen en delen van kennis mits daarvoor 
een duidelijke gebruiksaanwijzing is. 
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Processtap 4: ITO evaluatie 
Een evaluatieoverleg is in de huidige situatie niet gebruikelijk, er is niks structureel afgesproken. 
Indien er geen problemen zijn geweest, hoort men er verder niks over. De evaluatie zelf wordt 
deels direct aan de machine gedaan te worden door de verantwoordelijke programmeur. Deze kan 
meteen wijzigingen doorvoeren in zijn programma's. De programmeur kan echter niet continu 
aanwezig zijn bij de machine. Het is dan aan de operator om het een en ander te communiceren 
naar de programmeur. Veel problemen in de terugkoppeling naar de programmeur liggen in het 
feit dat een ITO wordt uitgevoerd wanneer de programmeur niet in het bedrijf is. 

Het voorstel is om na afronding van een ITO altijd een evaluatie te houden met de uitvoerders. 
De evaluatie moet antwoord gegeven worden op de vragen: 

• Hebben we ons gestelde doel van de ITO bereikt? Zo nee, wat moeten we anders doen? 

• Wat voor nieuwe kennis hebben we gegenereerd, op welke wijze is dit vastgelegd en hoe 
gaan we die kennis in de volgende stappen (F AI) gebruiken? 

• Wat is de status van de risico's die we wilden aftesten? 

Al deze punten moeten worden samengevat in een generiek format door de werkvoorbereider in 
een TTO verslag waarna deze in de kennisdatabase worden opgeslagen. In het ITO verslag 
moeten minimaal de volgende gegevens staan: referentiecode (project en product), doel van de 
ITO, gebruikte middelen (programma, gereedschap, meetmiddelen), de betrokken personen, de 
resultaten en de vervolgacties (ITO aanpassen, FAI vrijgave) . 

De ITO resultaten kunnen in de database onderverdeeld worden naar drie hoofdgroepen: 
1. Testen van features (productkarakteristieken) 
2. Testen van gereedschap 
3. Testen van spanmallen 

De volgende tabel 6.2 geeft de functies weer die bij de gedefinieerde ITO processtappen zijn 
betrokken en de gebruikte databases / documenten. 

Processtap Database/ documenten Functies 
P1 Input: Output: WVB, PE , NC-PR 

• Tekening en modellen TTO opzet 

• Kennis database 
(voorgaande TTO) 

P2 Input: Output: WVB, PE , NC-PR, OP 

• TTO opzet Notulen (waar nodig de technisch 

• Shopfloor planning (afspraken, actielijst) specialist) 

P3 Output: Output: NC-PR, OP, PE 
Fabricagedossier Dagboek 

P4 Output: Output: WVB, PE , NC-PR, OP 
TTO product TTO verslag 

(opslag in kennis database) 

Tabel 6.2: Gebruikte database/documenten bij elke processtap in de TTO en de functies 
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Rol van de betrokken functies 

Werkvoorbereider (WV B) 
Formeel is hij eigenaar van het proces en degene die een TIO kan starten. Dit kan zijn op 
aangeven van de NC-programmeur die een bepaalde bewerking wil testen. Bij het definiëren van 
de TIO zijn de productie-engineer en de programmeur de voornaamste verstrekkers van 
informatie. De werkvoorbereider is de opsteller en beheerder van TIO documentatie en moet er 
voor zorgen dat anderen hun werk kunnen doen. Hij is de persoon die het een en ander aan de 
projectleider rapporteert 

NC-Programmeur 
De programmeur is een van de mensen die kan bepalen dat een TIO vereist is. Hij stelt de 
programma's voor de TIO op en neemt deze voor de uitvoering door met de operator. Hij dient 
er ook voor zorg te dragen dat de bevindingen van een TIO naar zijn programma's worden 
vertaald en moet altijd bij de TTO aanwezig te zijn. De communicatie tussen de operators en 
de programmeurs is dus uitermate belangrijk. 

Productie-engineer (PE) 
De productie-engineer brengt veel ervaring in het technisch overleg. Mede door zijn kennis over 
de productiemachines en de bijbehorende gereedschap. Zijn voornaamste rol in de TIO is de 
ondersteuning van de operators in de uitvoering van de TIO. Tevens is hij verantwoordelijk voor 
de communicatie van de operator naar de werkvoorbereider en de programmeur 

Operator (0 P) 
De operators worden bij het bepalen van de omvang en uitvoering van de TIO niet betrokken. 
Dit moet veranderen door ze in de voorbereiding te betrekken. Nu weten ze enkel aan de hand 
van het fabricagedossier dat ze een TIO moeten doen. Verder moet de operator voor uitvoering 
van de TIO het programma doornemen met de programmeur. Meestal, maar niet altijd, kijkt de 
programmeur mee tijdens de uitvoering en wordt er dus direct gecommuniceerd. De operators 
worden geacht het proces in de gaten te houden. Sommige doen dit door in het dagboek bij te 
houden hoe het bewerkingsproces zich gedraagt (slijtage frees, beitelplaatjes) bij de 
geprogrammeerde standtijden van het gereedschap. Eventuele aanpassingen in standtijden die het 
proces beter laten lopen kunnen ze hier ook kwijt. Deze informatie (kopie van het dagboek) moet 
officieel via de productie-engineer worden doorgespeeld naar de werkvoorbereider en van daaruit 
naar de programmeur. 

Wanneer de bovenstaande functies de procedure voor de TIO consequent volgen, zal na verloop 
van tijd de kennisdatabase een belangrijke kennisbron worden ten gunste van toekomstige 
projecten. De database dient daarbij als input van de kennisinventarisatie die men aan het begin 
van een nieuw project uitvoert. 
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6.6 Projectevaluatie 

Deze paragraaf behandelt het concept van projectevaluaties om het leren uit voorgaande 
projecten mogelijk te maken. Allereerst wordt aan de hand van een theoretische beschouwing 
inzicht gecreëerd in de toegevoegde waarde van projectevaluaties. Daarna wordt een methode van 
projectevaluatie besproken voor het verbeteren van het hergebruik van kennis in de aanpak van 
projecten. 

6.6.1 Projectevaluaties in theorie 

De werkzaamheden en activiteiten binnen een organisatie leiden tot nieuwe ervaringen. Een 
uitdaging voor kennisintensieve bedrijven en zeker op een projectgeoriënteerde afdeling, is lering 
trekken uit de projecten en hiervan profiteren in de toekomst. 

Een veel gebruikte methode om dit te stimuleren, is een projectevaluatie. Een projectevaluatie is 
een systematische methode gebruikt voor het formeel evalueren van een project dat onderzoekt 
welke lessen men kan leren om te gebruiken in toekomstige projecten (Zedtwitz, 2003). Het 
gestructureerd vastleggen van project ervaringen maakt het mogelijk om verschillende projecten 
systematisch te vergelijken en de effectieve probleem-oplossings mechanismen te documenteren. 
Bovendien kan de documentatie van tegenslagen en fouten helpen bij het verlagen van project 
risico's . De leerpunten uit een project moeten bijdragen tot het verbeteren van processen voor 
een efficiënter ontwikkelproces om te komen tot een succesvolle F AI. Daarbij wel rekening 
houdend met het feit dat een nieuw project vaak ook nieuwe kennis vereist. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat projectgeoriënteerde organisaties altijd een projectevaluatie doen. 
Desondanks laten vele studies zien dat bedrijven vele moeilijkheden ervaren in het efficiënt te 
leren uit voorgaande projecten. In een onderzoek naar R&D projecten is geconcludeerd dat bij 80 
% van de projecten helemaal geen evaluatie plaatsvindt na afronding van het project en bij de 
resterende 20 % vonden de evaluaties plaats zonder formele richtlijnen. E en aantal logische 
verklaringen kunnen hiervoor gevonden worden, zoals te weinig personeel of een te hoge 
werkdruk. Cooper et al. (2002) noemt een aantal redenen voor het ontberen van projectevaluaties: 

• De algemene overtuiging dat elk project voor zich staat en dat er dus weinig 
overeenkomstigheid is tussen projecten. 

• Het determineren van de echte oorzaken op de projectprestatie is complex. Moeilijk om te 
bepalen wat nu wel en niet heeft gewerkt. 

• Projecten zijn tijdelijk van aard. Wanneer een project eindigt, dwingen tijdsdruk en andere 
organisatorische invloeden de projectleden tot het beginnen aan een nieuw project. 

• Individuen die succesvol leren, en andere projecten met succes afronden krijgen promotie 
waardoor hun kennis moeilijk te transformeren is naar nieuwe projecten. 

Organisaties die het leren uit voorgaande projecten willen verbeteren dienen ervoor te zorgen, dat 
de bovenstaande beschreven barrières, die het leerproces in de organisatie in de weg staan, 
verdwijnen. Navraag bij de twee projectleiders heeft uitgewezen dat vooral het derde punt reden is 
voor het niet effectief of zelfs helemaal niet uitvoeren van projectevaluaties. 
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Er zijn vele mechanismen waarmee organisaties projecten kunnen evalueren om cross-project 
learning (leren uit voorgaande projecten) te stimuleren. Prencipe and Tell (2001) stellen dat de 
keuze voor een mechanisme afhangt van de focus die een organisatie heeft op een drietal 
leerprocessen. Dit zijn: 

• Experience accumulation: ervaring die men opdoet door het doen van trial-and-error. 
Bedrijven die dit doen zijn erg afhankelijk van de aanwezige mensen. Men leert door 
dingen gewoonweg te doen en uit te proberen Qearning by doing). 

• Knowledge articulation: dit leerproces legt de nadruk op het vermogen om met een 
situatie om te gaan waar men routine gerelateerde kennis toepast. Leren gebeurt hier op 
basis van: reflecteren, denken, discussiëren en confronteren. 

• Knowledge codification: codificeren is als het ware een extensie van articuleren, de kennis 
komt tot uiting in taal en symbolische representaties. De focus is hier veel op het gebruik 
van documenten, verslagen en ICT databases. 

In navolging van wat boven is verteld, presenteren Prencipe and Tell een raamwerk van 
mechanismen voor cross-project learning op projectniveau, dat is weergegeven in de onderstaande 
tabel 6.3. 

Niveau van analyse Accumulatie van Articulatie van Codificatie van 
ervaring kennis kennis 

Groep/project • Ontwikkeld • Brainstorm sessies • Projectplan/audit 
groepsdenken • Formele project • Mijlpalen/deadlines 

• Persoon-tot-peroon evaluaties • Project historie 
communicatie • Projectoverleg documenten 

• Informele ontmoeting • Lessons learnt • Case verslagen 
• Imitatie • Intra-project lessons 

learnt database 

Tabel 6.3: Mechanismen voor crossprqject learning (Prencipe and Tell, 2001) 

De tabel laat zien dat er diverse tools en methoden zijn die men kan toepassen om te leren. De 
wijze waarop kennismanagement wordt uitgevoerd in een organisatie is dan wel bepalend voor de 
effectiviteit van deze methoden. Davenport et al. (1998) stelt dat organisaties moeten leren om de 
kennis, die zij verwerven en gebruiken uit voorgaande projecten, effectief te managen. Het 
managen van kennis in organisaties betreft het creëren, delen, vastleggen en hergebruik van 
kennis . Het effectief leren uit voorgaande projecten vereist dat men het belang inziet van deze 
kennis . Hansen et al. (1999) beschrijft twee strategieën voor het managen van kennis. De 
codificatie strategie gaat over het zorgvuldig codificeren en opslaan van kennis in databases. ICT 
mogelijkheden maken het voor de medewerkers mogelijk om deze kennis te gebruiken. Aan de 
andere kant is er de personalisatie strategie die zich richt op het delen van kennis op basis van 
interpersoonlijke relaties. De leerprocessen accumulatie van ervaring en articulatie van kennis 
vallen onder de personalisatiestrategie. Kennis codificatie heeft meer betrekking op de 
codificatiestrategie, omdat het hier gaat over leren uit databases, verslagen en andere documenten. 

In het ontwerp van de projectevaluatie is gekozen voor een ontwerp dat zich richt op de 
articulatie van kennis door reflectie op het verloop van het project. Het ontwerp bestaat uit een 
formele projectevaluatie waarbij de belangrijkste leerpunten Qessons learnt) worden vastgelegd. 
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6.6.2 Eisen aan de projectevaluatie 

Om een geschikte methode te vinden voor het evalueren van projecten, die past binnen de 
afdeling NPD, worden allereerst een aantal eisen voor het ontwerp geformuleerd. Deze eisen zijn 
in te delen naar drie gebieden: uitvoerbaarheid, compleetheid en communieeerbaarheid van de 
projectevaluatie. De eisen staan in bijlage J uitvoerig beschreven. 

Op basis van deze specificaties en een literatuurstudie naar de diverse methoden van 
projectevaluaties, wordt in de volgende paragraaf een methode uiteengezet die moet bijdragen aan 
het verbeteren van de kennis-waarborging (vastleggen leerpunten) in projecten ten gunste van 
nieuwe innovatieve projecten (cross-project learning). 

6.6.3 Methode voor projectevaluatie 

Als voorbereiding op de evaluatiesessie moet eerst relevante data verzameld worden. Deze data is 
van belang, omdat het projectteam kan zien of projectdoelen zijn gehaald. Deze data vormt in 
feite een kapstok waaraan de leerpunten worden opgehangen. De volgende data moet in ieder 
geval beschikbaar zijn: 

1. Financiële rapportage (kosten en opbrengsten) 
2. Concessies op het F AI product 
3. Risicoanalyse: geïdentificeerde risico's die echt zijn opgetreden en de invloed hiervan op 

de resultaten van het project 
4. Levertijden en mijlpalen 
5. Voorgaande projectevaluatie rapporten (vergelijkbare projecten) 

Legacy-Based Approach 
Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld in opdracht van NASA. Zij kampten met het 
probleem waarbij de lessons learnt documenten niet effectief bijdroegen aan het leerproces. Door 
allerlei omstandigheden konden de medewerkers geen profijt trekken uit de leerpunten voor 
toekomstige projecten. De legacy-based approach (Faraj and Sproul, 2000) introduceert een 
aanpak waarbij in een werksessie, de Legacy Session, de projectteamleden een aantal innovaties en 
verbeteringen identificeren die ze gedurende het project hebben verkregen en die van waarde 
kunnen zijn in nieuwe projecten. De aanpak baseert zich op het articuleren van kennisbijdragen in een 
prqject, dit zijn de "legacies". Een legacy representeert een leerpunt, dat kan worden hergebruikt 
door projectleden. 

De belangrijkste criteria voor het selecteren van deze methode zijn: 

• Focus op de kansen voor hergebruik meer dan op de risico van herhaling van fouten. 

• Aandacht vooral naar de gebruikte of ontwikkelde innovaties (kennis) door een projectteam 
en hoe deze in de toekomst bij andere projecten kunnen worden toegepast. 

• De aanpak draagt tevens bij aan het verbeteren van de metakennis van de medewerkers . Dit 
heeft een positieve invloed op de effectiviteit van de kennisinventarisatie die men aan het 
begin van het project uitvoert. De sessies maken het mogelijk voor teamleden om expertise te 
coördineren. 

Faraj en Sproull (2000) stellen dat drie processen noodzakelijk zijn om expertise te coördineren: 
kennen van de expertise locatie, herkennen van de expertise behoefte, toepassen van expertise. In 
de evaluatiesessie wordt op de volgende wijze aandacht besteed aan deze drie processen: 
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• Kennen van de expertise locatie: in de sessies moeten de teamleden discussiëren over hun 
rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij krijgt een ieder de mogelijkheid om meer over 
de expertise van andere leden te weten te komen. 

• Herkennen van de expertise behoefte: tijdens het bespreken van de kritische punten/ 
risico's, uitdagingen en de belangrijke beslismomenten van een project herkend men waar 
expertise nodig was. 

• Toepassen van expertise: ieder teamlid bespreekt zijn/haar contributie aan het leerpunt. 
Zo wordt duidelijk waar en wat voor expertise in het project tot uitdrukking kwam. 

Procedure projectevaluatie - Legacy session 
Wanneer de gegevens verzameld zijn, kan men de evaluatiesessie inplannen. Het is verstandig 
deze zo snel mogelijk na afronding van het project uit te voeren wanneer één en ander nog fris in 
het geheugen staat. Bij aanvang van de sessie dient de facilitator (projectleider) te vertellen wat het 
doel en de procedure van de bijeenkomst is. Vervolgens dient de projectleider de relevante project 
data te presenteren en daarna kunnen de volgende stappen van de Lagacy sessie worden 
doorlopen. 

1. Identificeren van potentiële leerpunten 
Brainstormen over mogelijke leerpunten. Eventueel gestimuleerd door representatieve 
voorbeelden van leerpunten te geven. De volgende leerpunten zijn b.v. bij het RR stage 2 blisk 
project van toepassing: resultaat van de bladgeometrie erg afhankelijk van het gebruikte 
gereedschap en in de TTO eerst een aantal keer achter elkaar goede bladen frezen alvorens de 
F AI te starten. Bij het Lockheed Martin is een belangrijk leerpunt, dat de TTO op het juiste 
uitgangsmateriaal uitgevoerd moet worden in verband met het verschil in materiaalvervorming 
tussen echte en alternatieve materiaal. 

2. Samenvoegen van overeenkomstige leerpunten 
In overleg wordt eerst een selectie gemaakt uit de leerpunten door overeenkomstige leerpunten 
samen te voegen, niet bruikbare weg te laten. Daarna worden deze gecategoriseerd naar product, 
proces, mensen en overig. Vervolgens dient het team 1 item te kiezen om in detail te bespreken. 

Een toevoeging hierop is dat alle deelnemers de leerpunten moeten waarderen van meest 
belangrijk leerpunt naar minst belangrijk leerpunt, beginnend met het getal 1 voor meest 
belangrijk. Het doel hiervan is dat men een volgorde creëert waarin de leerpunten gestructureerd 
worden bediscussieerd. 

3. In detail discussiëren over het gekozen leerpunt 
De discussie wordt gestart met de identificatie van mensen waarop het leerpunt betrekking heeft. 
Ieder lid bespreekt zijn/haar contributie aan het leerpunt, maar ook wat zij denken dat andere 
teamleden aan expertise hebben bijgedragen. Daarna gaat men in op de kritische kwesties (risico's, 
uitdagingen, ontwerp drijfveren) die voor elk individu van belang waren. Ter afsluiting behandelt 
het team de meevallers en tegenvallers in het ontwikkelproces en worden aanbevelingen gedaan 
over het hergebruik van het leerpunt. Wanneer het leerpunt is behandeld, wordt het volgende 
leerpunt geselecteerd. Het doel moet zijn om een leerpunt zo gedetailleerd mogelijk uit te werken 
en niet zo veel mogelijk leerpunten behandelen. Mochten niet alle leerpunten ter sprake komen 
dan dient een nieuwe sessie ingepland te worden. 
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4. Samenvatten van de sessie 
Na afloop dienen de belangrijkste onderwerpen van de sessie samengevat te worden in een 
generiek digitaal Oeesbaar en makkelijk te verspreiden) format door de notulist. Een format dat 
hiervoor gebruikt kan worden staat hieronder in tabel 6.4 afgebeeld. Dit format is een voorbeeld 
van hoe een projectevaluatie kan worden vastgelegd. Het is mogelijk om hiervan af te wijken, 
maar vanuit het oogpunt van herbruikbaarheid is het wel zaak om een vast gestandaardiseerd 
format te kiezen. 

Projectevaluatie 

Project: Rails Royce Blisk stage 2 
Datum: 01-05-2006 
Proceseigenaar: 

Item Inhoud 
1. Lijst van teamleden Welke personen waren betrokken bij het project? 
2. Projectbeschrijving Naam en beschrijving van het project 
3. Leerpunten project 0egacies) Waar heeft het leerpunt betrekking op? Product, Proces, 

Personen, overig. 
4. Overzicht van specifiek leerpunt Gedetailleerde beschrijving van het leerpunt. 
5. Belangrijke beslissingsmomenten Wat waren de drijfveren van de strategie? 

Welke geïdentificeerde risico's zijn opgetreden en hoe zijn 
we daarmee omgegaan? Wat was de invloed hiervan? 

6. Resultaten en producten Wat zijn de resultaten van het project? Budget, planning en 
kwaliteit. 

7. Meevallers en tegenvallers Wat voor mee - en tegenvallers speelden een rol en wat was 
de invloed daarvan? 

8. Potentiële applicaties in de Wat kunnen we met het leerpunt in de toekomst doen? 
toekomst Wat zijn de vervolgacties die we aan de bevindingen 

koppelen? Wat adviseren we toekomstige gebruikers? 
9. Conclusies en aanbevelingen Wat voor institutionele veranderingen moet men 

doorvoeren? Te denken valt aan wijze van documentatie, 
kostencalculaties etc. 

Tabel 6.4: Format voor het vastleggen van de prqjectevafuatie (Far(f/ et aL, 2005) 

6.6.4 Aandachtspunten projectevaluatie 

Een aantal aandachtpunten waar men bij stil moet staan bij het ontwerp van de projectevaluatie 
worden hier besproken. 

Locatie 
De locatie die het meest geschikt is om de verschillende evaluaties op te slaan is de S:/Schijf, 
omdat deze voor iedereen toegankelijk is . De projectleiders dienen zelf in overleg duidelijke 
afspraken te maken ten aanzien van de folder waarin de projectevaluatie zal worden opgeslagen en 
dit te communiceren naar de andere medewerkers. 
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Data 
Het succes van de projectevaluatie is in grote mate afhankelijk van de data die gedurende het 
project is vergaard. Het gaat hier om data zoals, incidentele fouten, concessies aan het product, 
fouten in het ontwerp van de klant of andere externe invloeden waardoor het project vertraging 
heeft opgelopen. In feite alles dat invloed heeft op het succes van het project. Wanneer dit 
consequent wordt bijgehouden zal een projectevaluatie het meeste bijdragen aan het leerproces. 

Herzien procedure prqjectevaluatie 
Wanneer de evaluatie voor de eerste maal wordt uitgevoerd, kunnen een aantal belemmeringen 
zich voordoen die vereisen dat de evaluatieprocedure wordt herzien. Het is vandaar verstandig om 
met de proceseigenaar en andere betrokkenen een korte evaluatie in te lassen na de uitvoering van 
de eerste projectevaluatie. 

Evaluatiemomenten 
Bij projecten met een lange levenscyclus kan het interessant zijn deze in te splitsen in een aantal 
fasen, waarna na afronding van elke fase of mijlpaal een evaluatie plaatsvindt voor het vastleggen 
van de leerpunten. Daarmee voorkom je dat zaken worden vergeten en kunnen eventuele 
verbeteringen meteen doorgevoerd worden. Hoewel het herontwerp zich beperkt tot een 
eindevaluatie na afronding van een project, kan het zinvol zijn om bij het evalueren van projecten 
ook tussentijdse evaluaties in te plannen. 

Verspreiding van de prqjectevaluatie 
De waarde van de projectevaluatie zal vergrootten naarmate de belangrijkste bevindingen 
zichtbaar worden. Dit betekent dat men moet nadenken over hoe andere personen en projecten 
kunnen profiteren van de leerpunten. Naast het beschikbaar stellen van de evaluatie op de 
S:/Schijf kan verspreiding van de evaluatie naar andere medewerkers gebeuren door het 
presenteren van de belangrijkste leerpunten. 
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6. 7 Implementatie 

De feitelijke implementatie van het herontwerp is gezien de beschikbare tijd voor het 
afstudeerproject niet mogelijk. Wel zijn de eerste stappen richting implementatie gezet door het 
betrekken van de belanghebbenden, waaronder projectleiders en de Manager Technology & NPD, 
in het ontwerpproces. Aan laatstgenoemde zal op het eind van het project het ontwerp worden 
overgedragen voor eventuele verdere implementatie. 

Gedurende het ontwerpproces is getracht draagvlak te creëren bij de belanghebbenden waarvoor 
het herontwerp van invloed is . Draagvlak is nodig om de weerstand, die gepaard gaat met de 
voorgenomen veranderingen, weg te nemen. In het volgende wordt allereerst besproken wat de 
mogelijke weerstanden zijn die men kan verwachten bij de implementatie. 

De kennisinventarisatie 
Het zoeken naar relevante data uit voorgaande projecten is een extra belasting op de gebruikelijke 
werkzaamheden en kan door de betrokkenen als saai of onbelangrijk worden ervaren. Daarom is 
het van belang om duidelijk de beoogde voordelen te communiceren naar de betrokkenen. De 
tijdsdruk in het project zal tevens een bottleneck kunnen vormen voor het succesvol uitvoeren 
van de kennisinventarisatie. De projectleiders dienen ervoor te zorgen dat er tijd beschikbaar 
komt. Een voordeel is wel dat er bij alle medewerkers een sterke behoefte is aan meer overzicht in 
de bestaande kennis . 

Procesbeschrijving ITO 
De problemen die spelen in de huidige uitvoering van de TTO worden door alle 
belanghebbenden erkend. Zij zijn bij het herontwerp van de TTO zeer betrokken geweest en 
vandaar dat de weerstand laag zal zijn tegen de voorgenomen veranderingen. 

Prqjectevaluatie 
In gesprekken met o.a. projectleden en personen vanuit andere afdelingen (Kwaliteit en Logistiek) 
is gebleken dat er zeker behoefte is aan een projectevaluatie. De projectleiders zien het nut van 
een projectevaluatie wel degelijk in, alleen staan er vaak nieuwe projecten voor de deur met als 
gevolg dat men de projectevaluatie achterwege laat. Management moet hier expliciet tijd voor 
vrijmaken. Bovendien moet er interesse zijn voor de bevindingen en gehoor worden gegeven aan 
eventuele onderbouwde suggesties voor verandering. 

De verwachting is dat de tijdsdruk de belangrijkste belemmerende factor zal zijn, die de feitelijke 
uitvoering van de projectevaluatie en de inventarisatie van de bestaande kennis, in de weg staat. 
Echter de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de kennisinventarisatie en de projectevaluatie 
moet niet worden overschat. Een grove inschatting is dat een projectevaluatie ongeveer 1 halve 
dagdeel per project in beslag neemt en de kennisinventarisatie 2 dagdelen per medewerker. 
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Implementatieplan 

Het implementatieplan bevat de acties die nodig zijn om het herontwerp te realiseren. Daarbij 
moet worden bepaald wie de personen zijn die de acties moeten uitvoeren en op welke termijn dit 
moet gebeuren. Omdat het herontwerp bestaat uit drie onderdelen is ervoor gekozen deze op te 
splitsen. In de volgende tabel 6.5 wordt dit weergegeven. 

Onderdeel Activiteit Uitvoerder Tijd 
herontwerp 

Herindeling S:/Schijf In overleg met Momenteel is de opruiming 
medewerkers NPD van de S:/Schijf is al 
(WVB, programmeur) gaande. Hierna meteen 

nieuwe herindeling maken. 
Kennis Maken format Nader te bepalen Binnen enkele weken 

inventarisatie kennisinventarisatie (Excel (i.v.m. de komende 
Sheet) en aanmaken map op projecten) 
de S:/Schijf 
Ontwerpen en integreren Overleg tussen de Zo snel mogelijk beginnen 
kennis database Manager Techn. & NPD, met overleggen. Realisatie 

technische specialisten in ongeveer half jaar. 
en projectleiders 

Evalueren methode Projectleiders Na de eerste uitvoering en 
kennisinventarisatie daarna jaarlijks 
Kenbaar maken procedure en Manager Techn. & NPD Zo snel mogelijk (i.v.m. 
randvoorwaarden aan alle komende projecten) 
betrokkenen. 
Schrijven handleiding Te bepalen door Binnen ongeveer 1 maand 
procedure TTO (aan de hand Manager Techn. & NPD 

Procesbeschrijving van afstudeerverslaa) 
TTO Maken van een generiek Werkvoorbereider Binnen ongeveer 1 maand 

format voor het TTO verslag 

Opnemen proces Nader te bepalen Binnen een aantal 
beschrijvingen in de maanden (4-6) 
werkmethodiek klantprojecten 

Formele beschrijving van de Productie-celleider of Binnen ongeveer 1 maand 
functie en gebruiksaanwijzing Productie-Engineer 
van het dagboek bij de (in overleg met operator 
operators en oroarammeur) 
Maken format voor het Projectleiders Binnen enkele weken 
samenvatten van de (i.v.m. pas afgeronde 

Projectevaluatie projectevaluatie en aanmaken projecten) 
map op de S:/Schijf. 

Schrijven handleiding Projectleiders Binnen enkele weken 
projectevaluatie (aan de hand (i.vm. pas afgeronde 
van afstudeerverslaa) oroiecten) 

Tabel 6.5 Implementatieplan 

Het voorstel is om te starten met het houden van projectevaluaties, omdat projecten net zijn 
afgerond of op het punt staan van afronding. In die projecten is het een en ander misgegaan waar 
men op terug dient te blikken om lering uit te trekken. Vervolgens is het zaak om de activiteiten 
voor de implementatie van de kennisinventarisatie uit te voeren, in verband met de komende 
nieuwe projecten. De eerste stap naar de implementatie is de presentatie van de gevonden 
resultaten in het afstudeeronderzoek aan de Manager Techn. & NPD, projectleiders en andere 
medewerkers. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk van het efstudeerrapport worden de conclusies beschreven van het onderzoek in §7.1. Een 
aantal aanbevelingen ten aanzien van het herontwerp worden besproken in §7.2. Daarnaast zjjn enkele algemene 
aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op een aantal andere aspecten in de organisatie in §7.3. 

7.1 Conclusies 

Binnen de afdeling New Product Development speelden diverse problemen in het 
ontwikkeltraject. In de oriëntatie is onderzoek gedaan naar de problematiek en daaruit is gebleken 
dat het F AI traject zich kenmerkte door veel scrap en hoge doorlooptijden, waardoor deze niet 
voldeed aan de verwachtingen. De interviews suggereerden dat oorzaken vooral lagen in de wijze 
waarop men in de ontwikkeling met kennis omgaat. Kennis werd onvoldoende gedeeld en 
hergebruikt, voornamelijk door het ontbreken van een duidelijk kennis-waarborgingsproces. 

Dit heeft geleid tot de keuze voor een kwalitatief onderzoek toegespitst op de rol van kennis 
binnen de afdeling New Product Development met betrekking tot het TIO-FAI traject. Voor een 
gestructureerde aanpak is gebruik gemaakt van het Organizational Memory Model van Walsh en 
Ungson (1991). 

De belangrijkste bevindingen van de diagnose zijn: 

• Veel kennis, die in het ontwikkeltraject wordt gegenereerd, wordt niet goed vastgelegd. Kennis 
wordt veelal impliciet opgeslagen in de hoofden van de mensen. Kans op het wegvloeien van 
kennis uit het bedrijf is daarmee groot. 

• De TIO wordt niet ondersteund door een eenduidige methode van vastlegging van kennis . 

• Het ontbreekt de medewerkers aan metakennis: weten waar en wat voor kennis aanwezig is. 

• Er vindt geen projectevaluatie plaats. Het leren uit voorgaande ervaringen wordt daarmee 
onmogelijk gemaakt. 

Er is een herontwerp gepresenteerd dat gevormd is uit drie hoofdlijnen ter verbetering van de 
verwerving, vastlegging en hergebruik van kennis. Dit zijn: 

• Kennisinventarisatie 

• Procesbeschrijving TIO 

• Projectevaluatie 

In de kennisinventarisatie aan het begin van een project dienen de medewerkers de aanwezige 
kennis binnen de organisatie te identificeren. Dit bevordert het hergebruik van kennis en maakt 
het mogelijk om de kennishiaten te identificeren. De formele procesbeschrijving van de Tool Try 
Out is voor een betere verwerving en vastlegging van de gegenereerde kennis in de testfase. Tot 
slot, als afsluiting van het project, het uitvoeren van een projectevaluatie voor het vastleggen van 
de wezenlijke leerpunten om het leren uit voorgaande projecten te stimuleren. 

Het is niet te zeggen in hoeverre de implementatie van het herontwerp zal leiden tot een 
verkorting van de kosten en doorlooptijd tot een succesvolle F AI. De verwachting is wel dat de 
voorgenomen veranderingen de volgende zichtbare verbeteringen opleveren: zoeken naar 
informatie kost minder tijd, voorkomen van herhaling van fouten, voorkomen dat zaken dubbel 
worden gedaan. 

- 50 -



Afstudeerrapport TU/e 

7 .2 Aanbevelingen herontwerp 

Kennisinventarisatie 
In de kennisinventarisatie is de laatste stap het identificeren van de kennishiaten. Daarbij is het 
voorstel gedaan om aan de hand van een checklist na te gaan welke kennis wel en niet afdoende 
aanwezig 1s. Een vervolgonderzoek naar een functioneel ontwerp van deze checklist is aan te 
bevelen. 

Kennismanagement stimuleren 
Het management dient de medewerkers te wijzen op het belang van goed kennismanagement. Zij 
moet haar medewerkers stimuleren om kennis te waarborgen om hergebruik daarvan te 
bevorderen. Men moet voorkomen dat er kennis verloren gaat bij het vertrek van medewerkers. 
Noodzakelijk is dan om impliciete kennis expliciet te maken en kennisdeling aan te prijzen. Meer 
onderzoek is nodig naar de methoden van codificeren van impliciete kennis. Voor de verbetering 
van kennisdeling kan men denken aan het opzetten van meester-gezel relaties. Deze techniek 
bevordert het delen van impliciete kennis, dat zich in de hoofden van de specialisten bevindt, 
zodat deze beschikbaar komt voor andere personen binnen de organisatie die er baat bij hebben. 
De incidentele fouten in de productie kunnen wellicht verholpen worden door deze opzet bij de 
operators te introduceren. Bij de programmeurs en werkvoorbereiders kan de werkdruk beter 
verdeeld worden wanneer de specialistische kennis van de kennisdrager wordt overgedragen. Het 
herontwerp richtte zich meer op hergebruik en vastleggen van kennis dan op kennisdeling. 

Formaliseren bedrijfsprocessen 
Een formele beschrijving van de TTO is gegeven, maar er zijn nog vele andere processtappen in 
het ontwikkeltraject die nog te vrijblijvend worden ingevuld. Zo is er geen formele procedure 
voor het definiëren van snijdgereedschap en ook niet voor de handelwijze van operators wanneer 
problemen zich in de FAI voordoen als er geen technische specialisten zijn (avond en nacht) . 
Nader onderzoek naar de problematiek bij deze processen kan leiden tot meer standaardisatie van 
werkprocessen met als doel het ontwikkeltraject efficiënter te laten verlopen. 

Inrichting van processen voor datamanagement 
Een groot probleem dat van invloed is op drie onderdelen van het herontwerp is de vele data die 
zich op allerlei systemen en archieven bevindt. Een duidelijke splitsing tussen enerzijds lopende 
productie en anderzijds ontwikkeling is zeer raadzaam. De voorgestelde kennisdatabase moet 
beschikbaar komen voor specifiek de ontwikkelingsproducten. De toegevoegde waarde is 
voornamelijk om mogelijk te maken een producthistorie te bouwen. Het inhuren van een IT
specialist voor nader onderzoek naar de inrichting van de databases is een optie om hier invulling 
aan te geven. 
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7 .3 Algemene aanbevelingen 

Organisatiecultuur (Corporate culture) 
DutchAero BV is van herkomst een machinefabriek van Philips waar de medewerkers hun functie 
uitvoeren op basis van hun vakmanschap. Nu men in de luchtvaartindustrie actief is, is dit lastig, 
omdat veel zaken en procedures vastliggen. Het kwaliteitsaspect is zeer belangrijk. Om dit besef te 
creëren bij de medewerkers is een cultuuromslag nodig. In het verlengde van de cultuuromslag 
dient men wel de huidige informatievoorziening en gebruik, de gebruikte technieken en systemen 
in de organisatie onder de loep te nemen. 

F A I bijeenkomst 
Het houden van een bijeenkomst om de discussie op gang te brengen over de diverse 
benaderingen van de F AI. Dit met het oog op het creëren van een eenduidige definitie van de F AI 
die door een ieder in het bedrijf als zodanig wordt aangenomen. Hierbij dient men de 
kwaliteitsprotocollen in acht te nemen. De discussie moet ook gevoerd worden over de specifieke 
problemen die een F AI met zich meebrengt. Er moet duidelijkheid komen in wat er allemaal voor 
nodig is om een nieuw product meteen de eerste keer goed te maken. Inzicht verschaffen in de 
problematiek over de afdelingen heen en niet ieder op zijn of haar vakgebied. 

Betrokkenheid 
De betrokkenheid van de verschillende functies bij diverse afdelingen moet worden verhoogd. 
Gedurende dit project is door diverse medewerkers een gevoel van frustratie geuit over het gebrek 
aan betrokkenheid bij collega's . Anderen waren weer van mening dat hun betrokkenheid niet op 
prijs werd gesteld. Dit veroorzaakt het wij /zij denken waarbij men snel geneigd is de schuld bij 
een ander te leggen wanneer fouten zich voordoen. Hierin ligt een belangrijke taak van het 
management in het creëren van eensgezindheid en het gevoel bij de medewerkers samen 
verantwoordelijk te zijn voor het produceren van een goed product. 

Opleiding medewerkers 
DucthAero moet meer energie steken in het opleiden van haar medewerkers. De producten die 
men tegenwoordig ontwikkeld zijn zeer complex en vereisen een hoog kennisniveau bij de 
medewerkers. In de huidige aanpak van de F AI wordt ook van de operators verwacht om mee te 
denken in het ontwikkelproces. De aanwezige kennis bij die medewerkers is echter niet bij 
iedereen afdoende om zulke moeilijke producten te maken. Navraag heeft uitgewezen dat veel 
operators al jaren geleden hun laatste cursus of opleiding hebben gehad. 
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Bijlage A: Producten DutchAero BV 

Figuur 1: Fl36 Stage 1 Compressor Blisk 

Figuur 2: Snecma Turbine Casing 

Figuur 3: Instrument paneel Apache 
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Blisk 
De compressor rotor van een axiale 
compressor is meestal opgebouwd uit een 
schijf met sleuven waarin losse bladen gezet 
zijn. Een blisk is een rotortrap van een 
axiale compressor, waarbij de bladen met 
de disk als een integraal onderdeel zijn 
gemaakt Door een rotortrap als blisk te 
ontwerpen kan een gewichtsbesparing van 
zo een 30% gehaald worden. Daarnaast is 
de maatnauwkeurigheid hoger, wat betere 
prestaties oplevert, en is de blisk beter 
bestand tegen inslag van objecten. 

Casing 
Een casing is de behuizing van een 
vliegtuigmotor. Deze zorgt ervoor dat de 
onderdelen van de gasturbine bij elkaar 
blijven en daarnaast voor de verbinding 
met de rest van het vliegtuig. Stators en 
rotors, bijvoorbeeld een blisk, bevinden 
zich in een casing. Daarnaast moet een 
casing ervoor zorgen dat de gassen 
binnenin de turbine blijven. 

Airframe component Apache 
Een airframe bestaat uit samengestelde 
structurele componenten van een vliegtuig 
met uitzondering van de motor-onderdelen. 
De airframe wordt dus gevormd door de 
fuselage samen met de vleugels. De 
fuselage is het gedeelte van het vliegtuig 
waar alles aan vastgekoppeld is. 
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Bijlage B: Het organogram 
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[ _____ w ___ Jt~t----- ___ J _________ ---(_ __________ J _________ J ___________ i 
Het afstudeerproject heeft voornamelijk plaatsgevonden op de afdeling Technology & NPD en 
op de af deling Machining. 

* Gedurende het project kunnen zich veranderingen in de organisatie voordoen waardoor 
het organogram niet up-to-date is. 
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Bijlage C: Werkmethodiek klantenproj eet en 
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Bijlage D: Het Primaire Oorzaak-Gevolg diagram 
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Bijlage E: Projecten bij New Product Development 

De onderstaande tabel is een weergave van de projecten die bij de afdeling New Product 
Development zijn uitgevoerd de afgelopen jaren met daarbij de verantwoordelijke projectleiders en 
werkvoorbereiders. De projecten waarvan de F AI fase nog niet helemaal is afgerond voor alle 
producten zijn: RR T .R. blisks, RR T.R.Fan Case en LM JSF. 
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Bijlage F: Interviews oriëntatie- en analysefase 

Ges rekken oriëntatiefase 
Functie 

Projectleider RR 
Projectleider LM JSF 
Manager Technology & NPD 

Productie-Engineer Airframe 
Senior werkvoorbereider RR 

Onderwerp 

Procedure TTO-F AI 
Procedure TTO-F AI 
Problematiek in de werkmethodiek 
klantprojecten 
Ontwikkeling van airframe componenten 
Visie t.a.v. de FAI 

Gesprekken analysefase 
Chief Operational Officer 

Manager Technology & NPD 

Projectleider RR 
Projectleider LM JSF 
Productie-Engineer Airframe 

Productie-Engineer Turbo Machining 

Lo gistic planner 

Senior werkvoorbereider RR 

Werkvoorbereider Snecma 
Werkvoorbereider RR (Fan Case) 
Werkvoorbereider RR (Blisk) 
Technisch specialist ( ondersteuning) 

Technology (Tooling) 
Senior NC-programmeur RR 

NC-programmeur LM 
5 Operators 

Toekomst van DutchAero 
Visie t.a.v. de FAI 
Project GE Blisk Stage 2 
Project RR 3 B Fan Case 
Project Rolls Royce Test-Rig 
Project LM JSF 
Kennisoverdracht operators en programmeurs 
Incidentele fouten operators 
Problemen afdeling Turbo Machining 
Overdracht van kennis tussen afdeling NPD 
& Productie 
Planning productie en ontwikkeling 
Opleiding operators 
Project GE Blisk Stage 2 
Project Snecma 
Project Snecma 
Project RR Fan Case 
Project RR Blisk 
Technisch deelgebied (ondersteuning RR 
project) 
Tooling Constructie (opspanmiddelen) 
Samenwerking programmeurs en NPD 
Communicatie met Productie 
Communicatie met Productie 
Procedures en problemen op de 
productiev loer 
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Bijlage G: Analyse van de projecten in het diepteonderzoek 

1. Analyse van het Lockheed Martin JSF project 
Dit project is een investeringsproject voor Lockheed Martin. LM besteedt een bedrag uit aan DA 
om een proces te ontwikkelen waarmee deze producten vervaardigd kunnen worden. DA zal hier 
geen winst op maken eerder verlies, maar met het zicht op de toekomst kan dit winstgevende orders 
opleveren. Het project is 2 jaar geleden begonnen voor de SDD fase (System Development and 
Demonstration) en heeft geen einddatum. Het is een project dat onderdeel uitmaakt van de 
ontwikkelfase van 23 testvliegtuigen, de JSF vliegtuigen F-35A, F-35B en de F-35C. Van deze 
vliegtuigen zullen er 5 daadwerkelijk vliegen en de andere 18 dienen als grond-test vliegtuigen. Voor 
het JSF programma wordt geschat dat er 2.593 vliegtuigen geproduceerd gaan worden voor de VS 
en UK. 

TTO fase 
Het project bestaat uit het ontwikkelen van in totaal 14 verschillende producten die allemaal een 
complete ITO ondergaan. De analyse van dit project is gestart op het moment dat men net 
begonnen was met de ITO fase voor vijf van deze veertien producten. De analyse richt specifiek op 
het ontwikkelproces van deze producten. Bij de uitvoering van de ITO fase voor de vijf producten 
is gebleken dat bij één product een productvervorming optrad. Volgens de NC-programmeur 
ontstaat de vervorming op het moment dat men van bovenaf begint te frezen. Het materiaal trekt 
dan krom. Hij heeft nu een soort van rustmoment in het programma ingebouwd, waarbij het 
product uit de machine wordt gehaald om haar normale vorm weer te krijgen ( druk eraf) en later 
weer met de volgende bewerking verder te gaan. Men voorziet geen grote problemen wanneer de 
producten met het juiste materiaal in productie gaan. Na een aantal ITO's is besloten de ITO 
voortaan toch op het echte materiaal uit te voeren, omdat het echte materiaal steeds krom trekt. Met 
andere woorden de bevindingen uit de ITO waarbij de bewerkingen op ander materiaal worden 
gedaan, zijn niet representatief genoeg voor de F AI waar altijd met het echte werkt. Dit is een 
belangrijke verandering van strategie in het project. 

Pre-serie 
De planning is dat er eerst een pre-serie komt van een product bestaande uit twee stuks voordat 
gestart wordt met de F AI voor dat product. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf wordt 
een pre-serie gemaakt na de ITO. Een pre-serie bestaat uit producten die zijn gemaakt volgens een 
niet van tevoren bevroren proces. Gedurende de productie van de pre-serie is het geoorloofd om 
variabelen aan te passen in het proces met het doel om een leverbaar product te maken. Het idee is 
dat men eerst een aantal pre-serie moet produceren om zoveel mogelijk kennis te genereren waarna 
de F AI volgens de kwaliteitsprotocol dat daaraan hangt, kan worden gestart en uitgevoerd. 

De beweegredenen voor het doen van een pre-serie zijn: 

• Klant niet lastigvallen met wijzigingen door verkeerde F AI's. 

• Het creëren van vertrouwen bij de klant. 

• Pre-serie kan alsnog geleverd worden en hoeft dus geen scrap te zijn. 

De klant heeft al toegezegd deze producten uit de pre-serie alsnog te accepteren zolang er geen 
wezenlijke aanpassingen zijn gedaan aan het product. Een pre-serie heeft echter ook nadelen. In de 
eerste plaats stijgen de non-recurring kosten en de doorlooptijd gaat omhoog. Vooral bij producten 
als de blisk en Fan Case zouden de kosten aanzienlijk hoog oplopen. 
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Daarnaast neemt het doen van pre-series een zekere druk weg bij de medewerkers om het meteen 
goed te doen. Dit laatste is echter een mening van enkele engineers waar niet iedereen mee eens is. 

FAI fase 
Door de betrekkelijk lage complexiteit van de producten in combinatie met de opgebouwde 
bestaande kennis, verwachtte men op voorhand bij het maken van de pre-serie en de uitvoering van 
de F AI tegen weinig problemen aan te lopen. Aan deze verwachting is echter niet voldaan door een 
aantal incidenten dat zich op de productievloer voordeed. Deze incidenten zijn in tabel 1 in bijlage 
H samengevat met de bijbehorende oorzaken en acties die genomen zijn om deze problemen op te 
lossen. 

Uit de aard van de incidentele fouten blijkt dat deze enerzijds veroorzaakt zijn door een gebrek aan 
ervaring (in een enkel geval basiskennis) bij de operator waardoor een operator niet op de hoogte 
was van alle werkprocedures aan de machine. Anderzijds doordat operators, vanwege routine-matig 
werk, een wat nonchalante werkhouding aannemen waarbij extra controles achterwege worden 
gelaten. Dit kan honderd keer goed gaan, maar eens gaat men de mist in en worden cruciale fouten 
gemaakt. Dit is een belangrijk punt bij het Lockheed Martin project. Volgens de projectmanager 
hebben de meeste operators onvoldoende kennis om nieuwe producten te laten lopen. Het gaat hier 
om kennis ten aanzien van machines, het materiaal en het verspaningsgedrag van dit soort 
producten. Dit heeft tot gevolg dat men niet kan optimaliseren. Er is ook een groot verschil tussen 
de operators. De meer opgeleide operators tonen een zekere gedrevenheid en hebben zichzelf een 
gestructureerde werkwijze aangeleerd met ingebouwde automatismen waarin ze weinig ruimte over 
laten voor onzorgvuldige fouten. Een van de twee productie-engineers herkent dit probleem. 

Rol van kennis in het project 
Wat allereerst duidelijk werd, is dat dit project in grote mate afhankelijk is van de opgebouwde 
kennis vanuit de airframe industrie. In het bijzonder de aanwezige kennis van de productie van de 
Apache helikopter onderdelen is voor dit project een belangrijke bron van informatie. Een groot 
probleem is wel dat de bestaande kennis en informatie uit de airframe industrie ongestructureerd 
staat opgeslagen op de S:/Schijf. Tevens zetten sommige de nodige informatie op hun eigen schijf 
waardoor anderen er geen toegang tot hebben. Dit maakt het zoeken naar de nodige kennis een 
tijdrovende zaak. Programmatechnisch gezien zijn er geen noemenswaardige problemen geweest, 
omdat men genoeg programmeerkennis in huis heeft betreffende zulke producten. 

In dit project vindt kennisdeling voornamelijk plaats door face-to-face communicatie. Wanneer een 
projectlid iets nodig heeft, spreekt deze de persoon aan waarvan hij denkt dat die het stukje kennis 
bezit. Het is niet altijd duidelijk wie wat weet. Daardoor weet men soms niet waar kennis te vinden 
is. Dit kost allemaal veel tijd en versterkt het centrale probleem. Er is verder geen sprake van een 
gestructureerd gepland projectoverleg. Een belangrijk probleem dat speelt is dat er onduidelijkheden 
zijn in de taakverdeling. Zo is volgens de projectmanager niet duidelijk wie de uitbestedingen bepaalt 
en wie dit proces opstart. De nodige mensen zijn verdwenen zonder dat taken zijn overgenomen. 
Vooral configuratietaken waren onduidelijk verdeeld. 

Het project kenmerkt zich verder door veel externe problemen met Lockheed Martin. Er moet vaak 
gewacht worden op de vrijgave van de tekeningen door LM. Tijdens de strategiebepaling ( opstellen 
van het TPD) ontdekte men designfouten in de tekeningen en deze moesten eerst allemaal hersteld 
worden door LM waarna ze de tekeningen weer konden vrijgeven. Veel van de problemen lijken hun 
oorzaak te hebben bij de productdesign afdeling van LM volgens de projectleider. 
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Een ander voorbeeld van een extern communicatie probleem is dat DutchAero, met de goedkeuring 
van LM, materiaal heeft besteld waarmee de eindproducten gemaakt kunnen worden. Achteraf zegt 
LM nu dat DA hier niet de toestemming voor kan hebben, omdat ze dit materiaal alleen voor een 
ander vliegtuig, de F-22 goedgekeurd hebben. Het verschil met Rolls Royce is dat de kennis 
voornamelijk bij Lockheed Martin ligt terwijl die bij RR meer binnen dit bedrijf ligt en die ook vrijer 
gedeeld wordt door RR. Bij RR is er meer sprake van het samen zoeken naar een oplossing. Zo gaat 
er een en ander mis wat toe te schrijven is aan de werkwijze van LM. Toch zal DA zelf voor de 
kosten moeten opdraaien, " we zijn immers een team", aldus Lockheed Martin. Dit laat de 
machtspositie zien waarin een grote klant als Lockheed Martin zich bevindt ten opzichte van 
DutchAero. Dit valt verder buiten de scope van mijn project. 

Scraps Lockheed Martin producten 
Dit deel beschrijft in het kort de scraps die zich in dit project hebben voorgedaan en de oorzaken 
die hieraan ten grondslag lagen. Opvallend is dat de scraps die zich hebben voorgedaan allemaal het 
gevolg zijn van incidentele fouten. 

• Tweemaal PAi scrap (prodnr.003452547001) 
Tijdens de 1 ° F AI van dit product heeft de frees in het product gehapt waardoor het product 
beschadigd is. De verantwoordelijke operator op dat moment had relatief weinig ervaring met de 
Makino machine. Hij was niet op de hoogte van een programma-instelling waardoor een bepaalde 
eindbewerking steeds werd herhaald. Hierdoor werd het product instabiel en door de trillingen is het 
product tegen de frees aangekomen. 

Tijdens de 2 ° F AI is de frees zelfs helemaal door het product gegaan. Er bleek namelijk dat de 
operator een frees met de verkeerde lengte heeft gebruikt. De oorzaak hiervan is dat andere 
productiemedewerkers gereedschapsgegevens op het gereedschapsmeetsysteem hebben gesaved 
waardoor een verkeerde adapter is geselecteerd. De regel is echter dat niemand iets mag saven en 
toch is het een aantal keer gebeurd. 

• Tweemaal pre-serie scrap (prodnr. 003463171001 / 72001) 
Van dit product is de pre-serie tweemaal bij dezelfde bewerking, het kotteren van gaten, gescrapt. In 
de eerste situatie vond de pre-serie in de avond plaats wanneer er geen productie-celleider aanwezig 
is. Tijdens het voorkotteren van de gaten is het al verkeerd gegaan. De diameter van een kotterbeitel 
kan je met een links- of rechtsdraaiende beweging groter maken. In plaats van de kotterbeitel met 
een kleinere diameter in te stellen, heeft de operator deze groter gemaakt buiten de tolerantie van het 
gat. In de tweede situatie vond de pre-serie op aandringen van de werkvoorbereider wel overdag 
plaats, maar toch was er bij de uitvoering opnieuw geen productie-celleider expliciet aanwezig. De 
operator deed alles goed op een enkele cruciale fout na. Hij heeft netjes de beitel gemeten en deze 
klopte. Hij wist alleen niet dat het achterste deel van de beitel ook door het te kotteren gat gaat en 
dit deel heeft een grotere diameter. Zou hij de beitel één keer rond hebben laten draaien dan had hij 
dit gezien. 
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II. Rolls Royce Test-Rig project 
Het RR Test-Rig project is schematisch weergegeven m figuur 1. De producten die worden 
ontwikkeld zijn de Fan Case (3 type casings) en de Blisk (3 type blisks). De gestippelde lijn geeft aan 
welke productgroep wordt behandeld in deze paragraaf. 

Deelproject 1 Rolls Royce Blisk Stage 2 

Fan Case ----- 1 Front 2x 1 Mid 1x Rear 1x 

: _n n n :, 
Blisk 

Starrag 
Zwitserland 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 1 

-D 00 
1 
1 
1 

I _ - - - - - - - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .i ,, r ,, 

3x forging 
• TTO 
• FAI 

• HCF 

2x forging 
• FAI 
• HCF 

Rolls Royce 
Duitsland 

Figuur 1: Schematische weergave van het Rolls Royce project (blisks) 

Rolls Royce heeft DutchAero de order toegekend voor het maken van de Stage 1 en Stage 2 blisk. 
Er moeten van elk type blisk twee gemaakt worden, waarvan één dient als blisk voor in de JSF 
testmotor en de ander wordt onderheven aan een High Cycle Vertige Test (HCF) Dit is een 
vermoeidheidstest waarmee men het ontwerp van de blisk kan testen. In eerste instantie wilde Rolls 
Royce de stage 3 blisk ook door DA laten vervaardigen, alleen heeft DA te kennen gegeven dat ze 
daar niet genoeg capaciteit voor hebben. Zodoende is Rolls Royce dit type blisk in Duitsland gaan 
ontwikkelen en valt deze buiten de scope van dit onderzoek. Verder heeft DA, ook weer vanwege 
het capaciteitsprobleem, het besluit genomen om het freesgedeelte voor de Stage 1 blisk uit te 
besteden aan het bedrijf Starrag in Zwitserland. Ze helpen Starrag bij het ontwerpen van een 
strategie om de blisk te kunnen maken, maar men moet voorzichtig met kennis omgaan. 
Waarschijnlijk zullen in de toekomst zulke projecten intern worden gehouden. De nadruk bij het 
onderzoeken van dit project ligt op de Stage 2 blisk. 

Alle blisks zijn nodig voor de ontwikkeling van de tweede motor van de JSF. In september van dit 
jaar zal de senaat in Amerika besluiten of de productie van de tweede motor, waar DA nu aan 
deelneemt, werkelijk doorgaat. Rolls Royce wil natuurlijk bewijzen dat alles op schema ligt en dat ze 
binnen het vastgestelde budget zitten. Dit heeft als gevolg dat ook DA onder grote tijdsdruk is 
komen te staan. 
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TTO fase 
Ik ben dit project ingestapt op het moment dat men de TIO fase voor de Stage 2 blisk net had 
afgerond. De TIO fase werd vooral aangegrepen om een strategie te vormen die het mogelijk maakt 
de airfoils (bladen) van een blisk te fabriceren volgens de geometrische eisen die eraan gesteld 
worden. Bijna parallel aan de TIO is men ook de F AI gestart, omdat de doorlooptijd anders veel te 
lang is. In de TIO zijn vijf airfoils gefreesd (waarvan één echt goed) en het draaien is in een ander 
goedkoper staalsoort getest. 

Er was tevens onduidelijkheid over hoe tip-milling, het draaien van het einde van het blad, moest 
gebeuren. Daarvoor moest bepaald worden welke frees te gebruiken met welke condities. Testen op 
de TIO Stage 2 blisk op de Starrag 2 gaf hier meer duidelijkheid in. De reden dat men niet eerder 
het tip-milling heeft getest op de TIO blisk, is dat er maar één soort mal is waar alle vier de blisks 
op gemaakt moeten worden. Toen eenmaal de freesstrategie van de bladen in de TIO was getest en 
de programma's klaar waren, kon de FAI gestart worden. Gedurende het freestraject wil men het 
liefst het product niet van de mal halen. Wanneer de F AI dus bezig is, blijft de TIO liggen. 
Bovendien lag de prioriteit bij het programmeren bij bewerkingen die veel eerder komen. Het 
voordeel is nu dat het tip-millen alsnog getest kan worden op de Starrag 2 (machine) waar men een 
andere mal kan gebruiken, omdat er veel minder krachten van invloed zijn bij deze bewerking. Men 
was in eerste instantie tevreden over het verkregen resultaat van de TIO en is vol vertrouwen aan de 
F AI gestart. 

FAI fase 
Het verschil tussen het huidige RR project en de voorgaande bliskprojecten is dat de blisks nu een 
stuk groter zijn en dus complexer, waardoor de invloed van trillingen en andere procesvariabelen 
groter is. In het bijzonder de bladen zijn bij het frezen erg gevoelig voor trillingen door de dunheid 
van het blad. Door de lengte van het blad zijn er ook problemen ontstaan bij het meten van 
bladgeometrische waarden bij het Coördinate Measuring Machine (CMM). Programmeer technisch 
gezien is de Stage 2 blisk niet moeilijk. De moeilijkheid zit hem vooral in het strategische gedeelte. 

De bladen worden verdeeld in 3 secties (later aangepast naar 2), omdat je met een enkele frees niet 
het hele blad kan nafrezen. De problemen bij dit project kwamen vooral naar boven drijven tijdens 
het nafrezen van de bladen. Enkele van de problemen zijn samengevat in tabel 2 van bijlage H. De 
bladen vertoonden namelijk bij het nafrezen een aantal afwijkingen, vooral één oneven blad (bladen 
zijn genummerd) was heel slecht nagefreesd en men verwachtte dat dit hoogstwaarschijnlijk niet 
door RR geaccepteerd zou worden. De volgende afwijkingen zijn geconstateerd op de F AI blisk: 

• Mismatches 

• Trillingen 

• Leading Edge geulen 

• T railing Edge deuken 

Het laatste defect is ook vastgesteld op de TIO blisk echter in veel mindere mate. De overige 
defecten werden niet vastgesteld. De naar boven gekomen mismatches over de bladen waren erger 
dan verwacht. De trillingen waren in het verleden consistent en een patroon was zichtbaar op de 
bladen, maar nu gebeurde dit ad random. Bovendien kwamen de groeven in de leading en trailing 
edge in het verleden helemaal niet voor.Interessant gegeven is dat bij de TIO één enkel blad echt 
goed is gemaakt. Daarna is men overgegaan tot de F AI. 
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Achteraf is vastgesteld dat het beter was geweest wanneer eerst een aantal goede bladen na elkaar 
waren gemaakt met precies dezelfde parameters, alvorens de F AI in te gaan. In zoverre kan dus 
gesteld worden dat de voorbereiding op de F AI, onder invloed van tijdsdruk, niet voldoende is 
geweest. 

Wanneer de blisk gescrapt zou worden, dan wordt deze voor de HCF test gebruikt. De 2e forging 
wordt dan de nieuwe F AI blisk met alle logistieke gevolgen van dien. Deze beslissing lag bij Rails 
Royce en zolang zei niet spraken van afkeur heeft het projectteam er alles aan gedaan deze F AI blisk 
goed te krijgen. RR heeft uiteindelijk besloten de 1 e forging blisk te accepteren en was dus bereid om 
wat kwaliteit in te leveren ten behoeve van het logistiek voordeel. 

Rol van kennis in het project 
Wanneer we kijken naar de kennis die bij dit project een rol speelt, valt op dat het project 
voornamelijk op basis van kennis en ervaring wordt uitgevoerd die is opgedaan uit voorgaande 
bliskprojecten, in het bijzonder de General Electric blisks. Deze kennis bevindt zich in de hoofden 
van enkele mensen met alle risico's van dien. Zo kan er kennis wegvloeien uit het bedrijf wanneer 
deze mensen wegvallen. Bovendien kan het delen van deze kennis met andere medewerkers tot 
nieuwe inzichten leiden die men nu misloopt. De mensen die bij voorgaande bliskprojecten 
betrokken waren, in feite de kennisdragers, zitten wel in het projectteam. Veel van deze ervaring 
betreffende blisks wordt, bedoeld of onbedoeld, niet voldoende gedeeld. Zo ligt de machinekennis 
(TM) vooral bij de productie-celleider en één programmeur. Kennis over postprocessors en 
programma's, zoals Vericut, ligt bij diezelfde programmeur. Dit geeft al aan dat kennisdeling niet 
goed wordt toegepast. 

Wat betreft de kennis die gegenereerd wordt gedurende het project, bestaat er geen eenduidige 
methode, die beschrijft hoe deze kan worden gewaarborgd om als voeding te dienen voor het 
leerproces. Men ziet wel het belang in van het waarborgen van nieuwe gegenereerde kennis, maar 
nog niet duidelijk is hoe hier invulling aan moet worden gegeven. Een sprekend voorbeeld is dat er 
een verslag zou moeten komen van de toegepaste strategie met alle procesvariabelen die men heeft 
uitgeprobeerd om het frezen van de bladen beter te laten lopen. Duidelijke afspraken zijn hier niet 
over gemaakt. Wel is bekend wie het verslag gaat schrijven, maar niet hoe en wanneer dit gedaan 
moet worden. Na afronding van het project zal er een eindrapportage komen. Ook hier bestaat geen 
methodiek voor. 

Wat in de interviews ook naar voren kwam is dat men op basis van ervaring vaak te snel naar een 
oplossing zoekt in plaats van stapsgewijs naar een oplossing toe te werken. Zo voorkomt men dat 
cruciale zaken over het hoofd worden gezien. De combinatie van tijdsdruk en het steeds terugvallen 
op dezelfde mensen speelt een rol bij de oplossingsgerichte werkwijze van de kennisdragers bij dit 
project. Vanwege de hoge kosten zijn iteraties beperkt waardoor men juist in goed teamverband 
dient te werken om zo veel mogelijk in één keer goed te doen. De projectleider heeft geprobeerd 
hier structuur in te brengen en zijn mensen erop te wijzen alles eerst goed te bespreken en geen 
overhaaste beslissingen te nemen. Zo is er een wekelijks projectoverleg waar men de voortgang van 
het project bespreekt. De kennis die hier gedeeld wordt, is vooral project gerelateerd zoals de status 
van bepaalde operaties en eventuele problemen die zich voordoen. Een projectverslag met de 
bijbehorende taken van de projectleden wordt vervolgens naar alle betrokken gemaild. De meer 
technische zaken met betrekking tot het productieproces worden in kleinere groepen besproken. 
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Andere oorzaken van invloed op de doorlooptijd en de kosten van de FAI hebben te maken met 
uitbestedingen van bewerkingsprocessen. Om een voorbeeld te noemen, het balanceren zou in 
eerste instantie bij KLM uitbesteedt worden. Later is om diverse redenen besloten om dit bij RR zelf 
te doen in Derby (UK) . Deze wilden ook nog eens dat DA zelf de tooling verzorgde zoals een 
kantelmechanisme voor het balanceren, shot peenen, Etch Inspection en FPI van de blisks. Dit alles 
brengt meer tijd en kosten met zich mee. Er is momenteel een discussie gaande binnen DA over het 
wel of niet investeren in het mogelijk maken om zulke belangrijke processen intern uit te voeren. 
Klanten eisen nu eenmaal dat je kunt aantonen, door middel van inspecties door gecertificeerde 
bedrijven, dat je product voldoet aan alle eisen. Dit soort processen is vandaar van wezenlijk belang. 
Verder is een aanzienlijk deel van de vertraging te wijten aan Rolls Royce die vaak op zich liet 
wachten door het later opsturen van de tekening en modellen of het aanbrengen van wijzigingen 
hierin. 

Deelproject 2 Rolls Royce Fan Case 

Deze paragraaf behandelt het RR Fan Case project welke schematisch 1s weergegeven m de 
onderstaande figuur 2. 

Fan Case 
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3x forging 
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• HCF 

Mid 1x 
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Rolls Royce 
Duitsland 

Figuur 2: Schematische weergave van het Rolls Royce project (Fan Case) 

Dit project vormt ook deel uit van het JSF project voor de tweede testmotor. De Fan Case bestaat in 
feite uit vier eindproducten, namelijk twee Front casings, een Mid casing en een Rear casing. Van de 
front zal er één met groef en één zonder worden gemaakt. De front zal uit vier delen bestaan, de 
Mid en Rear uit twee delen. Het splitten van de casings wordt gedaan door het EDM (Electrical 
Discharge Machine). Dit is een nauwkeurig proces waarbij er materiaal wordt geërodeerd met behulp 
van elektrische vonken. Na het splitten worden de afzonderlijke delen weer tegen elkaar gezet en 
volgen er andere productiestappen. Het is noodzakelijk dat de delen weer precies aan elkaar passen 
in de oorspronkelijke vorm. Maar de vervorming die altijd optreedt, maakt sommige processen 
complex, zoals het uitrichten van het product op de machine. 
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TTO fase 
Er is geen complete TIO gedaan, omdat de kosten van een Fan Case van dit formaat simpelweg te 
hoog zijn. Men heeft veel kennis opgebouwd uit het voorgaand RR 3B Fan Case, die wel een stuk 
kleiner was, waardoor een TIO wellicht niet noodzakelijk was. Wel is er een deel TIO uitgevoerd 
waar enkele bewerkingen zijn afgetest. Een deel van de ontwerpfase van RR loopt als het ware 
parallel aan de F AI. Dus voordat RR helemaal klaar was met ontwerpen is de F AI al gestart bij 
DutchAero. Dit vereist dat alle data (tekening en modellen) extra nauwkeurig gecheckt moest 
worden alvorens te besluiten een productiestap uit te voeren. Een groot probleem is dat er in de 
tekening en modellen van Rolls Royce veel fouten zaten. Er zaten verschillen in tekening en 
modellen en ook al roept RR dat de tekening leidend is, er is gebleken dat ook deze fouten bevat. De 
vrijgave van tekening en modellen is ook vaak uitgesteld. Men heeft een sterk vermoeden dat het 
ontwerpen bij RR onder tijdsdruk gehaast is gedaan. Hierdoor heeft het project onder andere door 
toedoen van Rolls Royce zelf van begin af aan vertraging opgelopen. 

FAI fase 
De doorlooptijd van alle drie typen casmgs 1s sterk vertraagd. De oorzaken verschillen echter 
enigszins van die bij de blisks. Ten aanzien van de draai-en freesstrategie heeft men geen 
noemenswaardige problemen gekend. Dit was bij de blisk stage 2 wel het geval bij het finishfrezen 
van de bladen. 

Planningstechnisch is dit project moeilijk verlopen. Dingen gepland krijgen op de machines is 
bemoeilijkt, omdat er teveel mensen bij de planning betrokken waren. De planning is in feite 
geregeld door de projectleider samen met de productie-celleider, zonder dat Planning hier altijd van 
op de hoogte was. De producten vergden, door de vele diverse bewerkingen die ze moesten 
ondergaan, veel flexibiliteit van de productievloer. Bovendien eiste de lopende productie van 
Snecma de nodige capaciteit op. Vaak moest ook gewacht worden op de vrijgave van modellen van 
RR voordat men verder kon gaan. Er kwam dus veel aan op een goede planning. 

Een ander probleem van invloed op de doorlooptijd van het F AI traject, heeft te maken met de 
aanwezigheid van mensen. Wanneer de F AI in de nacht wordt uitgevoerd en er gaat iets mis of de 
operator loopt tegen een probleem aan die hij niet zelf weet op te lossen, moet hij stoppen met het 
programma. Gedurende de nacht zijn er namelijk geen specialisten aanwezig die kunnen helpen. Dit 
is een aantal keer gebeurd en ook hiermee gaat veel tijd verloren. Wel is geprobeerd dit enigszins op 
te vangen doordat de programmeur langer in de avond en in het weekend aanwezig was. 

De betrokkenen zijn positief over de gehanteerde projectaanpak. Vooral de bijeenkomsten, die de 
werkvoorbereider organiseerde naast het projectoverleg, waren van toegevoegde waarde. In zo een 
bijeenkomst werden op voorhand technische details op papier besproken met enkele 
verantwoordelijken. Dit werkte heel goed. Voor het eerst werden technische details op papier 
besproken, voordat het programmeren startte. Dit maakte het mogelijk voor de techneut 
(Technology) om op basis van dit papierwerk al veel te doen, wanneer zijn ondersteuning nodig was. 

De meeste programmafouten, die er bij een F AI product altijd zijn, hadden te maken met verkeerde 
snijdsnelheden en sommige gaten waren te klein geprogrammeerd. De voedingstoerentallen waren te 
hoog bij het frezen en het kotteren waardoor gereedschap sneller ging slijten. Dit zijn echter fouten 
die de operators moeten kunnen ontdekken bij de bediening van de machine. 
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Rol van kennis in het project 
Uit de interviews met de projecttearnleden is niet gebleken dat er een gebrek aan kennisdeling is bij 
dit project, maar het is niet altijd duidelijk waar en wat voor kennis aanwezig is. Hierdoor werd het 
wiel voor sommige activiteiten opnieuw uitgevonden, omdat men niet precies van elkaar weet wat 
wel en niet gedaan is door de ander in het verleden. Een goed voorbeeld is de bewerking waarbij de 
broadsgaten worden aangebracht. Deze broadsgaten waren in het verleden ook op andere casings 
aanwezig en deze bewerking is dus in een eerder stadium geprogrammeerd door een andere 
programmeur. Hier was de programmeur niet van op de hoogte. Verder is qua kennis bij de Fan 
Case veel meer vastgelegd en is kennis meer verdeeld onder de programmeurs dan bij de blisks het 
geval is. Er is een structureel projectoverleg met daarnaast het technisch overleg waarin bepaalde 
zaken goed op voorhand worden besproken en kennis gedeeld kan worden. 

111. Analyse van het Snecma Casings project 
Snecma is een van de partners in het European Development Program. Ten tijde van de 
onderhandelingen over de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter en de Eurofigther Typhoon 
kwam Snecma ook met een eigen motor op de kloppen, de M88. De drie type casings zijn bestemd 
voor deze Snecma motor. Het project is ongeveer 3 jaar geleden afgerond en de producten zijn nu in 
lopende productie genomen op de afdeling Turbo Machining. De analyse richt zich op het project 
Snecma (TTO-FAI) en op de lopende productie. Allereerst wordt ingegaan op het TTO-FAI traject 
voor de drie afzonderlijke producten. 

TTO en FAI fase 
Er is voor de Turbine Casing een TTO (geen complete) uitgevoerd op het echte materiaal Inconel. 
Men had nog niet veel ervaring met het verspanen van dit materiaal. De TTO is op een kleinere ring 
gemaakt en tevens is de onderste flens niet meegepakt, omdat men daar geen problemen in voorzag. 
Zowel het draaien als het frezen van de ring is getest. De F AI van de Turbine Casing is in feite heel 
spoedig verlopen, er deden zich geen noemenswaardige problemen voor. Het product is ook op tijd 
geleverd. Vanwege het feit dat men toen alleen met Snecma bezig was op de Advanced Machining 
afdeling, was er voldoende tijd om een gedegen voorbereiding (inclusief TTO) te treffen alvorens de 
F AI te starten. 

Bij de Forward Casing is een complete TTO gedaan op een ander staalsoort. De F AI is echter bij de 
laatste bewerking, waarbij een groefje gemaakt moest worden, verpest. 

Uiteindelijk zijn er twee scraps geweest bij de F AI die beiden zijn veroorzaakt door afstelfouten van 
de operator aan de machine. Navraag heeft uitgewezen dat een operator een verkeerde beitelkeuze 
heeft gemaakt. Een complete TTO is ook bij de Rear Casing uitgevoerd. Ook hier is dit in een ander 
staalsoort gedaan. Bij de Rear zijn tijdens het herbewerken fouten ontstaan die ook weer te maken 
hadden met afstelfouten. Op basis van de F AI bleek dat de toegepaste strategie niet goed was 
waarop de werkvoorbereider deze aangepast heeft. Zowel de Forward als de Rear is te laat geleverd. 

Problemen in de lopende productie 
De meeste problemen ontstonden op het moment dat het product in productie werd genomen. Het 
centrale probleem dat hier speelt is dat het productieproces niet beheerst is. Het is vandaar erg 
interessant om na te gaan waar dit allemaal door veroorzaakt is, omdat men verwacht dat na het 
maken van een aantal van 'dezelfde' producten het proces steeds beter beheersbaar wordt. 
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Uit de interviews en gesprekken met de betrokkenen blijkt dat de problemen te maken hebben met 
een instabiele programmeeromgeving waarbij er nog veel bugs in de programma's zitten. De 
voorwaardes zijn niet goed beheerst om productie zonder problemen te laten verlopen. Er zat veel 
variatie in de productafwijkingen die bij productie ontstonden. Zo kon een bewerking heel goed 
gaan bij het ene smeedstuk, terwijl dit bij een ander smeedstuk onder dezelfde omstandigheden 
helemaal misgaat. Er is hierop besloten een risico-inventarisatie te doen van de Snecma producten 
van de verschillende bewerkingen voor in totaal 80 productieorders. De resultaten geven het totale 
aantal concessies per productieorder en het totale aantal concessies per eisnummer weer. Op basis 
hiervan kan men zien welke eisen van de klant de meeste concessies dragen om zo de 
probleemgebieden te identificeren. Bij de concessies die gemaakt werden voor de Turbine Casing 
zaten veel scraps te wijten aan incidentele fouten van operators. Een van de conclusies was dat de 
routing aangepast moet worden. Deze verbeteringen moeten nog doorgevoerd worden. 

De werkvoorbereider is de technisch beheerder van het product en is ook verantwoordelijk voor 
efficiency verbeteringen van de huidige productie. De werkvoorbereider komt echter niet toe aan de 
verbeteracties door de tijd die gaat zitten in het verifiëren en afhandelen van de vele afwijkingen. Het 
vergt veel tijd om alle afwijkingen te ontdekken en op papier te zetten. Men overwoog om het 
opstellen en afhandelen van de RON's (Report of Non-Conformance) neer te leggen bij de Controle 
afdeling, maar dit was niet mogelijk. Alle geïnterviewde werkvoorbereiders zijn van mening dat er 
een capaciteitstekort is van mensen, vooral voor Snecma producten. 

De verantwoordelijke programmeur onderkent dit probleem. Ook hij komt haast niet toe aan het 
verbeteren van programma's vanwege de drukte met het huidige werk. De postprocessen moeten 
verbeterd worden, zodat deze meer gestroomlijnd verlopen. Tevens enkele productgerelateerde 
verbeteringen, zoals het aanpassen van toerentallen en standtijden door het optimaliseren van de 
NC-programma's. Dit kan met bepaalde Vericut software. Het is vrijwel zeker dat deze optimalisatie 
voordelen oplevert ten aanzien van het productieproces en dus een verbetering is van de efficiëntie. 
Maar toch komt men hier niet aan toe doordat er simpelweg een capaciteitstekort 1s aan 
programmeurs en de specifieke technische kennis veelal bij één persoon ligt. 

Een ander probleem is het verschil in hardheid van de smeedstukken. Snecma heeft een andere 
leverancier gekozen die de smeedstukken levert en bij controle van de smeedstukken is gebleken dat 
deze vele malen harder zijn dan gebruikelijk was. Een oplossing die besproken is, is om de strategie 
af te stellen op het hardste smeedstuk dat men heeft en vervolgens de ander minder harde 
smeedstukken ook met dezelfde strategie te maken. Dit brengt wel meer kosten met zich mee, 
omdat de bewerkingstijd dan voor de minder harde smeedstukken onnodig langer duurt en er is 
meer gereedschap nodig. 

Rol van kennis in het project 
Op het gebied van kennis mist men een stuk productkennis. Door de moeilijkheid van het materiaal 
zijn enige condities nog niet zo beheerst dat de productie naar wens verloopt. Uit de afwijkingen, 
waarbij de materiaalspanning het grootste probleem vormt, blijkt dat met dit materiaal en met deze 
specificaties diverse spanningsvariabelen voorkomen, die moeilijk beheersbaar zijn. Een belangrijk 
punt zijn de continue productwijzigingen die onder invloed van de klant het proces verstoren. Er is 
in de voorgaande jaren al veel kennis opgebouwd, maar door de productwijzigingen is ook veel 
nieuwe kennis vereist. Veel mensen hebben al bijgedragen aan dit project en de samenstelling van 
het projectteam is meerdere malen gewijzigd. Kennis van Snecma producten wordt hierdoor breed 
gedragen in het bedrijf. 
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Nadeel is wel dat deze kennis onoverzichtelijk is verdeeld waardoor men soms niet weet waar en 
welke kennis aanwezig is. Zo wordt er inefficiënt omgegaan met de bestaande kennis. Een 
bijkomend nadeel is dat deze overnames een zekere kennisoverdracht vereisen die bijna altijd 
gepaard gaat met kennisverlies. Hoe later je in het project instroomt des te lastiger het is om de 
details te weten te komen. 
Dit had ook tot gevolg dat in het begin een aantal fouten zich herhaalden. Dit is nu grotendeels 
opgelost doordat er één werkvoorbereider alle werk van Snecma op zich heeft. 

IV. Analyse van het Genera! Electric Blisk Stage 2 project 
DutchAero is in 2003 begonnen met de F AI van een order van GE voor de JSF. De order bestond 
onder andere uit het leveren van drie Stage 2 blisks. Het project was onderdeel van een 
ontwikkeltraject dat al een aantal jaren aan de gang was. De ontwikkeling van de Stage 3 fungeerde 
hierbij als leertraject voor de Stage 2 blisk. Bij de Stage 3 heeft men veel trials kunnen doen en 
daardoor de mogelijkheid gekregen om diverse machine strategieën, voornamelijk voor het 
bewerken van titanium, te bepalen. Dus de kennis die daar werd opgedaan, was ontzettend 
belangrijk voor een goed verloop van dit project. Verder was het zo dat dit de eerste productieblisk 
was waardoor de focus hier sterk op lag. Bovendien was er destijds geen lopende productie en kon 
men zich dus sterk richten op de ontwikkeling van de blisk. Het project was dus in grote mate een 
investering in kennis. 

TTO en F AI fase 
Het grote verschil met de huidige projecten is dus dat er veel focus was op dit project. Het was 
bepaald niet zo dat er genoeg capaciteit was wat machines betreft, maar omdat er geen lopende 
productie was bij Turbo Machinery, viel een en ander makkelijker in te passen. De problemen die 
zich voordeden hadden vooral te maken met het feit dat het CMM toen niet betrouwbaar was 
(moeilijk vast te stellen hoe gemeten moest worden, data analyse). Tevens had men te maken met 
ongelijkheid van gereedschappen. De grootste oorzaak lag in het feit dat men toen onvoldoende 
ervaring en een gebrek aan kennis had over zulke nieuwe producten. 

Vooral de bladgeometrie vergde veel aandacht en leidde tot nieuwe inzichten. Verder is er een 
verslag gemaakt ten aanzien van het programmeren waarin de problemen zijn vastgelegd die zich op 
strategisch gebied voordeden. Een 'lesson learned' uit dit project is de wijze waarop de TTO wordt 
gebruikt en uitgevoerd. Men heeft geleerd om niet een gehele TTO te doen op een smeedstuk, maar 
deze uit te voeren op segmenten. Dit levert zowel een kosten- als een tijdsbesparing op. Daarnaast is 
het idee ontstaan om de TTO en de F AI parallel aan elkaar uit te voeren. Concurrent engineering 
moest de leidraad vormen. Tevens werd er toen een TTO gedaan voor het blad en het draaien 
afzonderlijk. Nu hoeft dat niet meer, omdat Vericut (computerprogramma) ook het draaien kan 
simuleren. 

In wezen is met dit project alles opgebouwd. Zowel qua ervaring als de infrastructuur en de 
inrichting van secundaire processen (Fluor Penetrant Onderzoek, CMM, trommelen). Menig 
betrokkene stelt dat er ten tijde van dit project meer als een team is gewerkt met een goede expertise 
en veel aandacht voor het project. Men moest zich aan een cruciale levertijd houden en de druk was 
hoog. Dit vormde echter geen probleem doordat een goede planning is gehanteerd. Er werd goed 
vooruit gekeken waarbij belangrijke beslissingen zorgvuldig en ongehaast gemaakt werden. Ook 
vond er veel overleg plaats tussen de betrokkenen. Via brainstormsessies kon men voorwaardes 
scheppen voor de planning en de kritische punten bepalen. Daarentegen was het risicodenkend 
vermogen heel matig, omdat men nog niet veel ervaring had met dit soort producten. 
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Anders gezegd, men was niet in staat om bepaalde risico's goed in te schatten van de te nemen 
beslissingen. Een ander punt dat ook goed verliep is de communicatie zowel intern als extern met de 
klant. Deze verliep veel minder chaotisch dan nu het geval is bij Lockheed Martin en Rolls Royce. 

Scraps 

Scrap 1 
Het eerste product was al in een vroeg stadium afgekeurd. De oorzaak was overduidelijk en lag aan 
een operatorvergissing. De operator aan de machine heeft zich door middel van een handmatig 
programma om gaten te boren vergist in de steek van de te maken gaten. In plaats van een gat te 
boren op een steek van 472 mm is deze geboord op een steek van 490 mm. Er is een RON 
opgesteld en het product is gescrapt. Hierop is men in overleg gegaan en is er besloten om een 
correctieve actie uit te voeren. Deze hield in dat in het vervolg het handmatige programma 
vervangen zou worden door een NC-programma. 

Scrap 2 
Dit derde product in de lijn van vijf is geproduceerd bij het toen nog bestaande CRT Glass Tools. 
Bij CRT Glass Tools hadden ze andere werkprocedures dan bij DA. Kort samengevat lag de oorzaak 
aan het non-procedureel ingrijpen in het proces door de operator. Het veranderen van parameters, 
om precies te zijn een toevoeging van een tooling variabele in de machine. Er is sindsdien veel 
gebeurd om het ingrijpen van operators in het F AI proces zonder toestemming van een 
leidinggevende zo minimaal mogelijk te houden. 

Concluderend kan gesteld worden dat het centrale probleem, voor wat betreft de doorlooptijd tot 
een succesvolle F AI, minder heeft gespeeld dan bij de andere projecten het geval is. Men heeft, 
ondanks de twee scraps, de blisks op tijd kunnen leveren. Wel zijn de kosten hoog opgelopen door 
de twee kostbare scraps. In het bijzonder een goede focus op het project door alle betrokkenen lijkt 
te hebben bijgedragen aan het succesvolle verloop van het project. Men was erg tevreden zeker 
gezien het feit dat dit de eerste productieblisk was. Beslissingen werden in goed overleg gemaakt en 
de communicatie verliep zowel intern als extern heel goed. 
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Bijlage H: Tabellen lopende projecten LM JSF en RR Stage 2 blisk 

Problemen Mogelijke oorzaken Acties 
De aanvoer van materiaal loopt • Productie engineer is op • Werkvoorbereider gaat er zelf 
vast bij het maken van een pre- vakantie. Niet duidelijk wie wat achteraan. 
serie voor een type product. moet regelen . 

Tijdens de FA! van een van de • Operator was niet op de hoogte • Operator weet er nu van en dient in 
producten is een afwijking van een programma-instelling. het vervolg hier rekening mee te 
geconstateerd. De frees heeft in (M30;M99 verhaal) houden. 
het product gehapt en is scrap. 
Tijdens de FA! is niet met het • Operator heeft alvorens het • Operator zal voortaan beter 
meest recente programma programma te starten de opletten en er wordt bekeken of 
gefreesd. vrijgavedatum niet gecontroleerd. zulke fouten niet uitgesloten 

kunnen worden middels een 
koppeling tussen programma en 
vrijqavedatum. 

Tijdens de 2• FAI voor hetzelfde • Operator heeft de frees met de • Nog geen actie ondernomen. De 
type product als punt 3 is de verkeerde lengte gebruikt. afspraak is dat niemand mag 
frees door het product gegaan Iemand heeft bepaalde opslaan en toch gebeurt het. Een 
met een 2• scrap als gevolg. gereedschapsgegevens gesaved oplossing kan zijn een aanpassing 

bij het meetsysteem waardoor van het systeem waarbij slechts 2 
een verkeerde adapter is of 3 personen kunnen opslaan . 
qeselecteerd. 

Bij product • Bij het voorkotteren is de • Productie celleider heeft de juiste 
003463171001n2001 zijn kotterbeitel met een te grote methode uitgelegd 
tijdens de FAI de gaten verkeerd diameter ingesteld. 
gekotterd (boren), voor een 
linker- en een rechterkant. 
Opnieuw verkeerd kotteren van • Verkeerde kotterbeitel • Kotterbeitel na de meting een keer 
de gaten. rond laten draaien om zeker te 

kunnen zijn van de juiste 
kotterbeitel keuze. 

Tabel 1: Problemen, oorzaken en ondernomen acties project LM JSF 

Problemen Mogelijke oorzaken Acties 
Afwijkingen vastgesteld op de • Sub-optimale demping mogelijk • lshikawa diagram tijdens 
airfols (bladen) tijdens de FA! veroorzaakt door onzorgvuldig brainstormsessie 
(mismatches, trillingen, leading aangebracht dempingmateriaal • Gefaseerd verder frezen airfoil per 
edge geulen, trailing edge • Slijtage van de frees airfoil op huidige FAI stage 2 blisk 
deuken). • Verschil in uitsteeklengte van de en visuele inspectie 

houder • Goede aanbreng van 

• Koeling niet optimaal dempingmateriaal onder 
begeleiding 

• NREC aangepast voor zowel 
leading als trail ing edge 

• Koeling aangepast 
Na het ondernemen van enkele • Na onderzoek van de geleverde • Frezen zijn nageslepen met de 
acties zijn twee airfoils (8 en 10) freeskoppen bleken een aantal goede vrije loop 
met exact dezelfde strategie verkeerd geslepen te zijn . Dit 
goed gelukt. Bij airfoil 12 ging heeft dus al veel eerder een rol in 
het echter mis en bleek de het proces gespeeld. 
freeskoo afaesleten te ziin . 
Airfoil 14 is vervolgens gefreesd • Niet duidelijk, misschien • Opnieuw 12 frezen laten naslijpen 
met de veronderstelde juiste verkeerde frezen. met coating erop 
frees. Ging heel goed, maar bij • Uitval machine na openen • Blisk wordt van de machine 
airfoil 16 is de 1 • sectie heel achterdeur door extern persoon gehaald en andere forging blisk 
slecht gegaan door trillingen en (kwam kijken naar de koeling). voorfrezen 
bij de 2• sectie viel de Starrag • Starrag contacteren voor informatie 
machine uit. over hun gebruikte frees 

• Sessie houden voor het bedenken 
van een alternatieve strategie 

Tabel 2: Problemen, oorzaken en ondernomen acties proj ect RR stage 2 blisk 
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Bijlage I: Product- en klantafhankelijkheid Tool Try Out 

TTO afhankelijk van het product en de klant 

Productqfhankel!Jk 

TU/e 

De wijze waarop een TIO gebruikt wordt, ligt voor complexe producten, zoals de casings 
van Snecma en Rolls Royce, heel anders dan bij de betrekkelijk simpele producten van 
Lockheed Martin. Het fabriceren van een casing kan maanden duren terwijl de LM 
producten een gemiddelde doorlooptijd van 3 uur hebben voor het eerste product. Dit 
maakte het mogelijk in het Lockheed Martin JSF project complete TIO's uit te voeren 
zonder dat de kosten te hoog oplopen. De TIO heeft hier het doel het testen van de hele 
bewerkingsstrategie in plaats van specifieke bewerkingen. Binnen DutchAero is er ten 
aanzien van airframe producten (aluminium) reeds veel kennis opgebouwd. De kans dat hier 
nieuwe inzichten worden verkregen, is vandaar vele malen kleiner dan bij de complexe 
producten. In de blisk- en casingprojecten bij Turbo Machining speelt het genereren van 
nieuwe kennis gedurende de uitvoering van de projecten een belangrijke rol. Daar dient 
kennis te worden gewaarborgd die voor de F AI en in de overgang naar lopende productie 
gebruikt kan worden. Het is daarom van wezenlijk belang om de TIO ( deels of compleet) 
als kennisbron te beschouwen. Des te opvallender is het dat het afgelopen jaar slechts 
tweemaal een TIO (deel) is uitgevoerd bij TM. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de 
kosten voor het materiaal en de doorlooptijd van het project. Een TIO brengt nu eenmaal 
meer non-recurring kosten met zich mee en ook de doorlooptijd neemt toe. Men bouwt 
echter meer kennis op waardoor de F AI kan lopen zonder al te vaak in te grijpen in het 
proces. De situatie bij TM nu is dat het F AI product in wezen ook de TIO is. Alleen wel 
inclusief alle strikte eisen behorende bij een product dat ook daadwerkelijk geleverd wordt. 
Specifieke problemen die in de TIO naar boven komen worden zo verplaatst naar de F AI. 
Een goed voorbeeld is de Stage 2 blisk waarin men tijdens de F AI nog moest zien te 
achterhalen welk gereedschap het beste resultaat geeft. Dit heeft tot gevolg dat de definitie 
van een F AI, zoals deze in de kwaliteitsprocedures is opgesteld niet opgaat voor de huidige 
situatie. 

Klantqfhankel!Jk 
De keuze van het wel of niet uitvoeren van de TIO is aan DutchAero zelf. In de 
onderhandelingsfase met de klant dient men sterk te onderhandelen om de kosten ( o.a. het 
materiaal) die nodig zijn voor het testen aan de klant door te berekenen. DutchAero trekt 
hierbij nog te vaak aan het kortste eind. Aan de klant moet duidelijk gemaakt worden wat de 
consequenties zijn wanneer er geen TIO wordt gedaan. Anders manoeuvreert men zich in 
een kwetsbare positie, omdat onvoldoende kennis kan worden gegenereerd in de testfase. 
Het streven moet zijn om bij een nieuw product altijd een TIO te doen op het echte 
materiaal. Daarnaast is de vertaalslag van de technische aspecten van een nieuw product in 
het commerciële plaatje naar de klant toe een interessant punt. Binnen de afdeling Projects 
zijn sommige technici goed in staat om een schatting van de kosten te maken van de 
processen die gerelateerd zijn aan het productieproces zoals inkoop van materiaal en 
uitbestedingen, klantspecifieke kwaliteitseisen en kritische bewerkingsprocessen. Deze kennis 
dient vroegtijdig in de offertefase geïntegreerd te worden voor een nauwkeurigere schatting 
van de doorlooptijd en de kosten van een F AI. Dit laatste valt verder buiten de scope van 
het project. 
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Bijlage J: Eisen aan het projectevaluatie ontwerp 

De volgende eisen zijn gedefinieerd: 

Uitvoerbaarheid 
Een goede uitvoerbaarheid van de projectevaluatie vereist dat een aantal middelen aanwezig 
ZlJn. 

□ 

□ 

□ 

□ 

Facilitator: voor een optimaal verloop van de projectevaluatie dient een 
proceseigenaar te worden aangewezen om het evaluatieproces uit te voeren. Hij dient 
de projectleden te stimuleren de belangrijke leerpunten te achterhalen. Tevens kan hij 
doorvragen om tot de kern van een leerpunt te komen. 
Gebruik van kwantitatieve data: om objectief te blijven dient men kwantitatieve data, 
zowel financieel als technisch bij de evaluatie te betrekken. Te denken valt aan 
documentatie van opgetreden scrap en mijlpalen die niet zijn gehaald. Dit vergt een 
goede voorbereiding van de facilitator en de projectleden. 
Een duidelijke werkmethodiek voor de evaluatiesessie: stelt de facilitator in staat om 
op gestructureerde wijze de sessie te doorlopen en vast te leggen. Voor het 
vastleggen van de sessie moet men een notulist aanwijzen. 
Draagvlak management: het management en de deelnemers moeten het belang inzien 
van de toegevoegde waarde van een projectevaluatie aan het leerproces. E r moet dus 
altijd tijd worden vrijgemaakt voor evaluatie. 

Communieeerbaarheid 
De projectevaluatie moet communiceerbaar z11n naar alle delen in de organisatie om 
kennisoverdracht te stimuleren. 

□ Eenduidige vastlegging: de output van de projectevaluatie moet worden vastgelegd in 
een generiek format om de communicatie hierover te vergemakkelijken. Het 
verhoogt de vergelijkbaarheid tussen projecten waardoor terugkerende leerpunten 
(waaronder fouten) geïdentificeerd kunnen worden. 

□ Vervolgacties leerpunten: de projectevaluatie dient als kennisbron voor andere 
projecten. Men moet de spreiding van de leerpunten stimuleren door aan te geven 
wat men in de toekomst met het leerpunt kan. 

Compleetheid 
Alle relevante aspecten en gebeurtenissen in een project moeten worden meegenomen in de 
projectevaluatie. 

□ Deelname van alle projectteamleden is noodzakelijk. Daarbij kunnen andere functies 
ook aanwezig te zijn. Belangrijkste mensen zijn die personen die invloed hadden op 
het technische proces. 

□ Diepgaande analyse: het gebruik maken van diverse analyse tools kan helpen om 
door te dringen tot de kernoorzaken van de positieve of negatieve leerpunten van 
een project. Men moet ook kijken naar de externe invloeden op het project. De klant 
kan zelf ook oorzaak zijn van de vertragingen in het project. 

□ Documentatie gedurende het project: de informatie die gedurende het project wordt 
verzameld bepaald in sterke mate het succes van de projectevaluatie. De problemen, 
oorzaken en ondernomen acties (belangrijkste beslissingsmomenten) in het project 
(zeker tijdens de F AI) moeten gedocumenteerd worden. 
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Bijlage K: Termenlijst 

Best Value Offertes worden beoordeeld op basis van prtJS-
kwaliteitverhouding, zo lS er sprake van eerlijke 
concurrentie. 

Blisk Combinatie van de Engelse woorden Blade (blad) en Disk 
(schijf) @ade lntegrated Disk;). 

Build to Print Produceren volgens het ontwerp dat aangeleverd wordt 
door de klant en dus niet zelf ontwerpen. 

CAD Computer Aided Design, het gebruik van computers met 
gespecialiseerde software die het ontwerpproces 
ondersteunen. 

CAM Computer Aided Manufacturing, het gebruik van computers 
met gespecialiseerde software die het productieproces 
ondersteunen. 

CATIA CAD systeem dat oorspronkelijk ontwikkeld is door de 
Franse vliegtuigbouwer Dassault. 

CID Change In Design, de wijzigingsstand van de tekening op 
basis waarvan de beoordeling is uitgevoerd. Geef een 
overzicht van alle wijzigingen van het ontwerp die zijn 
ontvangen maar die niet ZlJn geïmplementeerd lil 

betreffende versie van de tekening. 
CMM Coördinate Measuring Machine, gecomputeriseerde 

machine die gebruikt wordt voor het meten van producten. 
Compensatiebeleid Dit houdt kort gezegd in dat wanneer de Nederlandse 

overheid aanschaffingen doet lil het buitenland de 
buitenlandse leverancier zich moet verplichten om ter 
waarde van het orderbedrag tegenorders te plaatsen bij 
Nederlandse bedrijven. 

(C)NC- (Computer) Numerically Controlled, gebruik van computers 
programmatuur en computer-data in de ontwikkeling en productie van een 

onderdeel of product. 
Datapackage Synoniem voor definitiedossier binnen DutchAero. 

DFD Data Flow Diagram, diagram dat gebruik maakt van vier 
gestandaardiseerde symbolen om stromen van informatie 
weer te geven tussen processen en sub-processen binnen 
een bedrijf. 

DPD Digital Product Definition, het electronische data element 
dat de geometrische en ontwerp eisen voor een product 
herbergt. 

FAI First Article Inspection, is een uitgebreide inspectie die 
verricht wordt op het eerste product dat wordt geproduceerd 
van een nieuwe serie producten. 

76 



Afstudeerrapport TU/e 

IDEF0 Integration DEFinition language 0, modelleertechniek om 
activiteiten, processen of acties in kaart te brengen. 

IGES Initia! Graphics Exchange Specification, een neutraal data 
format die de digitale omwisseling tussen CAD-systemen 
verzorgd. 

Invoice Document opgesteld door de verkoper bestemd voor de 
koper, hierin staan soort, hoeveelheid en overeengekomen 
prijzen vermeld. 

IPT Integrated Product Team, team dat wordt samengesteld om 
in de projectvorm een product of productgroep technisch 
te begeleiden. 

IMS Inspection Method Sheet, dit document beschrijft waar en 
wanneer welke tekeningeis met welk middel en welke 
steekproefgrootte gekeurd moet worden. 

KB(B)M Knowledge Based (Blisk) Manufacturing, een project met 
als doel kennis te vangen en te structureren voor 
productiedoeleinden in de or!!anisatie. 

MPS Master Production Schedule, het gebruik van computers 
met gespecialiseerde software die de planning ondersteunen. 

pp Post Processor, programma dat ervoor zorgt dat de data uit 
een NC-programma gebruikt kan worden op een machine. 

PPB Product Proces Beschrijving, voorschrift voor de uitvoering 
van een speciaal proces voor een artikel. 

RFQ Request For Quote, de offerteaanvraag zoals de klant die 
verstrekt. 

Specifica ties De specificaties omschrijven de eisen die worden gesteld 
aan de maatregelen die genomen moeten worden om zeker 
te stellen dat de fabricage van het artikel onder beheerste 
omstandigheden zal verlopen. 

STEP Standard for the Exchange of Product model data, zo wordt 
de ISO 10303 ook wel genoemd. Dit is een internationale 
standaard voor de computer vertegenwoordiging en 
uitwisseling van industriële computer data, waaronder CAD 
en CAM data. 

TPD Technische Product Documentatie, de TPD bestaat uit 
documenten welke noodzakelijk zijn voor de fabricage of 
verwervmg van onderdelen, halffabrikaten en 
uitgangsmaterialen en de keuring hiervan. 

TTO Tool Try Out, bij een Tool Try Out worden 
gereedschappen, condities of situaties getest die tijdens het 
produceren van het product kunnen ontstaan. 

Unigraphics CAD systeem dat door DutchAero gebruikt wordt. 

Vericut Via dit softwareprogramma kan een N C-programma 
worden gesimuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de beperkingen van de machine waarmee men !!aat werken. 
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